Centrala sekcyjna

SPS
Opis produktu
Sekcyjne centrale klimatyzacyjne SPS to wysokosprawne urządzenia, przeznaczone do wentylacji i
klimatyzacji wszystkich rodzajów obiektów, a w szczególności hal przemysłowych, magazynów, hurtowni,
warsztatów i biur.
Centrale klimatyzacyjne podwieszane SPS składają się z szerokiej gamy podzespołów umożliwiającą
otrzymywanie wymaganych parametrów powietrza.
Centrale klimatyzacyjne podwieszane SPS produkowane są w różnych wielkościach pokrywających
zakres wydatków od 300 do 5400 m³/h. W centralach SPS, możliwe jest zestawienie dowolnej konﬁguracji
sekcji do uzyskania określonej obróbki powietrza. Konstrukcja oraz wymiary gabarytowe central
podwieszanych SPS umożliwiają stosowanie ich w suﬁtach podwieszanych oraz wszędzie tam, gdzie
ograniczone warunki budowlane nie pozwalają na zastosowanie innych systemów.

Wydajność

Typ urządzenia

System automatyki

300 – 5400 m³/H

PODWIESZANE

PLUG&PLAY

Rodzaj ﬁltrów
G4,M5,F7,F9,H11

Wykonanie

Zastosowanie

WEWNĘTRZNE

HALE PRZEMYSŁOWE
MAGAZYNY
HURTOWNIE
WARSZTATY
BIURA

Cechy produktu
Dobre właściwości termiczne i akustyczne
(izolacja 50/70mm)

Filtry klasy G4, M5, F7, F9, H11
Konstrukcja samonośna
Zdejmowalne osłony (łatwy dostęp)
Szeroki zakres konﬁguracji parametrów
Kompaktowe gabaryty
Cicha praca (izolacja do 70mm)
Wysokiej jakości właściwości termiczne i akustyczne
Możliwość ustawienia centrali na nóżkach
Pełna automatyka

Szeroki zakres konﬁguracji
i doboru komponentów
pod indywidualne
wymagania klienta

System automatyki Plug & Play

Króćce elastyczne odizolowujące centrale od
drgań przenoszonych przez kanały

Pełna

Automatyka
Zapewniając najwyższy poziom obsługi, wyposażyliśmy
nasze urządzenia w intuicyjny system automatyki. Począwszy
od prostych układów sterowania, które doskonale sprawdzą
się u klientów, którzy przede wszystkim cenią sobie intuicyjne

&

i łatwe w obsłudze urządzenia, po pełne układy sterowania,

PLUG
PLAY

które zapewniają całkowitą kontrole nad każdym aspektem
działania central (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia,
presostaty, termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic
i zaworów i inne). Preferujemy środowiska swobodnie
programowalne, każdy program „szyjemy na miarę”
by najlepiej dopasować go do potrzeb klienta .

Warianty
Wielkość
centrali

Wymiary

Wydajność
powietrza

[mm]

[m³/h]

szer. (B)

wys. (H)

min.

max.

MINI

500

435

300

1100

SPS-1

780

435

900

2500

SPS-2

1090

435

1400

3900

SPS-3

780

535

1200

3350

SPS-4

1090

535

2000

5400
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