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UNITĂŢI DE VENTILARE PENTRU TAVAN PWL-H
REMKO – Germania

Unităţile de ventilare pentru tavan serie PWL-H reprezintă o soluţie elegantă atât pentru încălzire, cât şi 
pentru răcire, fiind ideale pentru târguri, reprezentanţe auto, expoziţii, mall-uri, supermarket-uri, clădiri  
industriale sau sedii de afaceri.
Acest tip de unităţi de ventilare pentru tavan, combină ultimele noutăţi ale tehnologiei cu un design adecvat.

Design-ul îngust şi tehnologia flexibilă fac ca aceste echipamente să fie  
potrivite atât încăperilor înalte, cât şi încăperilor joase.
Aripioarele ajustabile din părţile de sus şi de jos ale carcasei permit distribuţia 
optimă a aerului din încăpere, realizând o excelentă condiţionare a acestuia.
Utilizarea acestora pentru târguri şi expoziţii, pentru locuri unde se  
interacţioneză cu un număr mare de clienţi, este posibilă datorită nivelului de 
zgomot redus şi design-ului elegant.

Service-ul şi instalarea foarte simple reprezintă trăsăturile caracteristice ale 
acestor unităţi. Toate legăturile şi conexiunile aferente se pot face ascuns, în 
plafonul fals.
Carcasa elegantă, din plastic poate fi uşor îndepărtată datorită sistemului de 
prindere foarte simplu şi util.
În varianta PWL-HK, unităţile vin dotate din fabrică cu o pompă de condens 
de înaltă eficienţă.

Avantaje:

• design elegant • operare silenţioasă 
• instalare şi service uşoare • domeniu universal de aplicaţii 

1 - Regim încălzire
2 - Regim răcire
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Încăperi joase

Încăperi joase

Încăperi înalte

Încăperi înalte
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Tip Putere termică 
maximă

Putere termică Debit aer

Alimentare CODTreapta I
de turatie 

Treapta II 
de turatie 

Treapta I 
de turatie 

Treapta II 
de turatie 

kW kW mc/h V / Hz

PWL 101 H 16,5 12,0 10,7 2030 1685 400 / 3~ / 50 1687101

PWL 102 H 26,7 19,5 17,8 1960 1610 400 / 3~ / 50 1687102

PWL 103 H 34,4 25,4 22,0 1885 1530 400 / 3~ / 50 1687103

PWL 201 H 20,8 14,5 13,0 3110 2580 400 / 3~ / 50 1687201

PWL 202 H 36,3 26,6 23,7 2900 2400 400 / 3~ / 50 1687202

PWL 203 H 47,2 34,5 30,4 2850 2350 400 / 3~ / 50 1687203

PWL 301 H 26,9 18,8 14,3 4300 2650 400 / 3~ / 50 1687301

PWL 302 H 44,0 31,0 22,3 4150 2400 400 / 3~ / 50 1687302

PWL 303 H 61,1 44,8 25,6 3900 1710 400 / 3~ / 50 1687303

Tip PWL 101-103 PWL 201-203 PWL301-303

A 985 1084 1178

B 632 963 1043

C 229 229 229

D 989 1073 1160

H 400 485 504

Puterile termice maxime au fost calculate în următoarele condiţii:
-	 temperaturi intrare/ieşire agent termic 90/70 °C  
-	 temperatură intrare aer 0 °C

Puterile termice au fost calculate în următoarele condiţii:
-       temperaturi intrare/ieşire agent termic 70/50 °C  
-	 temperatură intrare aer 0 °C

În cazul în care se doreşte, puterile termice ale acestor unităţi pot fi determinate şi pentru alte regimuri de temperatură decât cele 
menţionate mai sus, atât în încălzire, cât şi în răcire.


