


Όταν η κατανάλωση κρύου νερού γίνεται για λιγότερο από 10-12 ώρες / ημέρα, συνιστάται η χρήση συστήματος 
με συσσώρευση πάγου: η FIC SPA προτείνει το EVEREST. 

Το EVEREST είναι μια μονωμένη δεξαμενή με ελικοειδείς θερμοηλεκτρικούς σωλήνες . Tόσο η δεξαμενή όσο 
και οι σωλήνες μπορούν να είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι. Η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό και ο εναλλάκτης 
θερμότητας τροφοδοτείται με ψυκτικό μέσο (φρέον, γλυκόλη, αμμωνία) έτσι ώστε το νερό έξω από τους σωλήνες
 να ψύχεται έως το σημείο πήξης: σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αναπτύσσονται στρώσεις πάγου πάνω
 στις σερπαντίνες έως ένα καθορισμένο σημείο (πάχους), ελεγχόμενο με ειδικούς αισθητήρες και ελεγκτές πάχους. 

Περαιτέρω, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το "cold stored", το νερό ρέει μέσα στη δεξαμενή έτσι ώστε 
να ψυχθεί μέχρι τη θερμοκρασία ισορροπίας (0,5°C/1°C) και να σταλεί στους χρήστες. Εντωμεταξύ, ο πάγος 
λιώνει και μειώνει αργά το πάχος του μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η συσσώρευση. 
Η απόδοση είναι εγγυημένη μέσω ενός ειδικού συστήματος ανάδευσης που λειτουργεί με αέρα προς τον 
πυθμένα της δεξαμενής επιτυγχάνοντας έτσι γρήγορο χρόνο τήξης. 

Η ειδική μόνωση επιτρέπει την αποθήκευση του πάγου για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς σημαντικές 
απώλειες θερμότητας. Η συσσώρευση πάγου επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση: 
πρώτα απ 'όλα για την επένδυση, καθότι οι μονάδες ψύξης έχουν μικρότερη ψυκτική ικανότητα σε σχέση 
με αυτές που έχουν άμεση ψύξη. Επιπλέον, υπάρχει εξοικονόμηση και σε λειτουργικό κόστος επειδή η 
συσσώρευση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν οι χρεώσεις ρεύματος είναι χαμηλότερες.

 Το EVEREST υπάρχει σε εκδόσεις με ή χωρίς μονάδα ψύξης.

 Για συσσώρευση μικρότερη των 40 kWh, η FIC προτείνει τη σειρά MICROEVEREST: πρόκειται για συμπαγείς μονάδες
 που παρέχονται πάντα με ενσωματωμένη μονάδα ψύξης (μόνο για φρέον) και πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα προϊόντα EVEREST και MICROEVEREST είναι προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με την Οδηγία PED (97/23/CE) 
και με το σχετικό σήμα CE που είναι υποχρεωτικό εντός των χωρών της ΕΕ και χωρίς αυτό, 
οι αρχές δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της μονάδας



- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ  - 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ   - 



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι

• Το σύστημα "Quinquonce" έχει τη μέγιστη 
  ποσότητα πάγου στον ελάχιστο όγκο

• Πάχος εσωτερικής δεξαμενής 3mm

• Μονωτικό υλικό με θερμική αγωγιμότητα 
  20% χαμηλότερη από τα τυποποιημένα υλικά

• Σύστημα αερισμού υψηλής απόδοσης

• Απλός και αξιόπιστος έλεγχος πάχους πάγου
  με σύστημα ηλεκτρικής αντίστασης

• Λειτουργική ευελιξία με δυνατότητα επιλογής 
   συσσώρευσης 85% ή 100% της 
   ονομαστικής χωρητικότητας

• Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και από τις 
   κύριες μάρκες της βιομηχανίας ψύξης

• Εργασία με φρέον, γλυκόλη, αμμωνία

• Σήμα CE σύμφωνο με την οδηγία 97/23/CE
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