Zincirin ardındaki güç...
The power behind the cold chain

SPLİT TİP SOĞUTMA GRUPLAR

SPLIT TYPE COOLING GROUP

SPLİT TİP SOĞUTMA GRUPLAR
UTS- H S, UTS- C S ve UTS- F S Serisi Cihazlarımız Avrupa
Birliği normlarına uygun olarak CE belgeli olarak
üretilmektedir. Cihazlarımız en zor dış ortam koşullarına
dayanacak şekilde tamamen kapalı tip veya projeye göre açık
tip olarak üretilmektedir.
Tüm cihazlarımızda çevre dostu R-404A (CFC Free) soğutucu
akışkan kullanılmaktadır. Tüm cihazlarımızda birinci sınıf
Avrupa malzemeler ile Avrupa malı yüksek kaliteli
kompresörler kullanılmaktadır.
Soğutma gruplarında kapasite ihtiyacına göre; hermetik veya
scroll kompresör kullanılmaktadır. Kullanılan kondanserler
özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Soğuk odanın kurulacağı
bölgesel şartlar göz önüne alınarak seçilmiştir.
Cihaz kontrol ünütesi; Oda sıcaklığını istenilen değere
ayarlamak için yüksek hassasiyetli ve yüksek kaliteye sahiptir.
Tam otomatik dijital ve manuel defrost kontrollü olup 29 ayrı
parametreye sahip mikro işlemcilidir.
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ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTMA GRUPLAR

INDUSTRIAL TYPE COOLING GROUP

ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTMA GRUPLAR
UTS- H SH, UTS- C SH, UTS- F ve UTS- DF SH Serisi
Cihazlarımız Avrupa Birliği normlarına uygun olarak CE belgeli
olarak üretilmektedir.
Cihazlarımız en zor dış ortam koşullarına dayanacak şekilde
tamamen kapalı tip veya projeye göre açık tip olarak
üretilmektedir.
Tüm cihazlarımızda çevre dostu R-404A (CFC Free) soğutucu
akışkan kullanılmaktadır.
Tüm cihazlarımızda birinci sınıf Avrupa malzemeler ile Avrupa
malı yüksek kaliteli Kompresörler kullanılmaktadır.
Soğutma gruplarında kapasite ihtiyacına göre; hermetik, yarı
hermetik veya scroll kompresör kullanılmaktadır.
Kullanılan Kondanserler özel olarak tasarlanıp üretilmektedir.
Soğuk odanın kurulacağı bölgesel şartlar göz önüne alınarak
seçilmiştir.
Cihaz kontrol ünütesi; Oda sıcaklığını istenilen değere
ayarlamak için yüksek hassasiyetli ve yüksek kaliteye sahiptir.
Tam otomatik dijital ve manuel defrost kontrollü olup 29 ayrı
parametreye sahip mikro işlemcilidir.

UTS C S 300 T T

Düşük Enerji
Tüketimi

Dış ünite / outdoor unit
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UTS Endüstriyel Soğutma Endüstriyel Tip

Fan Kontrol
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Orjinal
Kompresör

Çevre Dostu
Gaz

İç ünite / indoor unit
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GÖRÜNTÜLEME VE KONTROL SİSTEMİ

GÖRÜNTÜLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ
Uzaktan izleme sistemlerinde kullandığımız XWEB;
Araştırma, büyük tecrübe, tasarım ve inovasyonu Dixell'in tüm ticari ve endüstriyel soğutma uygulamaları
alanlarının ön planda olduğu sistemleri (XWEB ailesi) sunmasını sağlayan unsurlardır.
Özellikle, Dixell sistemleri her türlü uygulama için tüm kalite, kullanıcı dostu ve verimlilik gereksinimlerini
karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Dixell, sistemleriyle verimliliği optimize etmek ve enerji tasarrufunu arttırmak için sistem yönetmeliğinin
tüm bileşenlerini entegre eder ve koordine eder.
Bir izleme sisteminin tipik işlevlerine ek olarak, XWEB ailesi, HACCP yönetmeliklerine ve yönetmelik ve
tesis alarmlarının iletilmesine ve yönetilmesine göre sıcaklık kaydını garanti eder.

SUPERVISOR and MONITORING SYSTEMS

GÖRÜNTÜLEME ve KONTROL IÇIN WEB SERVER
36, 50 veya 100 Cihaz bağlantısı gereken, benzin istasyonları, süpermarketler veya soğuk depolar gibi orta
seviye tesisler için ideal çözüm sağlar. Kullanışlı ve yaratıcı özellikleri sayesinde, gıda üretimi veya gıda
muhafaza merkezleri gibi orta-büyük seviye tesisler içinde çözüm sağlamaktadır. Sahip olduğu iki farklı
format, hem pano içi, hem de sıva üstü montajı mümkün kılmaktadır. İstenildiği taktirde masa üstü olarak
da kullanılabilir. PC bağlantısı, sadece standart web tarayıcı ( Microsoft Internet Explorer ve Krefox)
kullanımı sebebiyle oldukça basittir. Tüm bilgiler web sayfası olarak görüntülenir.
• 10DIN Ray modülü doğruca makine panosuna ya da üzerindeki askı aparatıyla duvara montaj (XWEB500D EVO)
• 1 yıla kadar sıcaklık kaydı imkanı
• Optimize edilmiş kontrolörle "Tekil Görünüm" ve "Genel Görünüm" fonksiyonları
• Aydınlatmalı LCD ekranı ve klavyesi sayesinde tek başına kullanım (XWEB500 EVO)
• Opsiyonel GPRS bağlantısıyla izole bir konumda bile bağlantı imkanı (XWEB500D EVO)
• Uzaktan cihaz parametre kontrolü ve değişikliği imkanı
• Kişiye özel tasarlanabilen web kullanıcı arayüzü (layout)

Anteni

• Soğutma ihtiyacının kontrolü için performans ölçümü
• USB sürücüyle otomatik bilgi alımı

Digital giri

• "Planlayıcı" ile takvime dayalı komut gönderimi imkanı
Masaüstü Görünümü

• FAX, SMS ya da e-mail ile alarm bildirimi

Sigorta

• Pdf formatında HACCP raporu çıktısı
• Merkezi sistemlerde kompresör kademe optimizasyonu (CRO)

Alarm
Yönetimi

rölesi

UTS Endüstriyel Soğutma Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri

Çoklu Bağlantı
İmkanı

Cihaz Görünümü

rölesi

Enerji
Tasarrufu
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Gıda
Kalitesi

Çoklu
Entegrasyon

Çevreyle
Dost
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ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ

UTS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mah. Okul Sk. No: 4B
Sultanbeyli - İstanbul
T: +90 216 345 9095 (pbx)
info@utssogutma.com
www.utssogutma.com

