
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZHENDRE CTZ10H55  är ett kompakt mobilt klimataggregat. 
Aggregatet är avsett för kylning/uppvärmning av tält, containers eller 
annat utrymme som behöver luftkonditioneras snabbt & enkelt. 
 
Konstruerad för kontinuerlig drift i krävande miljöer och vid höga 
omgivande utomhustemperaturer, upp till +55ºC. 
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§ Mobilt enhetsaggregat. Klar att använda, levereras med flexibla isolerade luftkanaler 
som distribuerar luften till tältet. 

 
§ Förflyttas med gaffeltruck eller manuellt med hjälp av lyfthandtag och luftfyllda hjul. 

Hjulen demonteras enkelt vid behov. 
 

§ Aggregatet är stapelbar, anpassad för att optimera utrymmet i 
en 20' container vid transport. 

 
§ Tillverkad helt i aluminium. 

 
§ Temperaturen regleras med trådbunden rumstermostat. 

 
§ Driftsäker Scroll kompressor. 

 
§ Levereras med 15m anslutningskabel & standard CEE stickpropp. 

 



 

CTZ10H55 TEKNISKA DATA & TILLBEHÖR 
Elanslutning V/F/Hz 400/3/50  

Köldmedium  R 134a 

Kyleffekt kW 10,2 

Luftflöde m3/h 2200 

Högsta omg. drifttemperatur °C 55 

Dimensioner mm 1325x730x1000 

Vikt (exkl. tillbehör & kanaler) Kg 165 

Antal aggregat i 20´container (inkl. Kanaler) st 20 / 22 1T / 2T utförande 

Standard utrustning 

§ Tvättbart luftfilter 

§ Fasföljdsrelä och omkopplare för fasväxling. 

§ Invändigt ljudisolerad 

§ Tråbunden fjärrkontroll (inkl. 10m kabel). 

§ Frysskyddstermostat 

§ Hög/lågtryckspressostat 

§ Varvtalsreglerad kondensorfläkt (låg ljudnivå) 

§ Elskåp IP 55 med utvändig huvudbrytare 

§ 15 meter anslutningskabel med standard CEE stickpropp. 

§ NATO Grön kulör (andra kulörer på beställning). Kanaler NATO Grön 

Kanaler: Flexibla, isolerade och UV-beständiga 

Standard längd  m M 2x3 m 

Tillval (alternativ längd)  M 2x5m 

Diameter  mm 315 

Standard längd vid 2T utförande  M 4x5 m  

Tillval (alternativ längd vid 2T utförande)  M 4x3 m 

Diameter (vid 2T utförande)  mm 250 

Tillbehör  
 
 
 
 
 
 
 

6 kW Elvärmebatteri  

Skyddsöverdrag, Nato grön 

Textilkanaler för distribution av behandlad luft 

2T utförande (Ett aggregat betjänar två tält).  

Vi förbehåller oss rätten för ändringar och fel 

Tillverkare: 
ZHENDRE 
122, avenue des Pyrénées - BP 82 
33883 VILLENAVE D'ORNON CEDEX – FRANCE 
 
  

 

Marknadsförs i Sverige av: 
KLIMATKONSULT EL & SERVICE AB 
Sundbyvägen 42-44 
163 45 SPÅNGA 
Tfn 08 564 728 95 Fax 08 564 728 85  

 


