
ŪDENS BĀZES KRĀSU SISTĒMAS 
  

 

 

 

HCT-WB1 HCT-WB2 

 

 

 

HCT-WB3 HCT-WB4 

 

 

 

Ierīces nosaukums HCT-WB1 HCT-WB2 HCT-WB3 HCT-WB4 

Virsbūves paneļi 
1.5mm tērauds, 
pulverkrāsojums, baltā 
krāsā. 

   

Sprauslas 

 
40gab, Ø 50mm, kas izgatavotas no 
nerūsējoša tērauda, gaisa plūsmas 
virzienu var regulēt. 
 

 
42gab, Ø 38mm, kas izgatavotas 
no nerūsējoša tērauda, gaisa 
plūsmas virzienu var regulēt. 

 
32gab, Ø 50mm,   kas 
izgatavotas no nerūsējoša 
tērauda, gaisa plūsmas virzienu 
var regulēt  

40pcs,dia. Ø 38mm,   kas 
izgatavotas no nerūsējoša 
tērauda, gaisa plūsmas virzienu 
var regulēt  

Ventilātors 

Gaiss tiek iesūkts kanālā, kas atrodas 
aiz 
vieglās griestu armatūras, ar 
ventilātora palīdzību un, caur 
sprauslām tiek padots kamerā. 4 
ieplūdes ventilātori x 1.5kW katrs, 
katra ventilātora ražība ir 3,300m3 / 
h. 

Gaiss tiek iesūkts griestu kanālā 
ar ventilātora palīdzību un, caur 
sprauslām tiek padots kamerā. 
4 ieplūdes ventilātori x 1.5kW 
katrs, katra ventilātora ražība ir 
3,300m3 / h. 

Gaiss tiek iesūkts kanālā, kas 
atrodas aiz augšējā sienas 
paneļa, ar ventilātora palīdzību 
un, caur sprauslām tiek padots 
kamerā. 4 ieplūdes ventilātori x 
1.5kW katrs, katra ventilātora 
ražība ir 3,300m3 / h. 

Ventilātors ar korpusu ir vienā 
vienībā, kopā 4 vienības. Gaiss 
tiek ņemts no augšas, tad nonāk 
kamerā caur sprauslām, 4 gab 
ieplūdes ventilatori x 1.5kW 
katrs, katra ventilātora ražība ir 
3,800m3 / h. 

Filtrs Pirmsfiltrs   Stikla šķiedras filtrs 

Uzstādīšana 

Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, uz 
kameras jumta. Korpuss tiek 
iebūvēts zem vieglās griestu 
konstrukcijas, kā daļa no tās, tāpēc 
šādu sistēmu NAV IESPĒJAMS 
uzstādīt uz jau esošās kameras. 

Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, 
uz kameras jumta. Korpuss tiek 
uzstādīts uz griestu 
konstrukcijas garen un 
šķērssijām, kā daļa no tās, tāpēc 
šādu sistēmu NAV IESPĒJAMS 
uzstādīt uz jau esošās kameras. 

Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, 
uz kameras jumta. Korpuss tiek 
uzstādīts uz augšējā sienas 
paneļa, panelis nedaudz 
jāpiegriež, lai nodrošinātu gaisa 
plūsmu uz sprauslām, šādu 
sistēmu IR IESPĒJAMS uzstādīt 
uz jau esošās kameras. 

Pa vienai vienībai katrā kameras 
stūrī, var pievienot esošo 
izsmidzināšanas kabīnē, VAR 
UZSTĀDĪT uz jau esošās 
kameras.  

Vadības sistēma Ventilātora slēdzis    

Cena, EUR bez PVN 3320.00 3490.00 2985.00 4800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


