P R E E VA SHH / R HH m et r en d em en t to t 102 % b i j vo l l a s t!
SHH/RHH is de Hoogrendementversie van de PREEVA, Reznors recente generatie compacte,
multifunctionele luchtbehandelingskasten. De modulair opgebouwde
SHH/RHH is goed voor een luchtdebiet tot 14 000 m3/u, een
verwarmingsvermogen van 100 kW én een rendement tot 102 % bij vollast!
De PREEVA SHH/RHH voldoet uw behoefte aan gasgestookte verwarming,
verkoeling, ventilatie, free-cooling en filtratie. PREEVAs kunnen binnen (SHH)
of buiten (RHH) geplaatst worden en zijn op kanalen of uitblaasplena aan te
sluiten of gewoon vrijblazend te gebruiken. Kijk op onze vernieuwde site
voor hun uitgebreide mogelijkheden.

BT w in st ra le rs m e t ho o g re nd e m e nt : De o p lo ssing v o o r
co m f o rt in g ro t e e n ho ge ruim t e s!
De BTwin donkerstralers van Gaz Industrie verwarmen uw fabriek, hal, sportzaal of showroom precies
waar nodig. De snel en gemakkelijk te plaatsen stralers verplaatsen
bovendien geen lucht of stof en zijn (on)opmerkelijk stil.
De BTwin-reeks levert 21 tot 45 kW verwarmingsvermogen en heeft
lineaire of U-vormige buizen. Deze efficiënte donkerstralers zijn
verkrijgbaar met optionele gepatenteerde reflectoren voor een
verhoogd verbrandingsrendement tot 91 % en een stralingsrendement
tot 73 % !
Lees meer in de pdf-catalogus van Gaz Industrie (3,5 mb)

Be sp a a r t o t 40 % m e t AO SM I T H ga s- z o nne b o ile rs
Al ruim 60 jaar is A.O. Smith wereldwijd toonaangevend producent
en leverancier van warmwaterapparatuur voor zowel de industriële
als de huishoudelijke warmwatermarkt.
De pronkstukken onder de boilers op hernieuwbare energie zijn de
SGE voor kleine opstellingsruimtes en de SGS voor grotere
warmwaterbehoeftes. Deze condenserende gas-zonneboilers met
hoog rendement kunnen door hun intelligente besturingssysteem
tot 40 % meer zonnewarmte gebruiken dan een standaard
zonnesysteem.
Ontdek hoe de groene boilers van A.O. Smith voor u een aanzienlijke besparing kunnen betekenen !

Meer info op de site van A.O. Smith...
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