
Charakteristickým znakem značky TITAN je maximální kapacita zasněžení. TITAN je novou vlajkovou rolí mezi 
zasněžovacími zařízeními. U zařízení TITAN činí spotřeba energie s centrálním přívodem vzduchu pouhých 20 kW, 
dokáže však vyrobit až 105 m³/h sněhu za hodinu. TITAN je sněhové dělo s malým počtem trysek a obdivuhodným 
dosahem až 70 m při konstantní kvalitě sněhu v celé ploše. 

Toto automatické sněhové dělo od firmy DEMLACENKO funguje jako samostatná jednotka, lze je ale řídit i staničním 
programem i staničním programem snowVisual, aby se zaručil vyšší pracovní výkon. Celý systém můžete spouštět 
na minimální dobu a přitom zcela splní Vaše očekávání. TITAN je energeticky úsporné a hospodárné sněhové dělo, 
které je díky své velikosti nejlepším zasněžovacím zařízením na trhu - je to sníh budoucnosti.
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Technické změny vyhrazeny!

TECHNICKÉ PARAMETRY TITAN

Maximální sněhový výkon
DEMACLENKO TITAN

Délka.................................... 1.840 mm

Šířka ................................... 1.850 mm

Výška .................................. 2.350 mm

Hmotnost vč. nohou.................. 752 kg

Nukleátory................................    24 ks 

Vodní trysky.............................    80 ks 

Motor dmychadla........................18 kW

Kompresor................................... 4 kW

Vytápění................................... 0-2 kW

Jmenovitý výkon........................ 24 kW

Síťová přípojka................. 400 V, 63 A

Vodní filtr.......................... 200 mikronů

Tlak vody............................ 12 - 50 bar

Průtok vody................................. 11 l/s

Dosah...........................................70 m

Max. výroba sněhu................ 105 m³/h

TITAN je naše největší sněhové dělo. S průtokem 11 l/s je sněhové dělo s přední 
pozicí na trhu v sektoru zasněžování. Toto sněhové dělo nabízí maximální výkon díky 
své mimořádné kapacitě zasněžení v kombinaci s nízkou hmotností.  

Konfigurace
TITAN lze dodat v mobilním automatickém provedení s kompresorem. Automatické 
sněhové dělo TITAN je k dispozici i s kompresorem nebo bez kompresoru na pevné 
věži, šikmém výtahu nebo ve speciálním provedení (např. rameno nebo připevnění 
na stěnu).

Automatické funkce
•   Naklápění mezi 30° a 330°
•   Displej s údaji o teplotě vody, tlaku, průtoku, kvalitě sněhu, teplotě vzduchu a vlhkosti, 
    spotřebě energie a veškerými statistickými hodnotami
•   Sněhové dělo se automaticky zastaví při ohlášení chyby
•   Veškeré chyby se zobrazují na displeji
•   Software v různých jazycích (včetně ruštiny a asijských jazyků)
 

Všeobecné údaje
•   Kompaktní a pozinkované ocelový podvozek, který na sjezdovce stojí stabilně
    a disponuje třemi pozinkovanými podpěrnými nohami a kolečky.
•   Dmychadlo GFK s tryskovým věncem z hliníku
•   Vodní trysky z ušlechtilé oceli a nuklátory z mosazi
•   Ventilátor se 16 speciálními plastovými lopatkami
•   Možnost (ručního či elektrického) natáčení v rozmezí 360° 
•   Elektrické nebo ruční nastavování výšky v rozmezí od 15° do 45°
•   Rozvaděč se stupněm krytí IP55
•   5,7“ dotykový displej – volitelně ovladatelný prostřednictvím Smartphonu nebo 
    tabletu kompatibilním se systémy iOS nebo Android
•   Automatické vodní ventily s vypouštěním
•   Kompresor s olejovým mazáním, příp. bez oleje
•   nově vyvinutá teplotní sonda a tříbarevná poplašná signálka
  


