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BEO - Mini Chiller - Soğutma Grupları 700 W ile 2100 W  kapasite aralığında  35 

değişik modelde üretmekteyiz
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Endüstri 4.0 Teknolojileri

Endüstri 4.0 ; ile gelişen teknoloji ve beraberinde gelen akıllı 
uygulamaların yanı sıra A+++ enerji verimliliği, yüksek kapasite 
kullanımı , en az bakım gerektiren, smart technologies yazılımlı, 
orijinal yedek parça ve yerinde servis imkanlarıyla son 
kullanıcıya her anlamda destek veren ürünler üretiyoruz
Su soğutma ihtiyacı olan tüm sektörlerde binlerce cihazımız 
sorunsuz bir şekilde hizmet vermektedir.



Beo Mini Chiller Su Soğutma Grupları Eko Seri Genel Özellikler 

* Su Tankı 10 lt
* Dijital göstergeli termostat
* CFC Free Soğutucu Gaz
* Ultra Sessiz Kompresör
* CE standartlarında ekipmanlar
* Elektrostatik Boyalı paslanmaya ve çizilmeye dayanıklı kabin
* Portatif özelliği sayesinde kolay taşınabilirlik
* Ergonomik dizaynı ile yerden tasarruf sağlar
* Su akış uyarı sistemi
* Su akış kontrol sistemi
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LENOVO
Mühür



BEO MINI CHILLER SU SOĞUTMA GRUPLARI KULLANIM ALANLARI 

Askılı ve sabit punta kaynak makinalarının çene ve trafo soğutulmasında
Dikiş Kaynak makinelerinin çene ve trafo soğutulmasında
Hidrolik preslerin yağlarının soğutulmasında
Tel erozyon makinalarının soğutulmasında
Ekmek imalatında kullanım suyunun soğutulmasında
Asit ile kaplama tesislerinde asit sıcaklığını istenilen sıcaklıkta tutulmasında
Laboratuvar ve test cihazlarında

Avantajlar : 
Tekerlekli olması sebebiyle , işletme içerisinde istenilen yere kolayca götürülüp 
kolayca  yerleşimi yapılır. Cihaz içerisinde su pompası ve su tankı mevcut olduğundan 
çalışacağı makineye sadece su giriş çıkış hortumu bağlanarak hemen işletmeye alınabilir
Sistemde tek sefer su kullanılacağından kireçlenme ve kirlenme dezavantajı yoktur. 
Cihaz ebatlarının fazla bir yer kaplamaması ve komple çalışır bir makine olması sebebiyle 
soğutacağı cihaza yakın bir yere veya yanına konulabilir 
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