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Güntner luftkylare

0,6 – 14 kW

2 – 25 kW

1,5 – 68 kW

4 – 90 kW

1 – 335 kW

8 – 50 kW

4 – 115 kW

9 – 72 kW

50 – 200 kW

50 – 200 kW

15 – 150 kW

20 – 200 kW
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Güntner kondensor

4 – 400 kW

4 – 400 kW

70 – 850 kW

8 – 1 320 kW

8 – 1 320 kW

30 – 2 000 kW

20 – 700 kW

20 – 700 kW

5 – 50 kW

Güntner Product Configurator
Snabb och säker termodynamisk utformning 
och sammanställning av erbjudanden.

Gratis nedladdning: www.guentner.eu

Güntner kylteknik-app
Praktiska funktioner för kyltekniken, t.ex. kyl-
mediumsliden och materialrekommendationer.

Gratis för Apple och Android i App-Store



Luftkylare för små kylrum
 � Kompakt design, låg vikt
 � Enkel montering och rengöring
 � Spilltråg och värmebleck fälls 
bort enkelt och snabbt

 � Sidobeklädnad är enkel att öppna
 � CO2 till 80 bar

 � HACCP-hygiencertifierade
 � Yttre och inre tråg kan fällas bort, 
termiskt frikopplat

 � Många lagertyper att välja mellan
 � EC- och AC-fläktar finns

Luftkylare för kyl- och förädlingsrum
 � Genomgående tråg som kan 
fällas bort på båda sidor

 � Güntner hygiendesign med 
HACCP-certifikat

 � Finns i utförande med extra lite 
ventilationsluft för förädlingsrum

 � CO2 till 80 bar

 � Finns med alternativa korrosions-
skyddet Coil Defender

 � Jämn luftfördelning tack vare 
optimerad luftströmning

 � Valfritt: Integrerad kondensvat-
tenpump

Allt som en luftkylare behöver.
 � Mycket effektiv luftkylare med 
förskjuten rördelning

 � 22 modeller för prestanda från 
1,5 – 68 kW

 � Kompakt kåpa
 � Reducerade transportkostnader tack 
vare optimerade förpackningsmått

 � CO2 till 80 bar
 � Kåpa AL, pulverlackerad
 � Yttre och inre tråg kan fällas bort, 
termiskt frikopplat

 � Sidobeklädnader med gångjärn 
(avtagbara)

Låg kåpa, tryckande fläktar

Universallösningen för industriell och kommersiell kylning

Jämn luftfördelning när den är som bäst!



VarioFLAT

VarioVERTICAL

Kondensor/vätskekylare
 � Mycket bra pris-prestandaför-
hållande

 � Optimerad kåpkonstruktion med 
kranöglor för transport och lagring

 � Låga driftkostnader med Güntner 
Motor Management med EC-fläk-
tar (valfritt)

 � Innovativ teknik för värmeväxlare
 � finoox/microox
 � CO2 till 120 bar
 � Låg mängd kylmedium
 � Många enheter på lager att välja 
mellan

Kondensor/vätskekylare
 � Stort effektspektrum
 � Många olika modeller
 � Flera ljudnivå-steg
 � Beprövad stödrörskonstruktion 
från Güntner

 � Kan levereras för alla kylmedier 

 � CO2 till 120 bar
 � Låg konstruktionshöjd
 � Hög drift- och läckagesäkerhet
 � Optimal för inspektion och 
rengöring

Kondensor/vätskekylare
 � Högsta effekt på liten yta
 � CO2-gaskylare med arbetstryck 
upp till 120 bar

 � Finns som kondensor, vätskekyla-
re och gaskylare 

Valfritt: Adiabatisk förkylning
 � Energieffektiv drift
 � Ingen vattenbehandling
 � Ingen vätning av blocket
 � Lagstadgade föreskrifter följs

Passar alla nya kylmedier

Variabel konstruktionsenhet för alla användningar

Vått eller torrt – du bestämmer!



Coil Defender- 
lackering appliceras 
över hela blocket.

Citrusfrukter Jäsning Rökta livsmedel Livsmedel med 
ättika
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 � Livsmedelssäker hygienlackering
 � HACCP-certifierad av TÜV Süd
 � Coil Defender för Compact-produktseriens luftkylare
 � För användningar med lätt aggressiv atmosfär

100 %
lackerad

Pulverlackerad värmeväxlare –  
Güntner Coil Defender


