A PST Clima fan-coil készülékekről
A PST Clima fan-coil berendezések hőcserélőből és ventilátorból
állnak, a légtechnikai rendszer részeként lakó-, kereskedelmi-,
és ipari épületekben alkalmazhatók. Intelligens szabályozásukkal
akár épületfelügyeleti rendszerbe is köthetők. A parapetes,
álmennyezet fölé építhető és mennyezeti kazettás kialakítású
készülékek mellett SLIM kialakítású, emelt nyomású, magasfali és
csendesített egységeket kínálunk. A 2 és 4 soros hőcserélők széles
teljesítmény-tartományt biztosítanak a termékek alkalmazásánál.

Termékkínálatunk

Parapetes és
mennyezeti fan-coil
egység

SLIM kialakítású
fan-coil egység

Álmennyezet fölé
helyezhető egység csendesített változat

A berendezésekhez széles tartozékválasztékot biztosítunk, a
gyártás során egyedi kívánságokat is tudunk teljesíteni. Több típus
vírusellenes germicid lámpával is szerelhető.
A könnyebb szabályozhatóság és az alacsonyabb energiafelhasználás
érdekében a fan-coil egységek EC-motoros kivitelben is elérhetők.
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A termékekről
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PS-FS
PS-FSE
A PS-FS és a PS-FSE fan-coil készülékeket rendkívüli elegancia
jellemzi, akár új épületbe való beépítéshez, vagy felújításoknál is
alkalmazhatók az igen lapos, 130 mm-es maximális vastagságnak
köszönhetően, így a termék a belsőépítészet szerves részévé
válik. EC-motoros kivitelben is elérhető, A készülékek
hűtőteljesítmény tartománya 1,36 kW-tól 3,32 kW-ig terjed.

Parapetbe építhető, lapos kialakítású,
álmennyezeti és mennyezeti kazettás
kivitelben is kapható készülékek
széles tartozék választékkal

Parapetes és mennyezeti
fan-coil egység
PS-FL
PS-FLH

PS-FLE
PS-FLHE

A PS-FL modell egy hagyományos kialakítású fan-coil egység,
amelyet szállodákban, üzletekben és irodákban is alkalmazható,
akár padlóra építve, akár mennyezetre szerelve. EC-motorral
szerelt változat is elérhető a sorozatban. A hűtőteljesítmény 2,18
kW-tól 7,40 kW-ig terjed.
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Álmennyezet fölé
helyezhető egység –
csendesített változat
PS-UWLES
Az álmennyezet fölé építhető PS-UWLES fan-coil berendezés új,
csendesített változata szállodákba, múzeumokba, irodákba vagy
bármely más olyan épületbe történő beépítéshez alkalmazható,
ahol alacsony zajkibocsátás szükséges. A 4 soros hőcserélővel
nagyobb teljesítmény elérése lehetséges, az alacsony
fordulatszámú EC-ventilátor jelentősen csökkenti a zajszintet. A
hűtőteljesítmény 2,28 kW-tól 8,06 kW-ig terjed.

Hűtött vizes, mennyezeti
kazettás egység
PS-CL
PS-CLE
A PS-CL mennyezeti hűtöttvizes kazettás egységek modern
kialakításúak, jó választás minden belsőépítészeti kialakításnál.
A berendezések halkan üzemelnek, a méreti illeszkednek az
álmennyezeti panelek modularitásához. Számos változat áll
rendelkezésre: elektronikusan kommutált EC-motorral, ABS
műanyag panellel, fém panellel, különböző RAL színű panelekkel
is kapható. Higiénikus változatban is elérhető. 2 és 4 csöves
rendszer, 2,39 kW és 13,49 kW közötti hűtőteljesítménnyel.

Álmennyezet fölé
helyezhető egység

Légcsatornázható
egység

PS-UWL
PS-UWLE

PS-DC
PS-DCE

A PS-UWL egység elődlegesen szállodákba, üzletekbe, irodákba
a falba vagy az álmennyezetfölé építhető. 2 csöves és 4
csöves kialakításban is kapható. Az EC-motorral szerelt változat
is megtalálható a sorozatban. A rendelkezésre álló statikus
nyomás 50 Pa-ig, az EC-motorral szerelt változatnál 90 Pa-ig, a
hűtőteljesítmény 2,33 kW -tól 8,78 kW-ig terjed.

Magas fali egység
PS-WL
PS-WLE

A PS-WL egység a modern kialakításának és a rugalmasságának
köszönhetően alkalmazható mind lakó- és kereskedelmi
környezetben is. Könnyen telepíthető, három modell kapható
belőle, két különböző méretben. Infravörös távirányítóval is
kapható, EC motoros verzió is elérhető. A hűtőteljesítmény 2,19
kW -tól 4,41 kW -ig terjed.

A PS-DC egységet szállodákba, bevásárlóközpontokba, irodákba
történő használatra tervezték. A magas statikus nyomás a
légcsatorna hálózatban megfelelő nyomásviszonyokat biztosít. 2
csöves és 4 csöves kialakításban is kapható, akár EC-motorral
szerelt változatban is. Széles tartozékválasztékkal kínáljuk a
terméket. A hűtőteljesítménye 4,16 kW és 14,82 kW között
található.

Emelt nyomású
légcsatornázható egység
PS-HDC
PS-HDCE
A PS-HDC emelt nyomású légcsatornázható fan-coil
berendezéseket különösen ajánljuk kereskedelmi egységek,
bevásárlóközpontok, vagy nagy raktárak szellőztetéséhez, akár
körös, akár szögletes légcsatorna rendszerekkel kiegészítve.
Nagy statikus nyomás jellemzi az egységeket, egészen 250 Paig. 2 vagy 4 csöves kaloriferrel szállíthatók, EC-motoros verzió
is elérhető. A hűtőteljesítmény 18,54 kW-tól 49,26 kW-ig terjed.

