
Вентилатори

Въздухообработващи централи (AHU)

Управление в група на покривни вентилатори

Приложения FRENIC
AQUA

FRENIC
HVAC

FRENIC
MEGA

FRENIC
LIFT

Металорежещи
машини

Електрически
помпи

Подемно-
транспортна

техника

Химическа 
промишленост/ 

дървообработващи
машини

Опаковъчни
машини

Машини в 
хранително-

вкусовата 
промишленост

Производство на
хартия/ 

текстилни машини

Други машини

Чилъри
Водоснабдяване  питейна вода

Помпи в соларни инсталации (solar pumping)
Кранове 
Трансманипулатори
Транспортьори (верижни, винтови, ролкови и др.)
Асансьори
Системи за паркиране на коли
Елеватори, ескалатори
Автоматични врати
Шибри

Екструдери
Вибрационни машини
Центробежни сепаратори

Хобелмашини
Индивидуално опаковане/ вътрешни опаковки
Опаковъчни машини
Машини за външни опаковки
Миксери
Машини за нарязване
Машини за преработка на зърнени култури
Машини за производство на чай
Мелници за ориз
Сортировъчни машини за ориз
Предачни машини
Плетачни машини
Плетачни машини
Индустриални шевни машини

Машини за нарязване на ивици
Автоматични хранителни/ медицински миксери
Публични перални машини

Вакуумни помпи
Потопяеми помпи
Водоснабдителни системи без резервоар

Преси
Машини за навиване
Пробивни машини за печатни платки
Позициониращи инсталации
Въртящи се маси
Пробивни машини
Стругове
Фрези
Полиращи машини
Шлифовъчни машини
Вентилатори на сепаратори
Вентилатори
Охлаждащи кули
Вградени вентилатори на прожекционни машини

Компресори

Охладители

Вентилатори за контрол температурата в пещи
Вентилатори на бойлери
Сушилни
Климатици

Смукателни вентилатори

Машини за маршрутизиране (router machines)
Барабани за навиване на въже
Машини за нанасяне на покрития

Машини за смесване на флуиди

Утаителни помпи (sludge pump)
Помпи с постоянен дебит (constant flow pumps)
Пречиствателни системи
Напоителни помпи

Помпи за фонтани

Циркулационни помпи за топла вода
Охладителни водни помпи

Помпи за кладенци

Въздушни завеси/ мостове/ кухненски абсорбатори
Трошачки
Тестово оборудване
Машини за миене на храни
Шредери
Автомивки
Машини за подвързване на книги
Машини за офсетов печат

Машини за производство на синтетични влакна



FRENIC
Multi

FRENIC
Ace

FRENIC
Mini (C1)

FRENIC
Mini (C2)

FRENIC
VG1

очаквайте скоро
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