
Rozwiązania w zakresie zarządzania ciepłem

Green Series DTI/DTS 6000
Energooszczędność dla przyszłości



Co sprawia, że 
Green Series
jest tak wyjątkowa

Mniejsze zużycie energii

Nowa Green Series zapewnia jeszcze większe oszczędności energii aż do 11% (w 
zależności od jednostki) dzięki odnowionej optymalizacji jednostki, przez co jest 
zauważalnie bardziej opłacalna. 

Zalety Green Series są wielorakie

Mniej chłodziwa

Zapotrzebowanie na czynnik chłodzący można zmniejszyć nawet o 50%. 
Minimalizuje to zużycie zasobów, obniża potencjał globalnego ocieplenia (GWP) i 
wspiera europejskie rozporządzenie w sprawie F-gazów.

Gotowe na przyszłość

Wszystkie jednostki nowej Green Series są już certyfikowane zgodnie z normą UL 
60335. Dodanie słowa „listed” ułatwia certyfikację, ponieważ jednostki nie muszą 
być zatwierdzone jako część całego systemu.

Inteligentne uruchamianie

Dzięki zastosowaniu zworki, prosta zmiana pomiędzy 400V a 460V jest 
teraz również możliwa szybko i łatwo dla jednostek 3-fazowych. Wtyczka 
złącza jest całkowicie wpuszczona w teraz centralnie umieszczoną strefę 
przyłącza.

Pozostałe funkcje

Wszystkie zalety, które dotychczas wyróżniały naszą serię DTI/DTS, zostały oczywiście zachowane lub 
nawet ulepszone. Żeby wymienić tylko kilka:

• Kompatybilność wycięć wszystkich klas wydajności z jednostkami dziedzicznymi, a także z innymi me-
todami chłodzenia, np. z wymiennikami ciepła powietrze/woda.

• Prosty i szybki montaż w kilka minut w wersji częściowo wpuszczanej
• Duże odległości między wlotem a wylotem powietrza zapewniają szczególnie dobrą wentylację
• Maksymalna łatwość obsługi dzięki łatwemu dostępowi do głównych komponentów
• Zwiększenie stopnia ochrony z IP54 do IP55 w stosunku do szafy



Energooszczędność dla przyszłości

Instalacja* Klasa. 
wydajności

Napięcie Materiał osłony Kontroler***

115V 230V 400/460V Blacha stalowa** stal nierdzewna SC MC

DTI / DTS 1000W

1500W

2000W

2500W

4000W
*     DTI - montaż częściowo wpuszczany, szybki montaż; DTS - montaż drzwiowy lub boczny
**   Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL7035. Inne kolory na zamówienie.
*** SC - Standard-Controller z podstawowymi funkcjami; MC - Multi-Controller z rozszerzonymi funkcjami (więcej szczegółów znajdziesz na naszej
       stronie internetowej) 

Dla każdego zastosowania

Sam oblicz efektywność energetyczną 

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz uzyskać przegląd możliwych 
potencjalnych oszczędności dla Twojej 
aplikacji, użyj naszego kalkulatora 
efektywności energetycznej na naszej 
stronie głównej.

Wystarczy wpisać moc, obciążenie i 
cenę za kWh, a otrzymasz przejrzystą 
prezentację swoich oszczędności w 
postaci pliku pdf.

www.pfannenberg.com/GreenSeries

Green Series Formularz kontaktowy

Przykład obliczenia

Interesują Cię klimatyzatory z naszej nowej Green Series? Potrzebujesz więcej informacji na temat 
naszych rozwiązań oraz naszej oferty w zakresie klimatyzacji szaf sterowniczych? Poniżej znajdziesz dwa 
pomocne linki. Czekamy na Twoją opinię.

http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/pl/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami/
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/en/contact/contact-us/
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Pfannenberg Twój globalny partner w zakresie zarządzania ciepłem

• Ponad 60 lat doświadczenia w zarządzaniu ciepłem, technologii sygnalizacyjnej i chłodzeniu cieczą

• Umiejętność i elastyczność tworzenia rozwiązań szytych na miarę we współpracy z klientem

• Doświadczenie w utrzymaniu i wsparciu projektów na całym świecie

• Globalna obecność z kilkoma własnymi zakładami produkcyjnymi

• Globalna sieć serwisowa

• YPrzegląd naszej międzynarodowej sieci można znaleźć tutaj. 

          
       Pfannenberg Europe GmbH
       Representation Office Poland 
       Al.Jana Pawła II 11
       00-828 Warszawa
       pfannenberg.com

       Tel.: +48 22 890 72 46
       Email: info@pfannenberg.pl
         

biuro sprzedaży i produkcja biuro sprzedaży partner handlowy sprzedaż bezpośrednia

https://www.pfannenberg.com/pl/kontakt/przedstawiciele-handlowi/

