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Seria jednostek stojących charakteryzująca się 
prostym i szybkim montażem. Doskonały wy-
bór w przypadku nagłego zapotrzebowania na 
klimatyzację.

PSA-RP

SERIA

4 kierunki przyłączania rur zwiększają swobodę montażu

270600

1
,9
0
0

● PSA-RP71KA

Z lewej strony

Od spodu

Nadzwyczajna swoboda w wyborze miejsca montażu dzięki 

możliwości podłączenia rur z jednej z czterech stron: z lewej 

strony, z tyłu, od spodu lub z prawej strony jednostki. Montaż       

w narożniku pomieszczenia nie jest utrudniony. 

Z prawej strony

Z tyłu

Możliwość otwiera-

nia i zamykania 

kratki wlotowej 

upraszcza demontaż 

filtra w celu jego 

wyczyszczenia.

Szybki i prosty montaż oraz konstrukcja pozwalająca 
zaoszczędzić miejsce i harmonizująca z każdym wnętrzem
                                                                                                                                                                                                                                                

Stojąca jednostka wewnętrzna montowana jest na podłodze, co znacznie przyspiesza montaż. Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca.

Prosta konserwacja
                                                                                                                                                     

Filtr o długiej żywotności jako wy-

posażenie standardowe. Jednostki 

wewnętrzne wyposażone są w filtry 

o wydłużonej żywotności, których 

maksymalny czas eksploatacji wyno-

si 2500 godzin (wartość szacunko-

wa dla pracy w standardowych wa-

runkach biurowych). Częstotliwość 

czyszczenia filtra została znacznie 

zredukowana. Ponadto, otwierana 

kratka wlotowa ułatwia demontaż fil-

tra w celu wyczyszczenia go z kurzu 

i innych drobnych zanieczyszczeń.

Wbudowany sterownik
                                                                                                                                                     

Prosta obsługa za pomocą wbudowanego pilota. Poprawiona widocz-

ność ikon, liter i cyfr, zastosowanie wyświetlacza LCD z matrycą punkto-

wą i zwiększenie ilości funkcji zarządzania pracą.  

(Więcej informacji na stronach 20 - 21.)

Główne funkcje

Wielojęzyczny interfejs ekranowy• 
Ograniczenia zakresu nastawy temperatury• 
Programator czasu wyłączenia• 
Blokada funkcji pilota• 
Programator tygodniowy• 
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Automatyczny restart
                                                                                                                                                     

Funkcja szczególnie użyteczna w czasie przerwy w dostawie prądu. Po 

przywróceniu zasilania, jednostka automatycznie powróci do pracy.

Sprężarka rotacyjna z silnikiem 
reluktancyjnym prądu stałego (dla PUHZ-P)
                                                                                                                                                     

Silnik reluktancyjny prądu stałego posiada wirnik wyposażony w silne 

magnesy neodymowe. Moment magnetyczny wytwarzany przez magne-

sy neodymowe oraz moment reluktancyjny, wpływają na zwiększenie 

wydajności pracy.

Sprężarka 

z silnikiem prądu

stałego (wirnik)

Magnesy

neodymowe

Moment magnetyczny

+
Moment reluktancyjny

Długa instalacja 
                                                                                                                                                                                                                                                     

Długie instalacje chłodnicze pozwalają na optymalne rozplanowanie rozmieszczenia jednostek i ułatwiają ich montaż.

PUHZ-ZRP100/125/140V(Y)KA 

75 m

3
0
 m

PUHZ-ZRP71VHA   

50 m

3
0
 m

POWER INVERTER STANDARD INVERTER

PUHZ-P100/125/140V(Y)HA

50 m

3
0
 m

Automatyczna zmiana trybu pracy
                                                                                                                                                     

Klimatyzator automatycznie przełącza tryb pracy między chłodzeniem 

i grzaniem w celu utrzymania żądanej temperatury.

MULTI  (Jednoczesna praca wielu jednostek)
                                                                                                                                                     

Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć kilka jednostek we-

wnętrznych (w zależności od kombinacji urządzeń, możliwe jest pod-

łączenie maksymalnie 4 jednostek; jakkolwiek wszystkie jednostki we-

wnętrzne muszą pracować z tymi samymi ustawieniami).

Wysokowydajna sprężarka typu scroll
z silnikiem prądu stałego (dla PUHZ-ZRP)
                                                                                                                                                     

Wysokowydajna sprężarka typu scroll 

wyposażona jest w „mechanizm odkształ-

cania ramy”, umożliwiający osiowy ruch 

ramy podtrzymującej ruchomą spiralę 

sprężarki. System ten znacznie minimali-

zuje nieszczelności oraz straty w wyniku 

tarcia elementów i jednocześnie zapewnia 

wysoką sprawność sprężarki w całym za-

kresie prędkości obrotowej.

Zmniejszenie parcia gazu

Spirala ruchomaRama

Druga komora ciśnieniowa

redukuje opory tarcia

Pierwsza komora ciśnieniowa 

minimalizuje nieszczelności

Zmniejszenie oporów tarcia

Redukcja nieszczelności
Spirala nieruchoma

Osiowy 

ruch ramy

Znaczna redukcja
nieszczelności

i tarcia

Dystrybucja powietrza 
                                                                                                                                                                                                                                                

Jednostka stojąca dostosowana jest do zastosowań w pomieszczeniach bardzo wysokich, gdzie ogromne znaczenie ma utrzymanie małej różnicy tem-

peratur pomiędzy powietrzem zasysanym przez urządzenie, a nawiewanym. 
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