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Agregaty wyciszone Silensys 

Rescold cennik 2016 r. 

 

 
„SILENSYS VERSION 3” ze sprężarką tłokową na R404A 

Zakres średnio i wysokotemperaturowy  
Nowa generacja cichych agregatów firmy Tecumseh Europe typu „SILENSYS VERSION 3” jest  jeszcze  

bardziej wydajna i efektywna we wszystkich zakresach. Urządzenia wyposażone są w cichobieżny 
wentylator skraplacza, regulator obrotów wentylatora skraplacza, presostat WC/NC, grzałkę karteru, 
wziernik, pochłaniacz wilgoci, główny wyłącznik elektryczny, odolejacz w wersjach ze sprężarkami 

DUO. Spójna obudowa pozwala na montować je na dachach bez wykonywania jakichkolwiek zadaszeń. 

 
* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215  
FZ - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)  
TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)  
Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP  
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„SILENSYS VERSION 3” ze sprężarką tłokową na R404A  
Zakres niskotemperaturowy  

Nowa generacja cichych agregatów firmy Tecumseh Europe typu „SILENSYS VERSION 3”jest jeszcze 
bardziej wydajna i efektywna we wszystkich zakresach. Urządzenia wyposażone są w cichobieżny 

wentylator skraplacza , regulator obrotów wentylatora skraplacza, presostat WC/NC, grzałkę karteru, 
wziernik, pochłaniacz wilgoci, główny wyłącznik elektryczny, odolejacz w wersjach ze sprężarkami 

DUO. Spójna obudowa pozwala na montować je na dachach bez wykonywania jakichkolwiek zadaszeń. 
 

 
 
* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215  
FZ - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)  
TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)  
Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP  
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SILENSYS VERSION 3 INVERTER z płynną regulacją wydajności 

 
 

 
 
* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215  
TZ , YZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)  
Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP  


