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GEA Küba Νέα γενιά αεροψυκτήρων  
 
 

 
 
Δεκέμβριος 2013, 
 
Η GEA Küba ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας γενιάς αεροψυκτήρων SP Market plus και SG Commercial.  
Οι δύο νέες σειρές απολαμβάνουν νέου σχεδιασμού σε όλα τα κύρια μέρη τους. 
 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά των νέων αεροψυκτήρων είναι: 

 Νέο σύστημα σωλήνων και πτερυγίων Küba HFE® 

 Ανεμιστήρες EBMpapst AC και EC νέας γενιάς 

 Διανομέας Küba CAL® 
 

Φυσικά η διαφορά που κάνει τους αεροψυκτήρες της GEA Küba να ξεχωρίζουν είναι στις λεπτομέρειες:  
 
SP Market Plus 
Μέγιστη ενεργειακή απόδοση με: 

 Νέο σύστημα σωλήνων/πτερυγίων Küba HFE® για μεγάλους κύκλους ψύξης χωρίς απόψυξη και 
βελτιωμένη απόδοση με το μικρότερο δυνατό ΔΤ. 

 Ένα από το αποτελεσματικότερα συστήματα ηλεκτρικής απόψυξης με έτοιμη σύνδεση στο ηλεκτρικό 
κουτί 

 Νέους ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης AC ή EC συμβατούς με το ERP2015 

 30% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 

 15% περισσότερος αέρας και μεγαλύτερο βεληνεκές 
Εξασφάλιση υγιεινής με: 

 Ανοιγόμενους ανεμιστήρες για εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό στο εσωτερικό του αεροψυκτήρα 

 Λείες και καθαρές επιφάνειες βαμμένες με βαφή πούδρας 

 Προστασία του κινητήρα του ανεμιστήρα από υγρασία με ειδικό κανάλι στην είσοδο αέρα του 
ανεμιστήρα 

 

 
 
 
SG Commercial 
Μέγιστη ενεργειακή απόδοση με: 

 Νέο σύστημα σωλήνων/πτερυγίων Küba HFE® για μεγάλους κύκλους ψύξης χωρίς απόψυξη και 
βελτιωμένη απόδοση με το μικρότερο δυνατό ΔΤ. 

 Ένα από το αποτελεσματικότερα συστήματα ηλεκτρικής απόψυξης με έτοιμη σύνδεση στο ηλεκτρικό 
κουτί 

 Νέους ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης AC ή EC συμβατούς με το ERP2015 

 30% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 
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 15% περισσότερος αέρας και μεγαλύτερο βεληνεκές  

 Νέος σχεδιασμό της κατευθυντήριας χοάνης με κανάλια διοχέτευσης για μεγαλύτερη συγκέντρωση αέρα 
και μικρότερη πτώση πίεσης. 

Εξασφάλιση υγιεινής με: 

 Ανοιγόμενους ανεμιστήρες για εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό στο εσωτερικό του αεροψυκτήρα 

 Λείες και καθαρές επιφάνειες βαμμένες με βαφή πούδρας 

 Προστασία του κινητήρα του ανεμιστήρα από υγρασία με ειδικό κανάλι στην είσοδο αέρα του 
ανεμιστήρα 

 Προαιρετικά ανοιγόμενη σκάφη απορροής συμπυκνωμάτων για ακόμα πιο εύκολο καθαρισμό.  
Προστασία και διατήρηση ευαίσθητων προϊόντων με: 

 Βελτιστοποιημένη επιφάνεια εναλλαγής για ελαχιστοποιημένη αφύγρανση για "Φρεσκάδα που 
διατηρείται περισσότερο" 

 Τον πατενταρισμένο διανομέα Küba CAL® που προσφέρει τη βέλτιστη διανομή για μικρότερη διαφορά 
θερμοκρασίας αέρα/ψυκτικού ρευστού 

 

 
 
Προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε ειδικές εφαρμογές με: 

 Πολλαπλές επιλογές προστασίας από διάβρωση με εποξικές βαφές και ανοξείδωτα μέρη 

 Εξειδικευμένους ανεμιστήρες για μεγάλη στατική πίεση, περισσότερο αέρα, δύσκολο περιβάλλον 
(ATEX κτλ) 

 Γλυκόλες και νερό 

 CO2 στα 45bar και CO2 στα 60bar  

 Απόψυξη hot-gas και στη σκάφη απορροής 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
Δημήτρης Ταΐρης 
ΤΑΪΡΗΣ ΑΕΒΕ   


