
Przedstawiciel:

O S U S Z A C Z E

O S U S Z A C Z E

B A S E N O W E

01/2012

Generalny dystrybutor na Polskę :



2SBA

6SCH

10SDH

14SEH

18SHH

22SRH

26UTH-UTHZ

SPIS TREŚCI

Osuszacze basenowe       od 93 - 124 l/24h

Wysokowydajne osuszacze z odzyskiem energii       od 137 - 683 l/24h 

Osuszacze basenowe       od 57 - 124 l/24h

Osuszacze basenowe       od 77 -  192 l/24h

Osuszacze basenowe       od 164 - 194 l/24h

Osuszacze basenowe       od 329 - 937 l/24h

Osuszacze basenowe       od 1130 - 3050 l/24h
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA
• Nagrzewnica wodna
• Zestaw grzałek elektrycznych
• Wbudowany elektroniczny higrostat z wyświetlaczem
• Zdalny higrostat mechaniczny
• Zdalny higrostat mechaniczny + termostat
• Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off
• Komora wlotowa i wylotowa 90° (2 elementy)
• Zestaw żaluzji i osłona dla wersji kanałowej
• Nóżki

WERSJE

• Wersja z obudową (A).
• Jednostki w wersji kanałowej (P).

Osuszacze serii SBA są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Seria ta składa 
się z 4 modeli, które obejmują wydajność osuszania od 75 
do 200 l/24h. Urządzenia SBA zostały zaprojektowane tak 
aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich 
części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca 
się w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty 
serwisowania i konserwacji.
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1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35°C; wilgotność względna 80%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746.  

Mod. SBA 50/75 SBA100 SBA150 SBA200
Wydajność osuszania (1) l/24h 49/73 95 155 190

Nominalny pobór mocy (1) kW 0,9/1,2 1,6 1,9 2,5

Maksymalny pobór mocy (2) kW 1,2/1,5 2 2,3 3,1

Nominalny pobór mocy (1) A 3,9/5,6 8,4 10,5 13,2

Maksymalny pobór mocy (2) A 7,4 9,1 15,2 16,2

Nagrzewnica wodna (3) kW 3,5/7,0 7,0 11,5 11,8

Przepływ powietrza m3/h 450/700 700 1200 1200

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 40 40 40 40
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A
Ciśnienie akustyczne (4) dB(A) 47/50 50 52 54

Zakres temperatury pracy °C 10-36 10-36 10-36 10-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 41/49 55 72 78

Zasilanie V/Ph/Hz 230/1~/50
 

WERSJA STANDARDOWA (A) WERSJA KANAŁOWA (P)

POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE NAWIEWANE

POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE 
NAWIEWANE
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WENTYLATOR
Zastosowano wentylatory odśrodkowe wy-
konane z galwanizowanej blachy stalowej. 
Wentylatory zostały wyważone statycznie i 
dynamicznie. Silniki elektryczne podłączo-
ne są bezpośrednio do wentylatorów; 3 try-
by prędkości, z wbudowanym zabezpie-
czeniem termicznym. Klasa zabezpiecze-
nia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
-

cyjnego, typ falisty, nie naładowany elektro-
statycznie; można je demontować w celu 

zgodnie z normą EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki SBA wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następujący-
mi funkcjami: regulacja temperatury wody, 
ochrona przeciwzamarzaniowa, czas uru-
chomienia sprężarki, automatyczne se-
kwencyjne uruchamianie sprężarek, reset 
alarmu, styki bezpotencjałowe do zdalnej 
sygnalizacji ogólnego alarmu, diody alar-
mów i stanu pracy.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilności 
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336. 
Dostęp do skrzynki możliwy jest po zdjęciu 
przedniego panelu jednostki i ustawieniu 
głównego wyłącznika w pozycji OFF. Dla 
jednostek wyposażonych w obudowy – po 
jej zdemontowaniu.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: termostat sterujący odszranianiem, 
który przekazuje do mikroprocesora sy-
gnał uruchamiający odszranianie oraz ste-
ruje jego zakończeniem, presostat wyso-
kiego ciśnienia z automatycznym resetem, 
termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe 
sprężarki, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe wentylatorów.

INSPEKCJA
Wszystkie jednostki są fabrycznie monto-
wane i okablowane, dokładnie opróżniane 
i osuszane po testach szczelności pod ci-

RAMA
Wszystkie jednostki SBA wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynni-
ków atmosferycznych i umożliwienie pra-
cy w ciężkich warunkach. Rama jest kon-
strukcją samonośną z możliwością demon-
tażu paneli. Taca skroplin z PVC zamonto-
wana jest we wszystkich jednostkach. Ko-
lor jednostki: RAL 9010, zarówno dla pod-
stawy jak i przedniego panelu.

UKŁAD CHŁODNICZY
Układ chłodniczy wykonano z zastosowa-
niem podzespołów wysokiej jakości oraz 
zgodnie z normą ISO 97/23 dotyczącą pro-
cedury spawania. W jednostkach zasto-
sowano czynnik chłodniczy R410A. Układ 
chłodniczy obejmuje: kapilarę, zawory 
Schradera stosowane do kontroli i podczas 
przeglądów, zawór bezpieczeństwa (zgod-
nie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarki rotacyjne z termicznym zabez-
pieczeniem przeciążeniowym typu Klixon 
wpiętym w uzwojenie silnika. Montowane 
na gumowych amortyzatorach drgań i stan-
dardowo są dostarczone z osłonami wy-
głuszającymi hałas. Dostęp do sprężarki 
w celu wykonania przeglądu jest możliwy 
przez przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z rur 
miedzianych i aluminiowych lameli. Wszyst-
kie parowniki są malowane proszkowo far-
bą epoksydową, w celu zabezpieczenia an-
tykorozyjnego w przypadku zastosowania w 
ciężkich warunkach. Średnica rur miedzia-
nych wynosi 3/8”, a grubość aluminiowych 
lameli 0,15 mm. Dla poprawienia współ-
czynnika wymiany ciepła, rury miedziane 
zostały mechanicznie rozszerzone i połą-
czone z aluminiowymi lamelami. Geome-
tria wymienników ciepła gwarantuje niski 
spadek ciśnienia powietrza, a tym samym 
umożliwia zastosowanie wentylatorów ni-
skoobrotowych (z niską emisją dźwięku). 
Wszystkie jednostki posiadają tacę skroplin 
wykonaną z PVC. Poza tym każdy parow-
nik dostarczany jest z czujnikiem tempera-
tury wykorzystywanym jako automatyczna 
sonda przeciwzamarzaniowa.

śnieniem, a następnie napełniane ekolo-
gicznym czynnikiem chłodniczym R410A. 
Przed opuszczeniem fabryki przechodzą 
kompletne testy funkcjonalności. Wszyst-
kie urządzenia spełniają wymagania Dy-
rektyw Europejskich, każde z nich posiada 
własne oznakowanie symbolem CE oraz 
dołączoną Deklarację Zgodności.



5 www.restorpolska.pl

SBA

SB
A

 

  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SBA50/75ASBA50/75P SBA100A SBA100P SBA150A SBA150P SBA200A SBA200P
Nagrzewnica wodna

Zestaw grzałek elektrycznych

Wbudowany elektroniczny higrostat z wyświetlaczem

Zdalny higrostat mechaniczny

Zdalny higrostat mechaniczny + termostat

Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off

Komora wlotowa i wylotowa 90° (2 elementy) – – – –
Zestaw żaluzji i osłona dla wersji kanałowej – – – –
Nóżki – – – –

 

Mod. A (mm) B (mm) C (mm)
50/75 750 260 760/1060
100 750 260 1060
150 750 310 1310
200 750 310 1310

Mod. D (mm) E (mm) F (mm)
50/75 680 706/1006 250
100 680 1006 250
150 770 1255 300
200 770 1255 300
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA

• Wbudowany higrostat mechaniczny  
• Zdalny higrostat mechaniczny 
• Nagrzewnica wodna
• Nóżki

WERSJE

• Typoszereg obejmuje 4 modele z przepływem 
powietrza od 600 do 850 m3/h.

Osuszacze serii SCH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Seria ta składa 
się z 4 modeli, które obejmują wydajność osuszania od 
57 do 124 l/24h. Urządzenia SCH zostały zaprojektowane 
tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich 
części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca się 
w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty 
serwisowania i konserwacji.
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1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35°C; wilgotność względna 80%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746. 

Mod. SCH50 SCH75 SCH100 SCH120
Wydajność osuszania  (1) l/24h 57 75,1 93,7 124

Nominalny pobór mocy (1) kW 0,9 1,45 1,7 2,2

Maksymalny pobór mocy (2) kW 1 1,6 2 2,4

Nominalny pobór prądu (1) A 4,9 7,3 8,5 11,3

Maksymalny pobór prądu (2) A 5,4 7,9 9,2 12,2

Nagrzewnica wodna (3) kW 5,4 5,4 8,6 8,6

Przepływ powietrza m3/h 600 600 850 850

Dostępne ciśnienie statyczne Pa - - - -
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (4) dB(A) 48 49 51 51

Zakres temperatury pracy °C 5-36 5-36 5-36 5-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 52 56 78 84

Zasilanie V/Ph/Hz 230/1~/50
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WENTYLATOR
Wentylatory wywiewne wykonane z gal-
wanizowanej blachy stalowej. Dwustron-
nie ssące wentylatory promieniowe z wy-
giętymi do przodu łopatkami wirnika. Wen-
tylatory są statycznie i dynamicznie wywa-
żone i dostarczane z osłonami ochronny-
mi, zgodnie z dyrektywą EN 294. Montowa-
ne na ramie jednostki, nałożone na gumo-
we amortyzatory drgań. Silniki elektryczne 
podłączone bezpośrednio do wentylatorów. 
3 prędkości obrotowe z wbudowanym za-
bezpieczeniem termicznym. Klasa zabez-
pieczenia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
-

cyjnego, typ falisty, nie naładowany elektro-
statycznie; można je demontować w celu 

zgodnie z normą EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki SCH wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następujący-
mi funkcjami: regulacja temperatury wody, 
ochrona przeciwzamarzaniowa, czas uru-
chomienia sprężarki, automatyczne se-
kwencyjne uruchamianie sprężarek, reset 
alarmu, styk beznapięciowy do zdalnej sy-
gnalizacji ogólnego alarmu, diody alarmów 
i stanu pracy.  Na życzenie każdy system 
sterowania może zostać podłączony do 
systemu BMS umożliwiającego zdalne ste-
rowanie i zarządzanie. 

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilności 
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336. 
Dostęp do skrzynki możliwy jest po zdjęciu 
przedniego panelu jednostki i ustawieniu 
głównego wyłącznika w pozycji OFF. Sto-
pień ochrony przed wilgocią: IP55. Stan-
dardowo zamontowano również następu-
jące elementy: główny wyłącznik zasilania, 
bezpieczniki sprężarek, styczniki spręża-
rek i wentylatorów. Listwa zaciskowa wypo-
sażona jest w złącza bezpotencjałowe do 
zdalnego załączania/wyłączania.

RAMA
Wszystkie jednostki SCH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynni-
ków atmosferycznych i umożliwienie pra-
cy w ciężkich warunkach. Rama jest kon-
strukcją samonośną z możliwością demon-
tażu paneli. Taca skroplin z PVC zamonto-
wana jest we wszystkich jednostkach. Ko-
lor jednostki: RAL 7035, zarówno dla pod-
stawy jak i przedniego panelu.

UKŁAD CHŁODNICZY
Układ chłodniczy wykonano z zastosowa-
niem podzespołów wysokiej jakości oraz 
zgodnie z normą ISO 97/23 dotyczącą pro-
cedury spawania. W jednostkach zasto-
sowano czynnik chłodniczy R407C. Układ 

-
rę, zawory Schradera stosowane do kontro-
li i podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarki rotacyjne z termicznym zabez-
pieczeniem przeciążeniowym typu Klixon 
wpiętym w uzwojenie silnika. Montowane 
na gumowych amortyzatorach drgań i stan-
dardowo są dostarczone z osłonami wy-
głuszającymi hałas. Dostęp do sprężarki 
w celu wykonania przeglądu jest możliwy 
przez przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z rur 
miedzianych i aluminiowych lameli. Wszyst-
kie parowniki są malowane proszkowo far-
bą epoksydową, w celu zabezpieczenia an-
tykorozyjnego w przypadku zastosowania w 
ciężkich warunkach. Średnica rur miedzia-
nych wynosi 3/8”, a grubość aluminiowych 
lameli 0,1 mm. Dla poprawienia współczyn-
nika wymiany ciepła, rury miedziane zosta-
ły mechanicznie rozszerzone i połączone 
z aluminiowymi lamelami. Geometria wy-
mienników ciepła gwarantuje niski spadek 
ciśnienia powietrza, a tym samym umożli-
wia zastosowanie wentylatorów niskoobro-
towych (z niską emisją dźwięku). Wszyst-
kie jednostki posiadają tacę skroplin wyko-
naną z PVC. Poza tym każdy parownik do-
starczany jest z czujnikiem temperatury wy-
korzystywanym jako automatyczna sonda 
przeciwzamarzaniowa.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: termostat sterujący odszranianiem, 
który przekazuje do mikroprocesora sy-
gnał uruchamiający odszranianie oraz ste-
ruje jego zakończeniem, presostat wyso-
kiego ciśnienia z automatycznym resetem, 
termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe 
sprężarki, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe wentylatorów.

INSPEKCJA
Wszystkie jednostki są fabrycznie monto-
wane i okablowane, dokładnie opróżniane 
i osuszane po testach szczelności pod ci-
śnieniem, a następnie napełniane ekolo-
gicznym czynnikiem chłodniczym R407C. 
Przed opuszczeniem fabryki przechodzą 
kompletne testy funkcjonalności. Wszyst-
kie urządzenia spełniają wymagania Dy-
rektyw Europejskich, każde z nich posiada 
własne oznakowanie symbolem CE oraz 
dołączoną Deklarację Zgodności.
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  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SCH50 SCH75 SCH100 SCH120
Wbudowany higrostat mechaniczny

Zdalny higrostat mechaniczny

Nagrzewnica wodna

Nóżki
 

Mod. A (mm) B (mm) C (mm)
50 970 354 698
75 970 354 698

100 1350 354 698
120 1350 354 698
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA
• Zdalny higrostat mechaniczny
• Zdalny higrostat mechaniczny + termostat
• Częściowy odzysk ciepła
• Nagrzewnica wodna
• Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off
• Zestaw grzałek elektrycznych ( 3kW, 4,5kW, 6kW)
• Wersja wyciszona (z izolacją akustyczną sprężarki)

WERSJE

• Typoszereg obejmuje 2 modele z przepływem 
powietrza od 1000 do 1200 m3/h.

Osuszacze serii SDH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Urządzenia te 
są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniu technicznym 
na zapleczu basenu. Wentylator promieniowy o wysokim 
ciśnieniu statycznym pozwala na podłączenie urządzenia 
do kanałów zarówno na zasilaniu jak i wylocie powietrza. 
Seria ta składa się z 2 podstawowych modeli, które obejmują 
wydajność osuszania od 94 do 124 l/24h.
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1) Temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
3) Temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746. 

Mod. SDH100 SDH120
Wydajność osuszania (1) l/24h 93,7 124

Pobór mocy (1) kW 1,7 2,2

Pobór prądu (1) A 8,5 11,3

Częściowy odzysk ciepła (2) kW 1,35 1,35

Nagrzewnica wodna  (3) kW 8,6 8,6

Przepływ powietrza m3/h 1000 1200

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 200 200
Czynnik chłodniczy R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (4) dB(A) 61 62

Zakres temperatury pracy °C 5-35 5-35

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99

Masa Kg 133 147

Zasilanie V/Ph/Hz 230/1~/50
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SDH

SD
H

rzystywanym jako automatyczna sonda 
przeciwzamarzaniowa.

WENTYLATOR
Zastosowano wykonane z galwanizowanej 
blachy stalowej, dwustronnie ssące wenty-
latory promieniowe z wygiętymi do przodu 
łopatkami wirnika. Wentylatory są statycz-
nie i dynamicznie wyważone i dostarcza-
ne z osłonami ochronnymi, zgodnie z dy-
rektywą EN 294. Montowane na ramie jed-
nostki, nałożone na gumowe amortyzato-
ry drgań. Silniki elektryczne 4 biegunowe 
(około 1500 obrotów na minutę), zasilane 
trójfazowo. Silniki podłączone do wentyla-
torów za pomocą pasów i bloków. Klasa za-
bezpieczenia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
-

cyjnego, typ falisty, nie naładowany elektro-
statycznie; można je demontować w celu 

zgodnie z normą EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki SDH wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następującymi
funkcjami: regulacja temperatury wody, 
ochrona przeciwzamarzaniowa, czas uru-
chomienia sprężarki, automatyczne se-
kwencyjne uruchamianie sprężarek, reset 
alarmu, styk beznapięciowy do zdalnej sy-
gnalizacji ogólnego alarmu, diody alarmów 
i stanu pracy.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilności 
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336. 
Dostęp do skrzynki możliwy jest po zdję-
ciu przedniego panelu jednostki i ustawie-
niu głównego wyłącznika w pozycji OFF. 
Standardowo zamontowano również na-
stępujące elementy: główny wyłącznik za-
silania, wyłącznik magnetyczno-termiczny 
(jako zabezpieczenie wentylatorów i sprę-
żarek), automatyczne wyłączniki układu 
sterowania, styczniki sprężarek i wentyla-
torów. Listwa zaciskowa wyposażona jest 
w złącza beznapięciowe do zdalnego za-
łączania/wyłączania i zdalnej sygnalizacji 
ogólnego alarmu.

RAMA
Wszystkie jednostki SDH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych. Rama jest konstrukcją 
samonośną z możliwością demontażu pa-
neli. Wszystkie śruby i nity wykonane są 
ze stali nierdzewnej. Kolor jednostki: RAL 
7035.

UKŁAD CHŁODNICZY
Układ chłodniczy wykonano z zastosowa-
niem podzespołów wysokiej jakości oraz 
zgodnie z normą ISO 97/23 dotyczącą pro-
cedury spawania. W jednostkach zasto-
sowano czynnik chłodniczy R407C. Układ 

-
szacz, termostatyczny zawór rozprężny z 
zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia, za-
wory Schradera stosowane do kontroli i 
podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarki rotacyjne z grzałką karteru i ter-
micznym zabezpieczeniem przeciążenio-
wym typu Klixon wpiętym w uzwojenie sil-
nika. Montowane na gumowych amortyza-
torach drgań i opcjonalnie mogą być do-
starczone z osłonami wygłuszającymi ha-
łas. Dostęp do sprężarki w celu wykona-
nia przeglądu możliwy jest wyłącznie przez 
przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z 
rur miedzianych i aluminiowych lameli. 
Wszystkie parowniki są malowane prosz-
kowo farbą epoksydową, w celu zabezpie-
czenia antykorozyjnego w przypadku za-
stosowania w ciężkich warunkach. Średni-
ca rur miedzianych wynosi 3/8”, a grubość 
aluminiowych lameli 0,1 mm. Dla popra-
wienia współczynnika wymiany ciepła, rury 
miedziane zostały mechanicznie rozsze-
rzone i połączone z aluminiowymi lamela-
mi. Geometria wymienników ciepła gwa-
rantuje niski spadek ciśnienia powietrza, a 
tym samym umożliwia zastosowanie wen-
tylatorów niskoobrotowych (z niską emisją 
dźwięku). Wszystkie jednostki wyposażone 
są w tacę skroplin wykonaną ze stali nie-
rdzewnej. Poza tym każdy parownik dostar-
czany jest z czujnikiem temperatury wyko-

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: czujnik zabezpieczenia przeciw-
zamarzaniowego, presostat wysokiego ci-
śnienia z ręcznym resetem, presostat ni-
skiego ciśnienia z automatycznym rese-
tem, wysokociśnieniowy zawór bezpie-
czeństwa, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe sprężarki, termiczne zabezpie-
czenie przeciążeniowe wentylatorów.

INSPEKCJA
Wszystkie jednostki są fabrycznie monto-
wane i okablowane, dokładnie opróżniane 
i osuszane po testach szczelności pod ci-
śnieniem, a następnie napełniane ekolo-
gicznym czynnikiem chłodniczym R407C. 
Przed opuszczeniem fabryki przechodzą 
kompletne testy funkcjonalności. Wszyst-
kie urządzenia spełniają wymagania Dy-
rektyw Europejskich, każde z nich posiada 
własne oznakowanie symbolem CE oraz 
dołączoną Deklarację Zgodności.
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  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SDH100 SDH120
Zdalny higrostat mechaniczny 

Zdalny higrostat mechaniczny + termostat

Częściowy odzysk ciepła

Nagrzewnica wodna

Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off 

Zestaw grzałek elektrycznych 3 kW (230/1~/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 4,5 kW (230/1~/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 6 kW (230/1~/50)

Wersja wyciszona z izolacją akustyczną sprężarki
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA
• Zdalny higrostat mechaniczny
• Zdalny higrostat mechaniczny + termostat
• Częściowy odzysk ciepła
• Nagrzewnica wodna
• Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off 
• Zestaw grzałek elektrycznych ( 3kW, 4,5kW, 6kW, 12kW)
• Wersja wyciszona z izolacją akustyczną sprężarki
• 

WERSJE

• Typoszereg obejmuje 2 modele z przepływem 
powietrza od 1400 do 1900 m3/h.

Osuszacze serii SEH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Urządzenia te 
są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniu technicznym 
na zapleczu basenu. Wentylator promieniowy o wysokim 
ciśnieniu statycznym pozwala na podłączenie urządzenia 
do kanałów zarówno na zasilaniu jak i wylocie powietrza. 
Seria ta składa się z 2 podstawowych modeli, które obejmują 
wydajność osuszania od 164 do 194 l/24h.
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1) Temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
3) Temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
4) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746. 

Mod. SEH160 SEH200
Wydajność osuszania (1) l/24h 164,3 194,1

Pobór mocy (1) kW 2,6 3

Pobór prądu (1) A 5,9 7,6

Częściowy odzysk ciepła (2) kW 2 2,6

Nagrzewnica wodna  (3) kW 11,2 14,4

Przepływ powietrza m3/h 1400 1900

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 180 180
Czynnik chłodniczy R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (4) dB(A) 63 64

Zakres temperatury pracy °C 5-35 5-35

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99

Masa Kg 159 169

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3~+N/50
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WENTYLATOR
Zastosowano wykonane z galwanizowanej 
blachy stalowej, dwustronnie ssące wenty-
latory promieniowe z wygiętymi do przodu 
łopatkami wirnika. Wentylatory są statycz-
nie i dynamicznie wyważone i dostarcza-
ne z osłonami ochronnymi, zgodnie z dy-
rektywą EN 294. Montowane na ramie jed-
nostki, nałożone na gumowe amortyzato-
ry drgań. Silniki elektryczne 4 biegunowe 
(około 1500 obrotów na minutę), zasilane 
trójfazowo. Silniki podłączone do wentyla-
torów za pomocą pasów i bloków. Klasa za-
bezpieczenia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
-

cyjnego, typ falisty, nie naładowany elektro-
statycznie; można je demontować w celu 

zgodnie z normą EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki SEH wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następującymi
funkcjami: regulacja temperatury wody, 
ochrona przeciwzamarzaniowa, czas uru-
chomienia sprężarki, automatyczne se-
kwencyjne uruchamianie sprężarek, reset 
alarmu, styk bezpotencjałowy do zdalnej 
sygnalizacji ogólnego alarmu, diody alar-
mów i stanu pracy.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Tablica rozdzielcza została wykonana zgod-
nie z normami kompatybilności elektroma-
gnetycznej CEE 73/23 i 89/336. Dostęp do 
tablicy jest możliwy po zdjęciu przedniego 
panelu jednostki i ustawieniu głównego wy-
łącznika w pozycji OFF. Stopień ochrony 
przed wilgocią: IP55. We wszystkich jed-
nostkach SEH standardowo zamontowano 
przekaźnik kolejności faz, który blokuje pra-
cę sprężarki w przypadku, gdy kolejność 
faz zasilania nie jest prawidłowa (sprężar-
ka typu SCROLL może ulec uszkodzeniu w 
przypadku pracy rotora w odwrotnym kie-
runku niż zamierzony). Standardowo za-
montowano również następujące elemen-
ty: główny wyłącznik zasilania, wyłączni-
ki magnetyczno-termiczne (jako zabezpie-
czenie wentylatorów i sprężarek), automa-
tyczne wyłączniki układu sterowania, stycz-
niki sprężarek i wentylatorów. Listwa zaci-
skowa wyposażona jest w styki beznapię-

RAMA
Wszystkie jednostki SDH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych. Rama jest konstrukcją 
samonośną z możliwością demontażu pa-
neli. Wszystkie śruby i nity wykonane są 
ze stali nierdzewnej. Kolor jednostki: RAL 
7035.

UKŁAD CHŁODNICZY
W jednostkach zastosowano czynnik chłod-
niczy R407C. Układ chłodniczy wykonano z 
zastosowaniem podzespołów wysokiej ja-
kości oraz zgodnie z normą ISO 97/23 do-
tyczącą procedury spawania. Układ chłod-

-
mostatyczny zawór rozprężny z zewnętrz-
nym wyrównaniem ciśnienia,
zawory Schradera stosowane do kontroli 
i podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarka typu Scroll z grzałką karteru i 
termicznym zabezpieczeniem przeciąże-
niowym Klixon wpiętym w uzwojenie silni-
ka. Montowana na gumowych amortyzato-
rach drgań i na życzenie może być dostar-
cza z osłonami wygłuszającymi hałas (ak-
cesoria). Dostęp do sprężarki w celu wy-
konania przeglądu jest możliwy wyłącznie 
przez przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z rur 
miedzianych i aluminiowych lameli. Wszyst-
kie parowniki są malowane proszkowo farbą 
epoksydową, w celu zabezpieczenia antyko-
rozyjnego w przypadku zastosowania w cięż-
kich warunkach. Średnica rur miedzianych 
wynosi 3/8”, a grubość aluminiowych lameli 
0,1 mm. Dla poprawienia współczynnika wy-
miany ciepła, rury miedziane zostały mecha-
nicznie rozszerzone i połączone z aluminio-
wymi lamelami. Geometria skraplaczy gwa-
rantuje niski spadek ciśnienia powietrza, a 
tym samym umożliwia zastosowanie wen-
tylatorów niskoobrotowych (z niską emisją 
dźwięku). Wszystkie jednostki posiadają tacę 
skroplin wykonaną ze stali nierdzewnej. Poza 
tym, każdy parownik dostarczany jest z czuj-
nikiem temperatury wykorzystywanym jako 
automatyczna sonda przeciwzamarzaniowa.

ciowe do zdalnego załączania/wyłączania i 
zdalnej sygnalizacji ogólnego alarmu.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: czujnik zabezpieczenia przeciw-
zamarzaniowego, presostat wysokiego ci-
śnienia z ręcznym resetem, presostat ni-
skiego ciśnienia z automatycznym rese-
tem, wysokociśnieniowy zawór bezpie-
czeństwa, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe sprężarki, termiczne zabezpie-
czenie przeciążeniowe wentylatorów.

INSPEKCJA
Wszystkie jednostki są fabrycznie monto-
wane i okablowane, dokładnie opróżniane 
i osuszane po testach szczelności pod ci-
śnieniem, a następnie napełniane ekolo-
gicznym czynnikiem chłodniczym R407C. 
Przed opuszczeniem fabryki przechodzą 
kompletne testy funkcjonalności. Wszyst-
kie urządzenia spełniają wymagania Dy-
rektyw Europejskich, każde z nich posiada 
własne oznakowanie symbolem CE oraz 
dołączoną Deklarację Zgodności.
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  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SEH160 SEH200
Zdalny higrostat mechaniczny 

Zdalny higrostat mechaniczny + termostat

Częściowy odzysk ciepła

Nagrzewnica wodna

Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off

Zestaw grzałek elektrycznych 3 kW (230/1~/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 4,5 kW (230/1~/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 6 kW (230/1~/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 6 kW (400/3~+N/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 12 kW (400/3~+N/50)

Wersja wyciszona z izolacją akustyczną sprężarki
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA
• Zdalny higrostat mechaniczny
• Zdalny higrostat mechaniczny + termostat
• Pompka skroplin 
• Częściowy odzysk ciepła
• Nagrzewnica wodna
• Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off
• Zestaw grzałek elektrycznych ( 3kW, 4,5kW, 6kW, 12kW)
• Wersja wyciszona z izolacją akustyczną sprężarki
• 

WERSJE

• Typoszereg obejmuje 5 modeli o przepływie powietrza 
od 3800 do 8200 m3/h.

Osuszacze serii SHH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Urządzenia te 
są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniu technicznym 
na zapleczu basenu. Wentylator promieniowy o wysokim 
ciśnieniu statycznym pozwala na podłączenie urządzenia 
do kanałów zarówno na zasilaniu jak i wylocie powietrza. 
Seria ta składa się z 5 podstawowych modeli, które obejmują 
wydajność osuszania od 330 do 937 l/24h.
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1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35°C; wilgotność względna 80%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
4) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
5) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746.

Mod. SHH330 SHH400 SHH560 SHH740 SHH940
Wydajność osuszania (1) l/24h 329,9 414,8 564,1 738,5 937,3

Nominalny pobór mocy (1) kW 5,3 6,6 8,7 11,7 15,6

Maksymalny pobór mocy (2) kW 5,8 7,3 9,5 12,8 17,1

Nominalny pobór prądu (1) A 13,5 15,3 16 19,4 25,2

Maksymalny pobór prądu (2) A 14,2 16,5 18,4 21,2 24,7

Częściowy odzysk ciepła (3) kW 4,8 5,8 8 10,5 13,5

Nagrzewnica wodna (4) kW 21,8 21,8 36,2 46 55,7

Przepływ powietrza m3/h 3800 3800 5150 6850 8200

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 230 230 250 250 250
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (5) dB(A) 67 69 72 73 74

Zakres temperatury pracy °C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 195 209 405 421 450

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3~+N/50
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każdy parownik dostarczany jest z czujni-
kiem temperatury wykorzystywanym jako 
automatyczna sonda przeciwzamarzanio-
wa.

WENTYLATORY
Zastosowano wentylatory promienio-
we. Wentylatory są statycznie i dynamicz-
nie wyważone i dostarczane z osłonami 
ochronnymi, zgodnie z dyrektywą EN 294. 
Montowane na ramie jednostki, nałożo-
ne na gumowe amortyzatory drgań. Silnik 
elektryczny jest 4 biegunowy (około 1500 
obrotów na minutę). Podłączony do wenty-
latora za pomocą pasów i bloków i wypo-
sażony w zintegrowane termiczne zabez-
pieczenie przeciążeniowe. Klasa zabezpie-
czenia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
Filtr stanowi standardowe wyposażenie 

naładowane elektrostatycznie. Można je 
-

EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki SHH wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następujący-
mi funkcjami: czas uruchomienia sprężar-
ki, automatyczne cykle odszraniania, ste-
rowanie przepływem świeżego powietrza 
oraz powietrza wywiewanego, zawór na-
grzewnicy wtórnej oraz alarmy. Tryb pracy 
jednostki, punkty nastawy i alarmy prezen-
towane są na wyświetlaczu LCD.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilności 
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336. 
Dostęp do tablicy jest możliwy po zdjęciu 
przedniego panelu jednostki i ustawieniu 
głównego wyłącznika w pozycji OFF. We 
wszystkich jednostkach SHH, standardo-
wo, zamontowano przekaźnik kolejności 
faz, który blokuje pracę sprężarki w przy-
padku, gdy kolejność faz zasilania nie jest 
prawidłowa (sprężarka typu SCROLL może 
ulec uszkodzeniu w przypadku pracy roto-
ra w odwrotnym kierunku niż zamierzony). 
Standardowo zamontowano również na-
stępujące elementy: główny wyłącznik za-

RAMA
Wszystkie jednostki SHH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynni-
ków atmosferycznych. Rama jest konstruk-
cją samonośną z możliwością demontażu 
paneli. Taca skroplin stanowi wyposaże-
nie każdej jednostki i wykonana jest ze sta-
li nierdzewnej. Kolor jednostki: RAL 7035.

UKŁAD CHŁODNICZY
W jednostkach zastosowano czynnik chłod-
niczy R407C. Układ chłodniczy wykonano z 
zastosowaniem podzespołów wysokiej ja-
kości oraz zgodnie z normą ISO 97/23 do-
tyczącą procedury spawania. Układ chłod-

-
mostatyczny zawór rozprężny z zewnętrz-
nym wyrównaniem ciśnienia,
zawory Schradera stosowane do kontroli 
i podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarka typu Scroll z grzałką karteru i 
termicznym zabezpieczeniem przeciąże-
niowym Klixon wpiętym w uzwojenie silni-
ka. Montowana na gumowych amortyzato-
rach drgań i na życzenie może być dostar-
cza z osłonami wygłuszającymi hałas (ak-
cesoria). Grzałka karteru, jeżeli została za-
stosowana, pracuje zawsze w czasie prze-
stoju sprężarki. Dostęp do sprężarki w celu 
wykonania przeglądu jest możliwy przez 
przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z 
rur miedzianych i aluminiowych lameli. 
Wszystkie parowniki są malowane prosz-
kowo farbą epoksydową, w celu zabezpie-
czenia antykorozyjnego w przypadku za-
stosowania w ciężkich warunkach. Średni-
ca rur miedzianych wynosi 3/8”, a grubość 
aluminiowych lameli 0,1 mm. Dla popra-
wienia współczynnika wymiany ciepła, rury 
miedziane zostały mechanicznie rozsze-
rzone i połączone z aluminiowymi lamela-
mi. Geometria skraplaczy gwarantuje niski 
spadek ciśnienia powietrza, a tym samym 
umożliwia zastosowanie wentylatorów ni-
skoobrotowych (z niską emisją dźwięku). 
Wszystkie jednostki posiadają tacę skroplin 
wykonaną ze stali nierdzewnej. Poza tym, 

silania, wyłącznik magnetyczno-termiczny 
(jako zabezpieczenie wentylatorów), bez-
pieczniki sprężarek, automatyczne wyłącz-
niki układu sterowania, styczniki sprężarek. 
Listwa zaciskowa wyposażona jest w złą-
cza bezpotencjałowe do zdalnego załącza-
nia/wyłączania.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: termostat sterujący odszranianiem, 
który przesyła do sterownika mikroproce-
sorowego sygnał z informacją o konieczno-
ści uruchomienia cyklu odszraniania oraz 
steruje jego zakończeniem, presostat wy-
sokiego ciśnienia z ręcznym resetem, pre-
sostat niskiego ciśnienia z automatycznym 
resetem, wysokociśnieniowy zawór bezpie-
czeństwa, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe sprężarki, termiczne zabezpie-
czenie przeciążeniowe wentylatorów.

INSPEKCJA
Wszystkie jednostki są fabrycznie monto-
wane i okablowane, dokładnie opróżnia-
ne i osuszane po testach szczelności pod 
ciśnieniem,a następnie napełniane ekolo-
gicznym czynnikiem chłodniczym R407C. 
Przed opuszczeniem fabryki przechodzą 
kompletne testy funkcjonalności. Wszyst-
kie urządzenia spełniają wymagania Dy-
rektyw Europejskich, każde z nich posiada 
własne oznakowanie symbolem CE oraz 
dołączoną Deklarację Zgodności.
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SHH330 / SHH400 SHH560 / SHH740 / SHH940

  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SHH330 SHH400 SHH560 SHH740 SHH940
Zdalny higrostat mechaniczny

Zdalny higrostat mechaniczny + termostat

Pompka skroplin – –
Częściowy odzysk ciepła

Nagrzewnica wodna

Zamontowany zestaw 3 drogowego zaworu on/off 

Zestaw grzałek elektrycznych 6 kW (400/3~+N/50)

Zestaw grzałek elektrycznych 12 kW (400/3~+N/50)

Wersja wyciszona z izolacją akustyczną sprężarki

Poziomy nawiew powietrza – – 
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Osuszacze basenowe

AKCESORIA
• Podstawowy panel sterowania (tylko wilgotność)
• Podstawowy panel sterowania (wilgotność/temperatura)
• Zaawansowany panel sterowania (wilgotność  

i temperatura)
• LS Wersja wyciszona
• Nagrzewnica wodna 
• Zamontowany zestaw 3-drogowego zaworu on/off
• Zamontowany zestaw 3-drogowego zaworu 

modulacyjnego
• Wentylator o sprężu dyspozycyjnym 400 Pa
• Poziomy nawiew powietrza (odwrócone parowniki)
• Manometery
• 

WERSJE
SRH/WZ z odzyskiem ciepła: konstrukcja urządzenia obejmuje je-
den układ chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem 
oraz drugi wyposażony zarówno w chłodnicę wody jak i powie-
trza. Wyposażenie urządzenia w opcjonalny, zaawansowany pa-
nel sterowania, umożliwia ustawianie priorytetów pracy (powie-
trze lub woda). W wersjach SRH/WZ odzysk ciepła umożliwia 
przekazanie 50% całkowitego ciepła generowanego przez urzą-
dzenie do wody basenowej. W momencie uruchomienia odzysku 
ciepła, temperatura powietrza nawiewanego jest identyczna jak 
powietrza powrotnego, dlatego w tym przypadku, osuszanie re-
alizowane jest bez wzrostu temperatury. Ten tryb pracy jest od-
powiedni dla sezonów przejściowych, kiedy wymagane jest kon-
trolowanie poziomu wilgoci w basenach, ale należy również zapo-
biegać nadmiernemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu.

Osuszacze serii SRH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi dla zastosowania w basenach pływackich 
gdzie poziom wilgotności powinien być ściśle kontrolowany 
w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Urządzenia te 
są przeznaczone do instalacji w pomieszczeniu technicznym 
na zapleczu basenu. Wentylator promieniowy o wysokim 
ciśnieniu statycznym pozwala na podłączenie urządzenia 
do kanałów zarówno na zasilaniu jak i wylocie powietrza. 
Seria ta składa się z 6 podstawowych modeli, które obejmują 
wydajność osuszania od 1150 do 3000 l/24h. Wszystkie 
urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane 
fabrycznie.
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1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35°C; wilgotność względna 80%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
4) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
5) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746.
6) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 60%.

Mod. SRH1100 SRH1300 SRH1500 SRH1800 SRH2200 SRH3000
Wydajność osuszania (1) l/24h 1130 1300 1480 1875 2311 3050

Wydajność osuszania (2) l/24h 739 860 973 1240 1537 2025

Nominalny pobór mocy (1) kW 14,1 16,5 19,3 23,6 27,6 37

Maksymalny pobór mocy (2) kW 19,6 22,6 26,2 32,4 38,4 51,2

Nominalny pobór prądu (1) A 32 38 40 45 55 69

Maksymalny pobór prądu (2) A 36 43 49 58 63 88

Częściowy odzysk ciepła (3) kW 19 24 25 32 40 50

Nagrzewnica wodna (4) kW 72 88 94 112 125 155

Przepływ powietrza m3/h 9500 10500 13000 15000 17000 26000

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 250 250 250 250 250 250
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (5) dB(A) 71 72 74 74 75 76

Zakres temperatury pracy °C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 580 710 770 830 940 1290

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3~+N/50
 

WERSJA STANDARDOWA WERSJA WZ

A Sprężarka F Parownik

B Zawór rozprężny G Filtr powietrza

C Zawór elektromagnetyczny H Skraplacz

D Odzysk ciepła I Nagrzewnica wodna (akcesoria)

E Zawór bezzwrotny L Wentylator
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SPRĘŻARKA
Sprężarka typu Scroll z grzałką karteru i ter-
micznym zabezpieczeniem przeciążeniowym 
Klixon wpiętym w uzwojenie silnika. Monto-
wana na gumowych amortyzatorach drgań i 
na życzenie może być dostarcza z osłonami 
wygłuszającymi hałas (akcesoria). Grzałka 
karteru, jeżeli została zastosowana, pracuje 
zawsze w czasie przestoju sprężarki. Dostęp 
do sprężarki w celu wykonania przeglądu jest 
możliwy przez przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z rur 
miedzianych i aluminiowych lameli. Wszyst-
kie parowniki są malowane proszkowo farbą 
epoksydową, w celu zabezpieczenia antyko-
rozyjnego w przypadku zastosowania w cięż-
kich warunkach. Średnica rur miedzianych 
wynosi 3/8”, a grubość aluminiowych lameli 
0,1 mm. Dla poprawienia współczynnika wy-
miany ciepła, rury miedziane zostały mecha-
nicznie rozszerzone i połączone z aluminio-
wymi lamelami. Geometria skraplaczy gwa-
rantuje niski spadek ciśnienia powietrza, a 
tym samym umożliwia zastosowanie wen-
tylatorów niskoobrotowych (z niską emisją 
dźwięku). Wszystkie jednostki posiadają tacę 
skroplin wykonaną ze stali nierdzewnej. Poza 
tym, każdy parownik dostarczany jest z czuj-
nikiem temperatury wykorzystywanym jako 
automatyczna sonda przeciwzamarzaniowa.

WENTYLATORY
Zastosowano wykonane z galwanizowanej 
blachy stalowej, dwustronnie ssące wenty-
latory promieniowe z wygiętymi do przodu 

Typowa instalacja

Powietrze 
powrotne

Powietrze
nawiewane

Osuszacz
SRH

Po
wi

etr
ze

 ze
wn

ętr
zn

e 
20

%

Basenowa pompa wody
Zawór
regulacyjny

Rysunek po prawej przedstawia typową in-
stalację osuszacza SRH. Standardowo, 
urządzenie montowane jest w pomieszcze-
niu technicznym, a kanały odprowadzane 
są z obu stron (nawiew i powrót). W wie-
lu instalacjach stosuje się kanały doprowa-
dzające świeże powietrze zaprojektowane 
na 15-20% nawiewu. W przypadku takiego 
zastosowania, konieczne jest zamontowa-
ne wentylatora wywiewnego, wyrównujące-
go ciśnienie w pomieszczeniu hali baseno-
wej. Obieg wodny z odzyskiem ciepła wy-
posażony jest w zawór odcinający, który na-
leży odpowiednio wyregulować dla zapew-
nienia nominalnego przepływu wody. 

RAMA
Wszystkie jednostki SRH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych. Rama jest konstrukcją sa-
monośną z możliwością demontażu paneli. 
Wszystkie śruby i nity wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Kolor jednostki: RAL 7035.

UKŁAD CHŁODNICZY
W jednostkach zastosowano czynnik chłod-
niczy R407C. Układ chłodniczy wykonano z 
zastosowaniem podzespołów wysokiej jako-
ści oraz zgodnie z normą ISO 97/23 dotyczą-
cą procedury spawania. Wszystkie urządze-
nia serii SRH posiadają dwa niezależne układy 
chłodnicze. Układ chłodniczy obejmuje: ręczne 
zawory odcinające na przewodzie cieczowym, 

rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ci-
śnienia, zawory Schradera stosowane do kon-
troli i podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED). Wersje SRH/
WZ posiadają jeden układ chłodniczy identycz-
ny jak dla wersji SRH oraz drugi układ wyposa-
żony w: zawory bezzwrotne, zawory elektroma-
gnetyczne, zbiornik ciekłego czynnika, system 
odzysku ciepła z wody, zawór odcinający na 

termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrz-
nym wyrównaniem ciśnienia, zawory Schrade-
ra stosowane do kontroli i podczas przeglądów, 
zawór bezpieczeństwa.

łopatkami wirnika. Wentylatory są statycz-
nie i dynamicznie wyważone i dostarcza-
ne z osłonami ochronnymi, zgodnie z dy-
rektywą EN 294. Montowane na ramie jed-
nostki, nałożone na gumowe amortyzato-
ry drgań. Silniki elektryczne 4 biegunowe 
(około 1500 obrotów na minutę), zasilane 
trójfazowo. Silniki podłączone do wentyla-
torów za pomocą pasów i bloków. Klasa za-
bezpieczenia silników – IP54.

FILTR POWIETRZA
Filtry stanowią standardowe wyposażenie 
jednostki, wykonane są z syntetycznego 

MIKROPROCESOR
Wszystkie urządzenia SRH mogą być wyposa-
żone w dwa różne systemy sterowania:
Podstawowe – steruje następującymi funk-
cjami: zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe, 
czas uruchomienia sprężarki, automatyczne, 
sekwencyjne uruchamianie sprężarki, cykle 
odszraniania, reset alarmów, styki bezpoten-
cjałowe do zdalnej sygnalizacji ogólnego alar-
mu. 
Zaawansowane – w uzupełnieniu do funkcji 
obsługiwanych w ramach sterowania podsta-
wowego, obejmuje również: ustawienia priory-
tetowego trybu pracy (tylko SRH/WZ), ustawie-
nia głównego i podrzędnego punktu nastawy, 
podgląd alarmów z listą historii, praca w prze-
działach czasowych, integracja z nagrzewnicą 
wodną i zaworem modulacyjnym. Na życzenie, 
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sterowanie zaawansowane można połączyć z 
systemem BMS w celu zdalnego sterowania i 
zarządzania. Dział techniczny, przy współpra-
cy z klientem, może przeanalizować różne roz-
wiązania z zastosowaniem protokołów MOD-
BUS, LONWORKS, BACNET lub TREND.

CZUJNIK ELEKTRONICZNY TEMPERA-
TURA+WILGOTNOŚĆ
Czujnik stanowi wyposażenie standardo-
we w wersjach SRH/WZ ze sterowaniem 
zaawansowanym. Może być instalowany 
w pomieszczeniu lub kanale powietrza po-
wrotnego (należy określić przed dokona-
niem zamówienia) i umożliwia pracę jed-
nostki w następujących trybach:
Osuszanie
Grzanie (przez nagrzewnicę wodną)
Osuszanie + grzanie
Osuszanie + odzysk ciepła

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilności 
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336. 
Dostęp do skrzynki jest możliwy po zdję-
ciu przedniego panelu jednostki i ustawie-
niu głównego wyłącznika w pozycji OFF. 
We wszystkich jednostkach SRH zamonto-
wany jest przekaźnik kolejności faz, który 
blokuje pracę sprężarki w przypadku, gdy 
kolejność faz zasilania nie jest prawidłowa 
(sprężarka typu SCROLL może ulec uszko-
dzeniu w przypadku pracy rotora w odwrot-
nym kierunku niż zamierzony). Standardo-
wo zamontowano również następujące ele-
menty: główny wyłącznik zasilania, wyłącz-
niki magnetycznotermiczne (jako zabezpie-
czenie wentylatorów i sprężarek), automa-
tyczne wyłączniki układu sterowania, stycz-

niki sprężarek, styczniki wentylatorów. Li-
stwa zaciskowa wyposażona jest w styki 
bezpotencjałowe do zdalnego załączania/
wyłączania i zdalnej sygnalizacji ogólnego 
alarmu.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-
czenia: czujnik zabezpieczenia przeciw-
zamarzaniowego, presostat wysokiego ci-
śnienia z ręcznym resetem, presostat ni-
skiego ciśnienia z automatycznym rese-
tem, wysokociśnieniowy zawór bezpie-
czeństwa, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe sprężarki, termiczne zabezpie-
czenie przeciążeniowe wentylatorów.

  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. SRH1100 SRH1300 SRH1500 SRH1800 SRH2200 SRH300
Sterowanie podstawowe (tylko sterowanie wilgotnością)

Sterowanie podstawowe (sterowanie wilgotnością i temperaturą)

Sterowanie zaawansowane (wilgotność + temperatura)

Wersja wyciszona (LS)

Nagrzewnica wodna

Zamontowany zestaw 3-drogowego zaworu on/off

Zamontowany zestaw 3-drogowego zaworu modulacyjnego

Wentylator o sprężu dyspozycyjnym 400 Pa

Poziomy nawiew powietrza (odwrócone parowniki)

Manometery

 

Mod. A (mm) B (mm) C (mm)
1100 1250 1870 850
1300 1250 1870 850
1500 1566 2608 1105
1800 1566 2608 1105
2200 1566 2608 1105
3000 1566 3608 1105
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Wysokowydajne osuszacze z odzyskiem energii 

AKCESORIA

• Częściowy odzysk ciepła
• Zestaw do pracy w niskich temperaturach otoczenia

WERSJE

• Wersja ze sterowaniem temperaturą UTHZ: Wersje te 
są zaopatrzone w zdalny skraplacz i mają zastosowanie 
tam gdzie konieczne jest jednoczesne kontrolowanie 
temperatury i wilgotności: Tryb osuszania: skraplacz 
wewnętrzny zostaje załączony; urządzenie osusza 
i podnosi temperaturę w pomieszczeniu. Tryb 
chłodzenia: zdalny skraplacz zostaje załączony; 
urządzenie osusza i obniża temperaturę w 
pomieszczeniu.

Osuszacze serii UTH są urządzeniami specjalnie 
zaprojektowanymi do całkowitej kontroli temperatury, 
wilgotności, odzysku energii oraz przygotowania świeżego 
powietrza w krytych basenach pływackich, lub do innych 
zastosowań z bardzo dużymi wewnętrznymi zyskami ciepła 
i wilgoci. Urządzenia UTH mogą działać w temperaturze 
pomieszczenia 36°C i są w stanie obrobić do 30% świeżego 
powietrza. 
Seria ta składa się z 7 modeli które obejmują swym zakresem 
wydajność powietrza od 1500 do 6000 m3/h. 
Zastosowanie odzysku energii o podwójnym obiegu i 
krzyżowym przepływie powietrza umożliwia zwiększenie 
wydajności osuszania do 20% w porównaniu ze 
standardowymi osuszaczami.
Zastosowanie podwójnego obiegu w systemie odzysku 
energii, w rzeczywistości, umożliwia chłodzenie wstępne 
powietrza w pobliżu punktu nasycenia, dając tym samym 
możliwość odzysku ciepła utajonego. 
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1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%, świeże powietrze 0%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 0%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 30% (5°C-80%).
4) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
5)  Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
6) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746.

Mod.  UTH015 UTH020 UTH028 UTH035 UTH042 UTH052 UTH060
Wydajność osuszania (1) l/24h 137 178,1 306 378,4 440,1 568,5 683,5

Wydajność osuszania (2) l/24h 91,1 117,9 203,2 250,5 294,1 376,9 454,8

Wydajność osuszania (3) l/24h 182,3 235,2 406,1 501 588,2 753,8 909,6

Pobór mocy sprężarek (1) kW 1,6 2,1 3,6 4,5 5,1 6,6 7,9

Nominalny pobór mocy (1) kW 2,5 3 4,8 6,1 7 9,1 10,4

Nominalny pobór prądu (1) A 6,2 7 10,4 13,6 15,3 20,4 22,8

*Częściowy odzysk ciepła (4) (akcesoria) kW 2,2 2,2 3,7 4,5 5,8 6,7 8,1

Nagrzewnica wodna (5) kW 15 18,3 28,4 33 44 50,8 55,8

Przepływ powietrza m3/h 1500 2000 2800 3500 4200 5200 6000

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 200 200 200 200 200 200 200

Maks. przepływ świeżego powietrza m3/h 450 600 845 1050 1260 1560 1800
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (6) dB (A) 63 63 66 66 68 69 69

Zakres temperatury pracy °C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 290 305 400 420 570 590 620

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3~+N/50
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Mod.  UTHZ015 UTHZ020 UTHZ028 UTHZ035 UTHZ042 UTHZ052 UTHZ060
Wydajność osuszania (1) l/24h 137 178,1 306 378,4 440,1 568,5 683,5

Wydajność osuszania (2) l/24h 91,1 117,9 203,2 250,5 294,1 376,9 454,8

Wydajność osuszania (3) l/24h 182,3 235,2 406,1 501 588,2 753,8 909,6

Wydajność chłodnicza (1) kW 6,10 7,70 13,10 15,30 19,20 23,90 27,80

Pobór mocy sprężarek (1) kW 1,6 2,1 3,6 4,5 5,1 6,6 7,9

Nominalny pobór mocy (1) kW 2,5 3 4,8 6,1 7 9,1 10,4

Nominalny pobór prądu (1) A 6,2 7 10,4 13,6 15,3 20,4 22,8

*Częściowy odzysk ciepła (4) (akcesoria) kW 2,2 2,2 3,7 4,5 5,8 6,7 8,1

Nagrzewnica wodna (5) kW 15 18,3 28,4 33 44 50,8 55,8

Przepływ powietrza m3/h 1500 2000 2800 3500 4200 5200 6000

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 200 200 200 200 200 200 200

Maks. przepływ świeżego powietrza m3/h 450 600 845 1050 1260 1560 1800
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Ciśnienie akustyczne (6) dB (A) 63 63 66 66 68 69 69

Zakres temperatury pracy °C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Zakres wilgotności pracy % 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99

Masa Kg 290 305 400 420 570 590 620

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3~+N/50
 
1) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 80%, świeże powietrze 0%.
2) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 0%.
3) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 30°C; wilgotność względna 60%, świeże powietrze 30% (5°C-80%).
4) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody wlot / wylot 25-30°C.
5)  Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 32°C; temperatura wody 80/70°C.
6) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746.

Temperatura wody
Temperatura otoczenia / Wilgotność względna

27 °C 28 °C 29 °C 30 °C 31 °C 32 °C
50 % 60 % 50 % 60 % 50 % 60 % 50 % 60 % 50 % 60 % 50 % 60 %

22 °C 0,108 0,057 0,092 0,041 0,075 0,023 0,059 0,008
23 °C 0,134 0,080 0,117 0,062 0,099 0,044 0,083 0,026 0,065
24 °C 0,161 0,105 0,144 0,086 0,126 0,068 0,108 0,048 0,090 0,029
25 °C 0,191 0,134 0,173 0,114 0,155 0,093 0,135 0,074 0,117 0,053 0,098
26 °C 0,222 0,164 0,204 0,143 0,186 0,122 0,167 0,101 0,147 0,080 0,126 0,057
27 °C 0,258 0,197 0,239 0,176 0,219 0,155 0,200 0,132 0,180 0,110 0,158 0,086
28 °C 0,296 0,233 0,276 0,212 0,257 0,189 0,236 0,165 0,215 0,143 0,194 0,117
29 °C 0,336 0,272 0,317 0,249 0,296 0,227 0,275 0,203 0,254 0,179 0,231 0,153
30 °C 0,378 0,314 0,359 0,291 0,339 0,267 0,317 0,243 0,296 0,218 0,272 0,191

wody w basenie poprzez pomnożenie tej 
wartości przez powierzchnię basenu. Po-
dane tu wartości są danymi orientacyjnymi. 
W przypadku stosowania osuszacza dla 

Powyższa tabela przedstawia przelicznik 
ilości wody odparowanej na metr kwadra-
towy basenu. Możliwe jest określenie przy-
bliżonej wartości całkowitego parowania 

pomieszczeń z jacuzzi, zaleca się pomno-
żenie osiągniętych wartości przez współ-
czynnik 2,5 – 3.
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jest przez wentylator wyciągowy (C), kiedy 
pozostała część przepływa po powierzchni 
zimnego parownika (D), gdzie zostaje osu-
szona do żądanego poziomu. Za parowni-
kiem, zimne i osuszone powietrze zostaje 
zmieszane ze świeżym powietrzem (od 0 
do 30%) napływającym przez przepustni-
cę powietrza zewnętrznego (E) i powraca 
do wymiennika realizując drugi obieg, gdzie 
krzyżując się z gorącym powietrzem obec-
nym po drugiej stronie, zostaje podgrzane. 

ZASADA DZIAŁANIA
Gorące i wilgotne powietrze powrotne, na-
wiewane przez wentylator (G), przepły-

-
nego (A), następnie przez pierwszą sek-
cję wymiennika regeneracyjnego (B), gdzie 
krzyżując się z zimnym powietrzem obec-
nym po drugiej stronie wymiennika, oddaje 
część ciepła. W tym momencie, część obro-
bionego powietrza (od 0 do 30%) usuwana 

Następnie powietrze przepływa przez skra-
placz (F), gdzie zostaje dogrzane i na ko-
niec przekazane do basenu. Jeżeli tempe-
ratura wywiewanego powietrza jest wciąż 
zbyt niska, nagrzewnica wodna (H) (akce-
soria) zapewni podgrzanie jej do żądane-
go poziomu.

POWIETRZE NAWIEWANE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

ŚWIEŻE 
POWIETRZE

POWIETRZE 
POWROTNE 
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OBRÓBKA ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Wszystkie urządzenia są w stanie czerpać świeże powietrze stanowiące 30% całkowitego nominalnego powietrza przepływającego 
przez urządzenie. W okresie zimowym, wilgotność zewnętrznego powietrza jest znacznie niższa od wilgotności wewnętrznego powietrza 
i jego zastosowanie może zwiększyć zdolność osuszania urządzenia.
Poniższy wykres pozwala zauważyć, że wykorzystując świeże powietrze możemy dostarczyć do pomieszczenia powietrze o niższym 
punkcie rosy, ale oczywiście w takim przypadku, świeże powietrze będzie wymagać dogrzania przed doprowadzeniem go do 
pomieszczenia, zwiększając w konsekwencji obciążenie cieplne nagrzewnicy.
A-B1  Ciepło jawne odbierane przez układ odzysku ciepła z krzyżowym wymiennikiem ciepła     (27-65% / 23-80%)
B1-D2  Chłodzenie z osuszaniem w parowniku urządzenia        (23-80% / 17-95%)
D2-B3  Ciepło jawne oddawane przez układ odzysku ciepła z krzyżowym wymiennikiem ciepła (bez świeżego powietrza)    
                     (17-95% / 22-75%)
B3-F2  Dogrzanie w skraplaczu urządzenia (bez świeżego powietrza)     (22-75% / 38-28%)
D2-B2  Wymieszanie z 30% świeżego powietrza          (17-95% / 13-100%)
B2-B3  Ciepło jawne oddawane przez układ odzysku ciepła z krzyżowym wymiennikiem ciepła (z 30% świeżego powietrza)   
                     (13-100% / 18,5-70%)
B3-F2  Dogrzanie w skraplaczu urządzenia (z 30% świeżego powietrza)    (18,5-70% / 35-26%)
Charakterystyka wydajności osuszania dla urządzeń UTH, dla całkowitej cyrkulacji powietrza (warunki wewnętrzne 27°C, 65%) wynosi 
około 2,5 gr/kg obrobionego powietrza. W przypadku wykorzystania 30% świeżego powietrza, przy 5°C i 80% wilgotności względnej, 
charakterystyka wydajności osuszania urządzenia zwiększy się o około 3 gr/kg, praktycznie ją podwajając (5,5 gr/kg).
Oczywiste jest, że w przypadku zastosowania świeżego powietrza, temperatura wywiewanego powietrza będzie niższa (35°C zamiast 
38°C) i będzie wymagać dogrzania przed doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.
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ŚWIEŻE POWIETRZE

POWIETRZE WYWIEWANE

SCHEMAT INSTALACJI Z OSUSZACZEM UTHZ

POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE NAWIEWANE

ŚWIEŻE 
POWIETRZE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

SCHEMAT INSTALACJI Z OSUSZACZEM UTH

POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE NAWIEWANE

ZDALNY SKRAPLACZ

CZĘŚCIOWY ODZYSK 
CIEPŁA

CZĘŚCIOWY ODZYSK 
CIEPŁA
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ki posiadają tacę skroplin wykonaną ze sta-
li nierdzewnej. Poza tym każdy parownik do-
starczany jest z czujnikiem temperatury wy-
korzystywanym jako automatyczna sonda 
przeciwzamarzaniowa.

ODZYSK CIEPŁA
Odzysk ciepła realizowany przez wymien-
nik o krzyżowym przepływie z płytami z 
malowanego aluminium; malowana rama z 
blachy galwanizowanej z dodatkowym za-
bezpieczeniem ochronnym sekcji wymien-
nika, umożliwiającym pracę w środowi-
skach agresywnych. Charakteryzuje się ni-
ską wartością strat ciśnienia i zawsze do-
starczany jest z tacą skroplin wykonaną z 
blachy nierdzewnej.

NAGRZEWNICA WODNA
Nagrzewnica wykonana jest z rur miedzia-
nych i aluminiowych lameli. Średnica rur 
miedzianych wynosi 3/8”, a grubość alu-
miniowych lameli 0,1 mm. Dla poprawienia 
współczynnika wymiany ciepła, rury mie-
dziane zostały mechanicznie rozszerzo-
ne i połączone z aluminiowymi lamelami. 
Wszystkie nagrzewnice wyposażone są we 
wbudowany 3-drogowy zawór modulujący, 
sterowany bezpośrednio przez mikroproce-
sor jednostki.

WENTYLATOR NAWIEWNY
Wentylator wyciągowy wykonany z galwa-
nizowanej blachy stalowej, dwustronnie 
ssący, promieniowy z wygiętymi do przo-
du łopatkami wirnika. Wyważony statycz-
nie i dynamicznie i dostarczane z osłona-
mi ochronnymi, zgodnie z dyrektywą EN 
294. Montowane na ramie jednostki, nało-
żone na gumowe amortyzatory drgań. Silni-
ki elektryczne 4 biegunowe (około 1500 ob-
rotów na minutę), zasilane trójfazowo. Pod-
łączone do wentylatorów za pomocą pa-
sów i bloków. Klasa zabezpieczenia silni-
ków – IP54.

WENTYLATOR WYCIĄGOWY
Wentylator wyciągowy wykonany z galwa-
nizowanej blachy stalowej, dwustronnie 
ssący, promieniowy z wygiętymi do przo-
du łopatkami wirnika. Wyważony statycz-
nie i dynamicznie i dostarczane z osłona-
mi ochronnymi, zgodnie z dyrektywą EN 
294. Montowane na ramie jednostki, nało-
żone na gumowe amortyzatory drgań. Sil-
niki elektryczne 4 biegunowe (około 1500 

RAMA
Wszystkie jednostki UTH wykonane są z 
grubej blachy ocynkowanej ogniowo, ma-
lowanej farbą proszkową poliuretanową w 
temperaturze 180°C dla zapewnienia naj-
lepszej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych i umożliwienie pracy w 
ciężkich warunkach. Rama jest konstruk-
cją samonośną z możliwością demontażu 
paneli.  Taca skroplin stanowi wyposaże-
nie każdej jednostki i wykonana jest ze sta-
li nierdzewnej. Kolor jednostki: RAL 7035.

UKŁAD CHŁODNICZY
Układ chłodniczy wykonano z zastosowa-
niem podzespołów wysokiej jakości oraz 
zgodnie z normą ISO 97/23 dotyczącą pro-
cedury spawania. W jednostkach zasto-
sowano czynnik chłodniczy R407C. Układ 

-
szacz, termostatyczny zawór rozprężny 
z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia, 
ręczny zawór odcinający na linii cieczy, za-
wory Schradera stosowane do kontroli i 
podczas przeglądów, zawór bezpieczeń-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPRĘŻARKA
Sprężarki typu scroll z grzałką karteru i ter-
micznym zabezpieczeniem przeciążenio-
wym typu Klixon wpiętym w uzwojenie silni-
ka. Montowane na gumowych amortyzato-
rach drgań i opcjonalnie mogą być dostar-
czone z osłonami wygłuszającymi hałas 
(akcesoria). Grzałka karteru, jeżeli została 
zamontowana, jest zawsze zasilana w cza-
sie przestoju sprężarki. Dostęp do sprężar-
ki w celu wykonania przeglądu jest możliwy 
przez przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ I PAROWNIK
Skraplacze i parowniki wykonane są z rur 
miedzianych i aluminiowych lameli. Wszyst-
kie parowniki są malowane proszkowo far-
bą epoksydową, w celu zabezpieczenia an-
tykorozyjnego w przypadku zastosowania w 
ciężkich warunkach. Średnica rur miedzia-
nych wynosi 3/8”, a grubość aluminiowych 
lameli 0,1 mm. Dla poprawienia współczyn-
nika wymiany ciepła, rury miedziane zosta-
ły mechanicznie rozszerzone i połączone z 
aluminiowymi lamelami. Geometria skrapla-
czy gwarantuje niski spadek ciśnienia po-
wietrza, a tym samym umożliwia zastoso-
wanie wentylatorów niskoobrotowych (z ni-
ską emisją dźwięku). Wszystkie jednost-

obrotów na minutę), zasilane trójfazowo. 
Silniki elektryczne są bezpośrednio podłą-
czone do wentylatora; wszystkie posiadają 
3 prędkości oraz wbudowane zabezpiecze-
nie termiczne. Klasa zabezpieczenia silni-
ków – IP54.

KRATKI WYCIĄGOWE I PRZEPUSTNICE 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Kratki wyciągowe i przepustnice świeżego 
powietrza wykonane są z aluminiowej ramy 
z żaluzjami o rozstawie 150 mm. Trzpień 
obrotowy wykonany z nylonu. Kratki i prze-
pustnice połączone są ze sobą i napędza-
ne są siłownikiem, którym steruje mikropro-
cesor jednostki.

FILTR POWIETRZA
-

cyjnego, typ falisty, nie naładowany elektro-
statycznie; można je demontować w celu 

zgodnie z normą EN 779:2002.

MIKROPROCESOR
Wszystkie jednostki UTH wyposażone są 
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje następujący-
mi funkcjami: czas uruchomienia sprężar-
ki, automatyczne cykle odszraniania, regu-
lacja nawiewu powietrza świeżego i wywie-
wanego, dogrzanie regulowane zaworem i 
alarmy. Dedykowany wyświetlacz LCD sy-
gnalizuje tryb pracy jednostki, punkty na-
stawy i alarmy.

ELEKTRONICZNY CZUJNIK TEMPERA-
TURY / WILGOTNOŚCI
Montowany standardowo we wszystkich 
jednostkach UTH. Czujnik zamontowany 
jest po stronie powrotu powietrza i umożli-
wia pracę jednostki w trybie osuszania lub 
grzania, w zależności od wymaganych pa-
rametrów. Elektroniczny czujnik prezentuje 
wartości temperatury i wilgotności w zakre-
sie temperatur pracy od 0 do 50°C i wilgot-
ności od 10 do 90%.
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  Standard,    Opcja,  –  Niedostępne.

Mod. UTH015 UTH020 UTH028 UTH035 UTH042 UTH052 UTH060
Częściowy odzysk ciepła

Zestaw do pracy w niskich temperaturach otoczenia
 

Mod. UTHZ015 UTHZ020 UTHZ028 UTHZ035 UTHZ042 UTHZ052 UTHZ060
Częściowy odzysk ciepła

Zestaw do pracy w niskich temperaturach otoczenia – – – – – – – 
 

  Standard,    Opcja, –  Niedostępne.

Mod. A (mm) B (mm) C (mm)
015 1770 640 1000
020 1770 640 1000
028 1850 750 1500
035 1850 750 1500
042 1950 1250  1950
052 1950 1250 1950
060 1950 1250 1950

montowano również następujące elementy: 
główny wyłącznik zasilania, wyłączniki ma-
gnetyczno-termiczne (jako zabezpieczenie 
pomp i wentylatorów), bezpieczniki spręża-
rek, automatyczne wyłączniki układu stero-
wania, styczniki sprężarek, wentylatorów i 
pomp. Listwa zaciskowa wyposażona jest 
ponadto w styki bezpotencjałowe do zdal-
nego WŁ./WYŁ.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIE-
CZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w na-
stępujące urządzenia sterujące i zabezpie-

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Rozdzielnia została wykonana zgodnie z 
normami kompatybilności elektromagne-
tycznej CEE 73/23 i 89/336. Dostęp do roz-
dzielni jest możliwy po zdjęciu przedniego 
panelu jednostki i ustawieniu głównego wy-
łącznika w pozycji OFF. We wszystkich jed-
nostkach UTH standardowo zamontowano 
przekaźnik kolejności faz, który blokuje pra-
cę sprężarki w przypadku, gdy kolejność 
faz zasilania nie jest prawidłowa (sprężar-
ka typu SCROLL może ulec uszkodzeniu w 
przypadku pracy rotora w odwrotnym kie-
runku niż zamierzony). Standardowo za-

czenia: termostat odszraniania, przesyłają-
cy do mikroprocesora sygnał o konieczno-
ści uruchomienia cyklu odszraniania i ste-
rujący jego zakończeniem, presostat wy-
sokiego ciśnienia z ręcznym resetem, pre-
sostat niskiego ciśnienia z automatycznym 
resetem, wysokociśnieniowy zawór bezpie-
czeństwa, termiczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe sprężarki, termiczne zabezpie-
czenie przeciążeniowe wentylatorów.

Mod. A (mm) B (mm) C (mm)
015 510 400 757
020 510 400 757
028 610 480 1292
035 610 480 1292
042 610 480 1292
052 810 480 1292
060 810 480 1292
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