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Enclosure Cooler – chladenie uzavretých skríň riadiacich systémov, 

rozvádzačov, atď. 
 

Enclosure Coolers firmy Vortec udržujú elektrické a elektronické 

rozvádzačové skrine v chlade a čistote – jedná sa o jednoduchú a 

dostupnú alternatívu k nákladným klimatizačným jednotkám s 

vysokými nárokmi na údržbu. 

 

V skrini je vytvorený mierny pretlak pre zabezpečenie čistoty a sucha. 

Väčšina modelov je tiež ovládaná termostatom pre udržanie 

požadovanej teploty v skrini. Max. teplota v okolí môže byť až 80 °C. 

 

 

 

 

Vortex A/C 

 

Rad Vortex A/C zahŕňa najnovšie vlastnosti týchto chladičov, vysokú 

spoľahlivosť a účinnosť. 

 Elegantný design 

 Zníženie hluku o 78% v porovnaní s ďalšími chladičmi 

 Integrovaný mechanický termostat pre zníženie spotreby 

stlačeného vzduchu 

 Možnosť inštalácie na skrini: hore, zo strán, spredu (na 

dverách) 

 K dispozícii krytie NEMA 12, NEMA 4, NEMA 4X, EX 

prevedenie (UL i ATEX). 

Panel Guard  

 Rad Panel Guard ponúka lacné riešenie, ľahkú inštaláciu a údržbu. 

 Integrovaný mechanický termostat bez potreby 

elektroinštalácie 

 Jednoduchá inštalácia na skrini: vyžaduje iba otvor 1 ½“ 

 K dispozícii krytie NEMA 4 

Vortex Coolers  

 

Řada Vortex Coolers ponúka široký rozsah chladenia pre ochranu 

citlivých elektronických dosiek a elektrických komponentov.. 

 K dispozícii vyhotovenie s elektrickým termostatom alebo 

bez termostatu 

 S termostatom udržuje teplotu v skrini v tolerancii 1,6°C 

 K dispozícii krytie NEMA 12, NEMA 4 a NEMA 4X 

 



 

 

SK_Enclosure Coolers - špecifikácie.doc 2/4 17. 10. 2014 

Vortex A/C 

Typ krytia 

NEMA 

Model Termostat Kapacita Spotreba 

vzduchu 

s filtrom bez filtru  (Watt) l/min. 

EX prevedenie
 

 

7515 7215 mechanický 264 425 

7525 7225 mechanický 440 708 

7535 7235 mechanický 733 991 

7570 7270 mechanický 1465 1981 

NEMA 12 7615 7115 mechanický 264 425 

7625 7125 mechanický 440 708 

7635 7135 mechanický 733 991 

7670 7170 mechanický 1465 1981 

NEMA 4/4X 7715 7015 mechanický 264 425 

7725 7025 mechanický 440 708 

7735 7035 mechanický 733 991 

7770 7070 mechanický 1465 1981 

EX prevedenie 

(ATEX) 

 

7415 7315 mechanický 264 425 

7425 7325 mechanický 440 708 

7435 7335 mechanický 733 991 

7470 7370 mechanický 1465 1981 
Ex prevedenie UL: Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; Class II, Div.2, Groups F and G; Class III 

Ex prevedenie ATEX: Zones 2 and 22, Temperature Class T4 Areas 

 

Vortex Coolers 

Typ krytia 

NEMA 

Model Kapacita Spotreba 

vzduchu 

s termostatom bez termostatu (Watt) l/min. 

NEMA 12 750 760 117 227 

711 samotná chladiaca trubica 117 227 

740 730 264 425 

721-15H samotná chladiaca trubica 264 425 

790 780 440 708 

721-25H samotná chladiaca trubica 440 708 

795 785 733 991 

721-35H samotná chladiaca trubica 733 991 

7970 7870 1465 1981 

NEMA 4 747 737 264 425 

727-15H samotná trubica 264 425 

797 787 498 708 

727-25H samotná trubica 498 708 

797-35H 787-35H 733 991 

727-35H samotná trubica 733 991 

7975 7875 1465 1981 

NEMA 4X 747SS 737SS 264 425 

727SS-15H samotná trubica 264 425 

797SS 787SS 498 708 

727SS-25H samotná trubica 498 708 

797SS-35H 787SS-35H 733 991 

727SS-35H samotná trubica 733 991 

7975SS 7875SS 1465 1981 
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Panel Guard 

Typ krytia 

NEMA 

Model Kapacita Spotreba 

vzduchu 

s termostatom bez termostatu (Watt) l/min. 

NEMA 4 770-15H nie je 264 425 

770 nie je 440 708 

770-35H nie je 733 991 

 

NEMA12: Ochrana proti prachu, nečistotám, poletujúcim vláknam, kvapkajúcej vode a 

vnútornej kondenzácii nekorodujúcich kvapalín.     

NEMA4: Ochrana proti dažďu striekajúcej vode alebo vode striekajúcej z namierenej hadice, 

nezničiteľnej proti vznikajúcemu ľadu na kryte.      

NEMA4X: Ochrana proti dažďu, striekajúcej vode alebo vode striekajúcej z namierenej hadice, 

nezničiteľnej proti vznikajúcemu ľadu na kryte. Odolné proti korózii.      

 

 

Aplikácie 
Jeden z veľkých výrobcov zmršťovacích baliacich strojov 

používa Vortex Coolers pre udržanie optimálnej teploty v 

ovládacom panely umiestnenom v blízkosti horúceho 

zmršťovacieho tunela. 

 

Chladiace zariadenie Vortex Coolers udržiava rôzne náterové 

hmoty v chlade podľa daných špecifikácií pre optimálnu 

aplikáciu striekaním. 

 

Chladiace zariadenia Vortex Coolers sú ponúkané ako riešenie problémov s prehrievaním 

najväčšími výrobcami rozvádzačov a konštruktérmi ovládacích panelov. 

 

M Model 790 Vortex Cooler bol inštalovaný na riadiacom systéme na 

troch robotických zváracích pracoviskách pre montáž automobilov. Toto 

zariadenie ochránilo riadiace systémy pred dymom zo zvárania a vysokou 

okolitou teplotou, ktorá spôsobovala výpadky riadiacich systémov. 

 

Veľký výrobca rýchleho občerstvenia používa Vortex Coolers na 

riadiacich paneloch na všetkých pečúcich peciach aby zabránil prestojom 

vplyvom prehriatia. Kompaktné zariadenie s jednoduchou inštaláciou sú 

populárne pre ochranu rozvádzačov na priemyselných peciach a 

zariadeniach a procesoch v prostrediach s vysokou teplotou. 

 

EB Pipe Coating používa 4 ks Vortex A/C chladičov na riadiacich systémoch pre ovládanie 

práškovacou pištoľou. 
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Popis činnosti 
Enclosure Cooler používa princíp vírovej trubice na vytvorenie prúdu studeného vzduchu pre 

tiché, účinné a spoľahlivé chladenie skríň. Zariadenie neobsahuje žiadne pohyblivé súčiastky, pri 

ktorých by mohlo dôjsť k opotrebovaniu, alebo by bola potreba údržba. Ďalšou výhodou je, že 

chladiace zariadenie vytvára v kabíne mierny pretlak, čo zabraňuje vstupu prachu a nečistôt aj v 

najhoršom prostredí. 

 

 

 

 

 

Výhody chladičov Vortex Coolers 
- jednoduchá a rýchla inštalácia 

- kompaktné rozmery 

- tiché, efektívne, spoľahlivé 

- do skrine sa nedostane znečistený alebo vlhký okolitý vzduch 

- je možné používať pre všetky typy skríň 

- je možné používať v prostredí až do 80 °C 

- nízke náklady v porovnaní s elektrickými chladiacimi systémami 

- nie sú použité žiadne chladivá 

- optimálne prevedenie a prevádzkové náklady 

- krytie NEMA 12, 4 a 4X 

- k dispozícii aj prevedenie EX (UL i ATEX) 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné zastúpenie firmy VORTEC: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel./Fax: 466 989 560, Tel.: 603 471 086, E-mail: lontech@lontech.cz 

Internet: www.lontech.cz, www.staticka-elektrina.cz  

http://www.lontech.cz/
http://www.staticka-elektrina.cz/

