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Egenskaper & fördelar

�   Stapelbar och kompakt

Perfekt att stapla i 19-tums (482,6 mm) 
rack. Minskad inbyggnadshöjd med 
305 mm och minskad volym med 28 % 
(jämförelse mellan HRR012 och HRS 012).

�   Höjd: 422 mm lägre
Volym: 35 % mindre

�   Självdiagnosfunktion och skärm med alarmkoder

Display med 24 olika alarmkoder

�   Meny för underhållsschema

Tidpunkter för periodisk kontroll av pump, fl äktmotor, fi lter, 
etc. indikeras med underhållskoder.

�   Visning av befi ntliga förhållande

�   Kylkapacitet: 0.9/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (50 Hz)

�   Temperaturstabilitet: ±0.1 °C 

�   Tempreglerområde: 5 till 35 °C (15 till 35 °C HRR010)

Åtkomlighet

Viktiga komponenter kan 
bytas och justeras via front-
panelen och enheten behöver 
inte demonteras från sitt rack.

Partikelfi lter, fi lter för  

avjoniserat vatten, 

bypass-ledning, 

bypassventil och 

fl ödesvakt är inbyggda

DI fi lter (option för 
avjoniserat vatten)

Bypassventil (standard)
Partikelfi lter (standard)

�   Spara utrymme – Rackmontera fl era 
utrustningar i samma skåp

�   Förenkla din övervakning, service 

och underhåll – Filter och avtappning 
är åtkomliga via frontpanelen

�   Optimera installationen – Inbyggda 
fi lter, fl ödesvakter och bypass-
ledning.

Rackmonterad 

cirkulationskylare

HRR
RoHS

ar

(UL Standards)

HRS050-W

HRR050-W-Y
(Med fötter/Utan konsoler

för rackmontage)

HRR050-W-YHRS050-W

976 mm

554 mm
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Rackmonterad cirkulationskylare

HRR

Utvalda produkter

Applikationer

Beställningsnummer
Maskin-
kylning

Kyl-/Värmningskapacitet Spänning
Temperatur-
stabilitet [°C]

Option Anslutning

HRR010-AF-20-U

Luftkyld

950 W/ 250 W (Kranvatten)

Enfas
200 till 

230 VAC 
(50/60 Hz)

±0.1 °C

Ingen

Rc 1/2
(Med kon-

verteringskit
Rc-G)

HRR010-AF-20-T1U Frekvensstyrd pump

HRR012-AF-20-U 1000 W/450 W (Kranvatten)

Ingen
HRR018-AF-20-U 1600 W/450 W (Kranvatten)

HRR024-AF-20-U 2000 W/550 W (Kranvatten)

HRR030-AF-20-U

2500 W/550 W (Kranvatten)

HRR030-AF-20-DMU
Med kontroll av elektrisk konduktivitet,

för kylkrets med avjoniserat vatten

HRR030-AF-20-MU För kylkrets med avjoniserat vatten

HRR030-AF-20-TU Högtryckspump

HRR030-AF-20-TUZ

Högtryckspump, utan fl ödesvakt, 
läckagesensor, partikelfi lter, bypassventil 

eller kabelhållare

HRR030-AF-20-TUZ1
Högtryckspump, utan fl ödesvakt eller 

kabelhållare

HRR050-AF-20-U 4600 W/1000 W (Kranvatten)
Ingen

HRR010-WF-20-U

Vatten-
kyld

1000 W/ 200 W
(Kranvatten)HRR010-WF-20-T1U Frekvensstyrd pump

HRR012-WF-20-U 1000 W/450 W (Kranvatten)

Ingen
HRR018-WF-20-U 1600 W/450 W (Kranvatten)

HRR024-WF-20-U 2000 W/550 W (Kranvatten)

HRR030-WF-20-U

2500 W/550 W (Kranvatten)

HRR030-WF-20-DMU
Med kontroll av elektrisk konduktivitet,

för kylkrets med avjoniserat vatten

HRR030-WF-20-MU För kylkrets med avjoniserat vatten

HRR030-WF-20-TU Högtryckspump

HRR030-WF-20-UZ
Utan fl ödesvakt, läckagesensor, partikelfi lter, 

bypassventil eller kabelhållare

HRR030-WF-20-UZ1 Utan fl ödesvakt eller kabelhållare

HRR050-WF-20-U 5000 W/1000 W (Kranvatten) Ingen

Relaterade
produkter

Digital tryckvakt för olika 

medier med hög precision

ISE7�G

Kontrollenhet

PSE300AC

Digital tryckvakt för olika 

medier med hög precision

ISE20C

Tryckgivare för olika medier

PSE570 

Laserbearbetning

Kylning av bestrålade delar
UV-behandling (tryckning,

målning, fogning och tätning)

Kylning av UV-lampa

Elektronmikroskop

Temperaturstyrning av elektron-
strålade objekt

Laseroscillator

Röntgen (digital) instrument

Temperaturstyrning av röntgenrör
Lasermärkning

Kylning av laserbestrålade delar
Ultraljudskontroll

Temperaturstyrning av ultraljuds
laserutrustning

Transmissionskabelanslutning

för laserfiber
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Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk


