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PST Clima fan-coil  
berendezések 
Katalógus

Rosenberg Hungária 
Lég- és Klímatechnikai Kft.
2532 Tokodaltáró, József Attila út 34.   
Tel.: (33) 515-515, Fax.: (33) 515-506
info@rosenberg.hu    www.rosenberg.hu

Magyarországon forgalmazza:
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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.

A PST CLIMA FAN-COIL BERENDEZÉSEKRŐL

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.

Az online kiválasztó szoftver használatához itt regisztrálhat: 
http://13.93.51.225/PSTclima

2021/09
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HŰTÖTT VIZES, MENNYEZETI KAZETTÁS EGYSÉG
PS-CL, PS-CLE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

REMOTE CONTROLA mennyezeti hűtöttvizes kazettás egységek modern 
kialakításúak, jó választás lehet 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. 

A készülék kerete erős horganyzott lemezből készül, 
kondenzációmentes bevonattal és hangelnyelő anyaggal.

A hőcserélő alumínium tekercsből készített bordázott 
lamellákból és 2-4 soros csatlakozó rézcsövekből áll.

A készülék többfokozatú AC vagy fokozatmentes EC motorral, 
ABS műanyagból készült, hártahajló lapátozású ventilátorokkal 
rendelkezik.

A légdiffúziós panel fehér műanyag ABS anyagból készül, 
RAL 9003 színben; illetve porszórt acél kivitelben is kapható, 
ami biztosítja Coanda effektus működését a légáramlásnál, 

különleges kialakításának köszönhetően. A fehér alapszínen 
túl tetszőleges RAL színben is rendelhető.

A légszűrő ellenálló műanyagból készül, amely egy fém 
hálóból és keretből áll.

A berendezés része a kondenzszivattyú, amelyet 
elektromechanikus, úszóval ellátott kapcsoló vezérel.

A készülék elektromos bekötésre kompakt kivitelű, 
biztosítékokkal ellátott sorkapocs szolgál.

PS-CL, PS-CLE 
Hűtött vizes, mennyezeti kazettás egység ABS panellal, RAL 9003 színben

Egy kazettás változat Dupla kazettás változat

Higiénikus változatban is elérhető. 

2 és 4 csöves rendszer, 2,39 kW és 13,49 kW közötti 
hűtőteljesítménnyel.
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HŰTÖTT VIZES, MENNYEZETI KAZETTÁS EGYSÉG 
PS-CLM, PS-CLEM, PS-CLH, PS-CLEH

PS-CLM, PS-CLEM
Hűtött vizes, mennyezeti kazettás egység fém diffúzorral, RAL 9003 színben

PS-CLH, PS-CLEH
Hűtött vizes, mennyezeti kazettás magasabb kerettel, RAL 9003 színben

Egy kazettás változat

Egy kazettás változat

Dupla kazettás változat

Dupla kazettás változat
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Teljes hűtő 
teljesítmény1

2 csöves

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei
Dekorpanel méretei
Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

4 csöves

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény4

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram4

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei
Dekorpanel méretei
Teljes tömeg

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

Nyomás esés1

Nyomás esés4

(H-Sz-V)

(H-Sz-V)

bmDb x "

MŰSZAKI ADATOK

HŰTÖTT VIZES, MENNYEZETI KAZETTÁS EGYSÉG
PS-CL, PS-CLE
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Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei
Dekorpanel méretei
Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény4

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram4

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei
Dekorpanel méretei
Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés4

2 csöves

4 csöves

(H-Sz-V)

(H-Sz-V)

MŰSZAKI ADATOK

HŰTÖTT VIZES, MENNYEZETI KAZETTÁS EGYSÉG 
PS-CL, PS-CLE
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SLIM KIALAKÍTÁSÚ FAN-COIL EGYSÉG
PS-FS, PS-FSE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

A PS-FS és a PS-FSE fan-coil készülékeket rendkívüli elegancia 
jellemzi, akár új épületbe való beépítéshez, akár felújításoknál 
is alkalmazhatók. Rendkívül lapos, 130 mm-es maximális 
vastagságnak köszönhetően, a termék a belsőépítészet 
szerves részévé válik. AC és EC motoros változatban is 
elérhető. Ennél a típusnál a vízcsatlakozás csak a bal oldalon 
lehetséges.

PS-FS, PS-FSE
SLIM kialakítású fan-coil egység

A készülékek hűtőteljesítmény tartománya 1,36 kW-tól 3,32 
kW-ig terjed.
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1,01

360 580

250 360 470 580

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

(H-Sz-V)

(H-Sz-V)

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

SLIM KIALAKÍTÁSÚ FAN-COIL EGYSÉG 
PS-FS, PS-FSE
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850x180x270 940x200x300

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

(H-Sz-V)

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MAGAS FALI EGYSÉG
PS-WL

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

REMOTE CONTROL

A PS-WL egység a modern kialakításának és a 
rugalmasságának köszönhetően alkalmazható mind lakó- és 
kereskedelmi környezetben is. Könnyen telepíthető, három 
modellben kapható, két különböző méretben. Infravörös 
távirányítóval is kapható, EC motoros verzió is elérhető. 

A kiegyensúlyozott, ABS műanyag járókerékkel ellátott 
ventilátor alacsony zajszintet biztosít.

A szintetikus anyagból készült légszűrő egyszerűen 
karbantartható.

A készülék hátlapjára szerelt 3 járatú szelep A készülék hátlapjára szerelt egyéb kellékek

PS-WL
Magas fali egység

A készülék elektromos bekötésre szolgáló csatlakozó panel az 
előlap felnyitása után érhető el.

A vízoldali bekötéshez és a szükséges szelep elhelyezésére 
egy, a készülék alá szerelendő hidraulika doboz szolgál. 

A hűtőteljesítmény 2,19 kW-tól 4,41 kW-ig 
terjed.
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850x180x270 940x200x300

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

(H-Sz-V)

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

MAGAS FALI EGYSÉG 
PS-WL
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PARAPETES ÉS MENNYEZETI FAN-COIL EGYSÉG
PS-FL, PS-FLE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

A PS-FL modell egy hagyományos kialakítású fan-coil egység, 
amely szállodákban, üzletekben és irodákban is alkalmazható, 
akár padlóra építve, akár mennyezetre szerelve. 

A készülék kerete erős horganyzott acélból készül, de igény 
esetén, agresszív környezetben is használható alucink 
lemezes változatban is szállítható.

A burkolat RAL9010 fehér színű horganyzott acéllemez.
A réz csövekre húzott alumínium lamellás hőcserélő 1/2” - 
3/4” belső menetes csatlakozással rendelkezik.

Kétcsöves (3 soros) vagy négycsöves (3+1 soros) változatban 
rendelhető.

Standard kialakításban a vízcsatlakozás a készülék jobb oldalán 
található, de rendelhető balos kivitelben is. 

PS-FL, PS-FLE
Parapetes és mennyezeti fan-coil egység

A hűtőteljesítmény 2,18 kW-tól 7,40 kW-ig terjed.

A berendezés horganyzott acél szerkezetű, ABS műanyag 
járókerekű, dinamikusan és statikusan kiegyensúlyozott 
ventilátorral rendelkezik.

A ventilátorok rezgéscsillapító tartókra vannak szerelve.
Mind AC, mind EC motoros változatban is készül.

A berendezésben tisztítható, G2 fokozatú, tartós szintetikus 
anyagból készült légszűrő található.
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370 505 690 995 370 505 690 995

495 540 745 875 495 540 745 875

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

Teljes hűtő 
teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel

Elektromos áramfelvétel

Vízcsatlakozások

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés1

Nyomás esés2

(H-Sz-V)

kg

(H-Sz-V)

kg

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

PARAPETES ÉS MENNYEZETI FAN-COIL EGYSÉG 
PS-FL, PS-FLE
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50 Pa

EC version

ÁLMENNYEZET FÖLÉ HELYEZHETŐ EGYSÉG
PS-UWL, PS-UWLE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

A PS-UWL egység elődlegesen szállodákba, üzletekbe, 
irodákba a falba vagy az álmennyezetfölé építhető. 2 csöves 
és 4 csöves kialakításban is kapható. 

A készülék kerete erős horganyzott acélból készül, de igény 
esetén, agresszív környezetben is használható alucink 
lemezes változatban is szállítható.

A burkolat RAL9010 fehér színű horganyzott acéllemez.
A réz csövekre húzott alumínium lamellás hőcserélő 1/2” - 
3/4” belső menetes csatlakozással rendelkezik.

Kétcsöves (3 soros) vagy négycsöves (3+1 soros) változatban 
rendelhető.

Standard kialakításban a vízcsatlakozás a készülék jobb oldalán 
található, de rendelhető balos kivitelben is. 

PS-UWL PS-OWLE
Álmennyezet fölé helyezhető egység

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.

A berendezés horganyzott acél szerkezetű, ABS műanyag 
járókerekű, dinamikusan és statikusan kiegyensúlyozott 
ventilátorral rendelkezik.

A ventilátorok rezgéscsillapító tartókra vannak szerelve.
Mind AC, mind EC motoros változatban is készül.

A berendezésben tisztítható, G2 fokozatú, tartós szintetikus 
anyagból készült légszűrő található.
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445 490 895 1185 445 490 895 1185
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Teljesítményfelvétel
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kg

kg

(H-Sz-V)
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Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

ÁLMENNYEZET FÖLÉ HELYEZHETŐ EGYSÉG 
PS-UWL, PS-UWLE
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ÁLMENNYEZET FÖLÉ HELYEZHETŐ EGYSÉG (CSENDESÍTETT)
PS-UWLES

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

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 zajszint tovább csökkenthető nagyobb teljesítményű 
négysoros hőcserélő és alacsony fordulatszámú EC motoros 
ventilátor választásával.

PS-UWLES
Álmennyezet fölé helyezhető egység - csendesített változat

A hűtőteljesítmény 2,28 kW-tól 8,06 kW-ig terjed.

A készülék kerete erős horganyzott acélból készül, de igény 
esetén, agresszív környezetben is használható alucink 
lemezes változatban is szállítható.

A burkolat RAL9010 fehér színű horganyzott acéllemez.
A réz csövekre húzott alumínium lamellás hőcserélő 1/2” - 
3/4” belső menetes csatlakozással rendelkezik.

Kétcsöves (3 soros) vagy négycsöves (3+1 soros) változatban 
rendelhető.

Standard kialakításban a vízcsatlakozás a készülék jobb oldalán 
található, de rendelhető balos kivitelben is. 

A berendezés horganyzott acél szerkezetű, ABS műanyag 
járókerekű, dinamikusan és statikusan kiegyensúlyozott 
ventilátorral rendelkezik.

A ventilátorok rezgéscsillapító tartókra vannak szerelve.
Mind AC, mind EC motoros változatban is készül.

A berendezésben tisztítható, G2 fokozatú, tartós szintetikus 
anyagból készült légszűrő található.
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teljesítmény1

Fűtő teljesítmény2

Érzékelhető hűtő 
teljesítmény1

Víz térfogatáram1

Víz térfogatáram2

Levegő térfogatáram

Hangnyomás szint

Tápfeszültség

Elektromos áramfelvétel

A berendezés méretei

Teljes tömeg

Nyomás esés2

Teljesítményfelvétel

Nyomás esés1

Vízcsatlakozások

(H-Sz-V)

kg

Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

ÁLMENNYEZET FÖLÉ HELYEZHETŐ EGYSÉG (CSENDESÍTETT)
PS-UWLES
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LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG
PS-DC, PS-DCE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

A PS-DC egységeket szállodákban, bevásárlóközpontokban 
és irodákban történő használatra, rejtett, álmennyezet feletti 
elhelyezésre tervezték.

A berendezés beépítéséhez széles tartozék választékot 
kínálunk.

A készülék kerete erős horganyzott lemezből készül.

A hőcserélő réz csövekre húzott hirofil bevonatos bordázott 
alumínium lamellákból áll.

Standard kialakításban a vízcsatlakozás a készülék jobb oldalán 
található, de rendelhető balos kivitelben is.

A berendezés AC és EC motoros változatban is rendelhető.

PS-DC, PS-DCE
Légcsatornázható egység

A hűtőteljesítmény 4,16 kW-tól 14,82 kW-ig terjed.

A beépített ventilátorok magas statikus nyomás létrehozására 
képesek, amelyek a rövidebb csővezetékekben is megfelelő 
nyomásviszonyokat tudnak biztosítani.

A berendezésben tisztítható, G2 fokozatú, tartós szintetikus 
anyagból készült légszűrő található.
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Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG 
PS-DC, PS-DCE
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EMELT NYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG
PS-HDC, PS-HDCE

READY
COVID-19

TECHNOLOGY

ENERGY SAVING

EC

TECHNOLOGY

RELIABLE

AC

RAL
COLORS

A PS-HDC emelt nyomású légcsatornázható fan-coil 
berendezéseket különösen ajánljuk kereskedelmi egységek, 
bevásárlóközpontok, vagy raktárak hűtéséhez és fűtéséhez, 
akár légcsatorna rendszerekkel kiegészítve. 

A készülék kerete belső oldalon hőszigetelő és 
páralecsapódást gátló, hanglenyelő tulajdonságú bevonattal 
ellátott erős, horganyzott acéllemezből készül.

A réz csövekre húzott, bordázott alumínium lamellákból álló 
hőcserélő 6/4” méretű, kézi légtelenítővel ellátott csonkokkal 
rendelkezik.

A berendezés kétcsöves és négycsöves változatban 
rendelhető.

Standard kialakításban a vízcsatlakozás a készülék jobb oldalán 
található, de rendelhető balos kivitelben is.

PS-HDC, PS-HDCE
Emelt nyomású légcsatornázható egység

A hűtőteljesítmény 18,54 kW-tól 49,26 kW-ig terjed.

A berendezés horganyzott acéllemezből készült, dinamikusan 
és statikusan kiegyensúlyozott járókerékkel ellátott 
ventilátorral rendelkezik, amely AC és EC motoros kivitelben is 
szállítható.

A kiemelkedően magas teljesítmény és az akár 250 Pa (!) 
statikus nyomás széleskörű alkalmazhatóságot biztosít. 

A készülékben G3 fokozatú szintetikus anyagból készült tartós 
és mosható lapszűrő található. Igény esetén a berendezés G4 
fokozatú, nagy felületű légszűrővel is rendelhető. 
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Referencia feltételek
- 1: víz hőmérséklet 7/12°C, levegő hőmérséklet 27°C-19°C
- 2: belépő víz hőmérséklet 50°C, levegő hőmérséklet 20°C
- 3: a hang nyomás szint zárt térben 0,4s visszhangzási idővel, 1m távolságból
- *: a felvett elektromos teljesítmény és áram IME CONTO D2 digitális elektromos mérőeszközzel mérve
- 4 csöves változat: víz hőmérséklet 70/60°C, levegő hőmérséklet 20°C

Működési határértékek:
- Legmagasabb belépő vízhőmérséklet: 80°C
- Legmagasabb üzemi nyomás: 10 bar

MŰSZAKI ADATOK

EMELT NYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG
PS-HDC, PS-HDCE
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TER.DIG.D

TER.TOUCH.EC

TER.EC.ANA

KIT.TEL.EC

KIT.RES

KELLÉKEK, KIEGÉSZÍTŐK

TER.ANA Fali vagy beépített analóg termosztát

TER.DIG Fali termosztát kijelzővel

TER.DIG.D Fali termosztát kijelzővel, alkalmas beépítésre is

TER.BUS Fali termosztát kijelzővel és ModBus szabályzással

TER.TOUCH Érintőképernyős fali termosztát

TER.TOUCH.EC Érintőképernyős fali termosztát EC-motoros változathoz

TER.EC  Fali termosztát EC-motor szabályozásához

TER.EC.ANA Fali analóg termosztát EC-motor szabályozásához

KIT.TEL  Infavörös távirányítós csomag (csak áramkör és vevő egység)

KIT.TEL.EC Infavörös távirányítós csomag (csak áramkör és vevő egység) EC-változat

TEL  Infavörös távirányító mind AC és EC változathoz

IDP  Betáp interfész (4 egység szabályozható egy termosztáttal)

ATT.230/24 ON-OFF termoelektromos hajtómű

ATT.MOD 0-10V szabályozású hajtómű

KIT.RES  230V elektromos fűtő csomag több mérethez
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BAC.VAL1

FL.RIN

FL.AIR

PAN.RAL

COVER

BAC.VAL2

KELLÉKEK, KIEGÉSZÍTŐK

VAL.2V.3/4  Beépített 3/4” szabályozó szelep (motor nélkül)
VAL.3V.3/4 

VAL.DIN Dinamikus kiegyenlítő szelep

VAL.SFE.1/2 Golyós szelep csomag 1/2” bb-s (2 darab)

EST.1/2  Flexi és állítható scél cső csomag 1/2” kb-s (2 darab)

PLE.CIR  Elosztódoboz

PLE.RIC  Egyedi légcsatorna

PLE.RID  Hangcsillapítós csatorna elem

BAC.VAL1 Kiegészítő csepptálca szelepekhez (egyes verzió)

BAC.VAL2 Kiegészítő csepptálca szelepekhez (dupla verzió)

FL.RIN  Frisslevegős karima

FL.AIR  Beszívott levegős karima

PAN.RAL Egyedi RAL színű, festett panel

COVER   Fém burkolat kazettás egységhez
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