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TO CO NAJLEPSZE –
TERAZ JESZCZE LEPSZE.
TechnoAlpin słynie z innowacji technicznych. Dlatego głównym celem działań 

związanych z rozwojem zawsze jest optymalizacja produktów. Zgodnie z 

tym założeniem model TT10 to – w dosłownym znaczeniu – wyższy poziom 

wytwornicy wentylatorowej TR10. Wytwornica wentylatorowa TT10 łączy 

w sobie gwarancję najlepszej jakości śniegu, optymalnego wykorzystania 

surowców i maksymalnej łatwości obsługi z wyjątkową technologią i 

niepowtarzalną prostotą. 
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SPRAWDZONA
PERFEKCJA NAŚNIEŻANIA:
WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚNIEG
BEZ KOMPROMISÓW. 
Urządzenie TR10 zachwyca taką samą, wyjątkową perfekcją, co model 

TR10: technologia dysz zamykanych zaworowo umożliwia optymalną 

wydajność energetyczną przy jednoczesnej oszczędności surowców. 

Wodna chłodnica powietrza zapewnia niezrównaną wydajność naśnieżania, 

szczególnie w temperaturach granicznych, a nukleatory z dwiema 

rubinowymi wkładkami gwarantują najlepszą jakość śniegu przez wiele lat. 



MAKSYMALNA PERSONALIZACJA:
KUPUJESZ TO,
CZEGO NAPRAWDĘ POTRZEBUJESZ. 
Model TT10 znajduje zastosowanie w każdej sytuacji i jest odpowiednio 

wyposażony na każde wyzwanie. Wytwornica wentylatorowa pozwala na 

nieograniczoną, indywidualną konfi gurację. Umożliwia to redukcję kosztów 

dzięki rezygnacji z niepotrzebnych funkcji i zapewnienie idealnej wydajności 

w każdym ośrodku narciarskim i w każdych warunkach. Urządzenie TT10 

może być opcjonalnie rozbudowane między innymi o ekran dotykowy, stację 

meteorologiczną, wychylenie z silnikiem elektrycznym i regulację wysokości. 
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UCHYLNA WIEŻA:
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE.
Nowatorska uchylna wieża sprawia, iż TT10 to urządzenia naśnieżające, 

które łączy w sobie zalety konstrukcji wieżowej z łatwością konserwacji 

mobilnej wytwornicy wentylatorowej. Po przez przechylenie wieży, wszystkie 

elementy, takie jak dysze zaworowe, sprężarka w turbinie i silnik turbiny, są 

idealnie dostępne. Kontrola i konserwacja są bezpiecznie możliwe z poziomu 

ziemi, co całkowicie eliminuje potrzebę stosowania drabiny. 



NATYCHMIAST GOTOWA
DO PRACY I BEZPIECZNA:
SZYBKA INSTALACJA
DZIĘKI LEKKIEJ KONSTRUKCJI. 
Wytwornica TT10 jest dostarczana w stanie częściowo zmontowanym, dzięki 

czemu wystarczy ją jedynie umieścić na cokole i zakotwiczyć. Jej masa 

własna wynosząca zaledwie 800 kg umożliwia prostą i szybką instalację. 



www.technoalpin.com

DANE I PARAMETRY

Różne

Temperatura robocza -25 ÷ +2 °C

Prędkość obrotowa 1.500 obr./min

Nachylenie turbiny 45 st. 

Obrót poziomy 320 st. 

Oscylacja (automatyczna) 320 st.

Woda

Robocze ciśnienie wody  8 ÷ 40 bar

Filtr wody 250 micron

Przyłącze wody - śrubunek 2"

Akcesoria dysz

Nukleator 8

Dysze stałe - typ Quadrijet 8

Dysze przełączalne - typ Quadrijet 16

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne 400 V

Częstotliwość nominalna 50 Hz

Natężenie nominalne  41 A*

Wtyczka połączeniowa 5x63 A

Maks. moc nominalna POWER UNIT 

(turbina+sprężarka) 22 kW

Ogrzewanie 1,3 kW

Masy

Urządzenia naśnieżające - sprężarka 825 kg 

Element transportowy konstrukcji składanej P1 35 kg

Stopa transportowa konstrukcji stałej P2 10 kg

Wymiary

Długość wytwornicy śniegu 1.780 mm

Szerokość wytwornicy śniegu 1.220 mm

Wysokość wytwornicy śniegu 4.100 mm

Parametry zależą od rodzaju instalacji lub od różnic wynikających ze specyfiki kraju gdzie ma miejsce montaż 

(należy zawsze zapoznać się ze schematami połączeń elektrycznych).   

*Wartości mierzone przy napięciu nominalnym na wysokości 1.500 m nad poziomem morza i temperaturze 0 °C.
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