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Μονάδες διαχείρισης αέρα 
και αυτόνομες μονάδες 
Air handling unit
and autonomous units

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα, όλα τα εξαρτήματα υπόκεινται ελέγχους
ποιότητας.

To guarantee the quality, all components are subjected to 
quality checks.

Η ποιότητα και η ευεξία The quality and well-being

Rooftop
Rooftop

Μονάδες διαχείρισης αέρα
Air handling units

Προϊόντα που ξεχωρίζουν για τις πολλαπλές συνδέσεις τους με άλλα 
συστήματα: εκτός από τους αεραγωγούς, είναι δυνατή η σύνδεση του 
μηχανήματος στο τεχνικό σύστημα νερού, κρύο νερό (για τα στοιχεία) 
και νερό σε θερμοκρασία δωματίου (για το υγροσκοπικό τμήματος) .

Products that stand out for the multiple connections with other  
systems: in addition to the aeraulic ducts, it is possible to connect the 
machine to the technical water system, the chilled water system (for 
the batteries) and the room temperature water system (for the section 
humectant).



Η πιο ευέλικτη λύση για τον κλιματισμό μεγάλων και μεσαίων χώρων 
στον τριτογενή τομέα και για την κατασκευή βιομηχανικών 
συστημάτων κλιματισμού.

Τα μοντέλ σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για την εγκατάσταση scroll 
συμπιεστών σε κυκλώματα ψύξης R410A, με αξονικούς ή 
φυγοκεντρικούς εξωτερικούς ανεμιστήρες και τη δυνατότητα 
προσαρμογής των μοντέλων.

The most versatile solution for the air conditioning of large and 
medium-sized terti ary surfaces and for the construction of industrial 
air conditioning systems.

The models are designed and developed for the installation of scroll 
compressors on R410 A refrigerant circuits, with axial or centrifugal 
external fans and the possibility to customize the models.
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Μονάδα ενεργητικής και παθητικής 
ανάκτησης για θέρμανση, ψύξη και 
ανανέωση αέρα χώρων

Active and passive recovery unit 
for heating, cooling and air renewal
of rooms
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Σειρά ROOF-TOP

Αυτόνομες μονάδες ROOF-TOP
Autonomous units ROOF-TOP

› 

 

› 

› 

3/h στο 
συμπαγές μέγεθος  
Up to 52000 m  /h air�ow rate in3

compact size

Πλήρως ενσωματωμένος ηλεκτρονικός
έλεγχος  
Complete built-in electronic control

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για την 
ολοκλήρωση του συστήματος
Wide range of accessories to
complete the plant

Τα μοντέλα της σειράς roof-top μπορούν να παρέχονται σε συνδυασμό με to σύστημα ιονισμού αέρα BIOXIGEN®:

To Bioxigen απολυμαίνει και αποσμεί τον αέρα και τις επιφάνειες του μηχανήματος, των αεραγωγών και των 

The models of the series roof-top can be given with a ionization system of the air called BIOXIGEN®: This 

system makes the air and surfsces of the machine, of the ducts and of the bordering rooms healthy and 

good smelling.

BIOXIGEN®  - BIOX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES

ERP
2018
COMPLIANT

Cooling + HP Only cooling 100% Recirculation Air mix Free-cooling

FREE

Thermodynamic
recovery 

Heat recovery
100%

100%

Enthalpic
recovery - 100%

100%

Παροχή αέρα έως και  52000 m

Η χρήση μονάδων roof-top αντιπροσωπεύει την πιο οικονομική και ευέλικτη 
λύση για τον κλιματισμό μεγάλων και μεσαίων χώρων στον κλάδο της 
βιομηχανίας. Οι μονάδες RTSK της σειράς μόνο ψύξη ή αντλιών θερμότητας 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις 
(κτιριακές και βιομηχανικές) και να προσφέρουν μέγιστη ευελιξία και 
δυνατότητα διαμόρφωσης βάσει συγκεκριμένων αναγκών. Οι μονάδες roof-top 
περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο της θερμοκρασίας, της αλλαγής αέρα, του φιλτραρίσματος, της 
ύγρανσης και της αφύγρανσης.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη σχεδίαση προκειμένου να προσφέρει ένα 
προϊόν ικανό να πληροί κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας και να μειώνει τα 
επίπεδα θορύβου. Η Skill Group, ειδικευμένη στον κλιματισμό και με την 
υποστήριξη συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες, παρουσιάζει τη σειρά 
μονάδων roof-top κατάλληλες για κλιματισμό μεσαίων και μεγάλων χώρων, 
εξαιρετικά ευέλικτων, που βρίσκουν εφαρμογή σε μια μεγάλη γκάμα 
εφαρμογών, για παράδειγμα, σούπερ μάρκετ, συνεδριακά κέντρα, εμπορικά 
κέντρα και κινηματογράφους πολλαπλών οθονών.
Η ευελιξία αυτών των κλιματιστικών μονάδων διασφαλίζεται από μια σειρά 
προαιρετικών αξεσουάρ που προσαρμόζουν τις μονάδες και, κυρίως, τις πιο 
προηγμένες λειτουργίες τους για υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Οι μονάδες είναι κατασκευασμένες για να εγγυώνται ιδανική άνεση καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους, παρέχοντας σταθερή θερμική απόκριση σε διαφορετικές 
εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά που υιοθετήθηκαν 
εξασφαλίζουν υψηλές τιμές απόδοσης (EER). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην 
ανάκτηση ενέργειας: η σειρά έχει αναπτυχθεί για να περιλαμβάνει μοντέλα που 
διαθέτουν μονάδες ανάκτησης θερμότητας στατικής εγκάρσιας ροής, 
υγροσκοπικές μονάδες ανάκτησης θερμότητα, θερμοδυναμική ανάκτηση 
ενέργειας με επαναχρησιμοποίηση αέρα εξαγωγής στο εξωτερικό τμήμα του 
κυκλώματος ψυκτικού μέσου της μονάδας.

The use of roof-top air-conditioners represents the most economical and 
versatile solution for air-conditioning large and medium spaces in the 
services industry. The RTSK cooling only or heat pump series roof-top units 
have been designed to respond to di�erent requirements (civil and 
industrial) and o�er maximum modularity and con�gurability based on 
speci�c needs. The roof-top units comprise all the functions and 
components needed to control temperature, air change, �ltration, 
humidi�cation and dehumidi�cation.
Special attention has been paid to the design in order to o�er a product 
capable of ful�lling energy saving criteria and reducing noise levels. Skill 
Group, experts in air-conditioning and backed by partnerships with leading 
specialist companies, presents the series of roof-top units suitable for 
air-conditioning medium and large spaces; extremely versatile, these can be 
used for a wide variety of applications, for example, supermarkets, 
conference centres, shopping centres and multiscreen cinemas.
The versatility of these air-conditioners is ensured by a range of optional 
accessories customize the units and, above all, the most advanced functions 
for high energy e�ciency.
The units are built to guarantee ideal comfort throughout the year, 
providing a constant thermal response in di�erent outside operating 
conditions. The features adopted ensure high e�ciency values (EER). Special 
attention has been focused on energy recovery: the series has been 
developed to include models featuring static cross-�ow heat recovery units, 
hygroscopic wheel heat recovery units, thermodynamic energy recovery by 
reusing exhaust air on the outdoor section of the unit’s refrigerant circuit.

παρακείμενων χώρων.
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Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPΣειρά ROOF-TOP

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  

•  

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

•  

•  

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PERFORMANCES, INSTALLATION AND MAINTENANCE

ΑΝΕΣΗ COMFORT

Η σειρά RTSK χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R410A:
• Μη επιβλαβές υγρό για το όζον της στρατόσφαιρας, oDp = 0 (δυναμικό 
καταστροφής του όζοντος).
• Μη εύφλεκτο και μη τοξικό υγρό, κατηγορίας Α1 σύμφωνα με την 
ASHrAE 34/2001.
Η παράμετρος TEWI (Total Equivalent Warming Impact), σχεδιασμένη 
να μετράει το φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώνεται με την επίτευξη 
υψηλών τιμών απόδοσης, χάρη στη θερμοδυναμική ανάκτηση στον 
αέρα που αποβάλλεται και την προσαρμογή της λειτουργίας της 
μονάδας στο απαιτούμενο φορτίο.
Οι τρόποι λειτουργίας free-cooling και free-heating επιτρέπουν τη 
διακοπή λειτουργίας των συμπιεστών και συνεπώς μικρότερη σπατάλη 
ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος του περιβάλλοντος.

The RTSK series units use R410A refrigerant:
• Fluid not harmful to the ozone layer, oDp=0 (ozone Depleting potential);
• Not �ammable and non-toxic �uid, class A1 according to ASHrAE 
34/2001.
The TEWI value (Total Equivalent Warming Impact), designed to measure
the indirect greenhouse e�ect, is reduced by achieving high e�ciency
values, thanks to thermodynamic energy recovery from the exhaust air
and adapting unit operation to demand.
Free-cooling and free-heating operating modes in middle seasons allow 
the compressors to be shut-down and therefore consume less energy, 
bene�tting the environment.

High seasonal e�ciency (Eurovent ESEEr parameter), fundamental as the
units operate mostly at part load.
Capacity distributed over a series of scroll compressors operating in 
parallel and/or in di�erent circuits.
Axial-�ow fan speed control on the outdoor section with condensing 
temperature control.
Thermodynamic energy recovery on the exhaust air, mixed with the 
condenser cooling air, so as to extend unit operation even in extreme 
conditions.
In the standard air-cooled versions, only the following simple connections
are needed:
•    Connections to the inlet and outlet ducts.
•    Connection of condensate drain line with drain trap.
•    Electrical connections for power supply and control.
Further connections are needed for versions with additional accessories:
•    Water connections to the supplementary hot water coil.
•    Water connections to the plate heat exchanger in the water-cooled
version.
•    Gas connections to the burner module.
•    Steam connections to the humidi�er.
The modular structure of the unit o�ers ample customisation possibilities, 
depending on customer needs, on contacting our technical department.
Access to the inside components ensures safe maintenance when 
periodically checking the parts (e.g. �lters).

Υψηλή εποχιακή απόδοση (παράμετρος ESEEr σύμφωνα με την 
Eurovent), απαραίτητη αφού λειτουργεί τις περισσότερες φορές με 
μερικό φορτίο.
Κατανομή της απορροφούμενης ισχύος σε πολλούς συμπιεστές  scroll
παράλληλα ή/και σε πολλά κυκλώματα.
Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής των αξονικών ανεμιστήρων στο 
εξωτερικό τμήμα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας συμπύκνωσης.
Θερμοδυναμική ανάκτηση ενέργειας στον αποβαλλόμενο αέρα, ο 
οποίος αναμειγνύεται με τον αέρα συμπύκνωσης, προκειμένου να 
παρατείνεται η λειτουργία της μονάδας ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.
Στα τυπικά αερόψυκτα μοντέλα, χρειάζονται μόνο οι ακόλουθες απλές 
συνδέσεις:
•     Συνδέσεις στους αεραγωγούς εισόδου και εξόδου.
• Σύνδεση γραμμής αποστράγγισης συμπυκνωμάτων μέσω 
παρεμβαλλόμενου σιφονιού.
•      Ηλεκτρικές συνδέσεις για παροχή ρεύματος και έλεγχο.
Απαιτούνται περαιτέρω συνδέσεις για μοντέλα με πρόσθετα αξεσουάρ:
•      Συνδέσεις νερού στο συμπληρωματικό πηνίο ζεστού νερού.
•  Συνδέσεις νερού στον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας στην 
υδρόψυκτη έκδοση.
•     Συνδέσεις αερίου στη μονάδα καυστήρα.
•     Συνδέσεις ατμού στον υγραντήρα.
Η αρθρωτή δομή της μονάδας προσφέρει άφθονες δυνατότητες 
προσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών, σε επικοινωνία με 
το τεχνικό μας τμήμα.
Η πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα διασφαλίζει την ασφαλή 
συντήρηση κατά τον περιοδικό έλεγχο των εξαρτημάτων (π.χ. φίλτρα).

Temperature-humidity comfort in the air-conditioned environment is
ensured by:
• Programming of operating time bands;
• Free-cooling based on temperature;
• Free-cooling based on enthalpy;
• Isothermal and adiabatic humidi�cation;
• Air quality using the Co2 probe;
• Air quality using the Co2 + VoC probe;
• Centralised supervision hrough rS485 or LoN cardsr.

Η θερμοϋγρομετρική άνεση στο κλιματιζόμενο περιβάλλον εξασφαλίζεται 
από τα ακόλουθα:
• Προγραμματισμός χρονικών ζωνών λειτουργίας.
• Free-cooling με βάση τη θερμοκρασία.
• Free-cooling με βάση την ενθαλπία.
• Ισοθερμική και αδιαβατική ύγρανση.
• Ποιότητα αέρα με χρήση του αισθητήρα Co2.
• Ποιότητα αέρα με χρήση του αισθητήρα Co2 + VoC.
• Κεντρική εποπτεία μέσω καρτών rS485 ή LoN.



Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή που 
διαχειρίζεται όλες τις κύριες λειτουργίες της. Οι κύριες λειτουργίες 
ελέγχου είναι:
• Free-cooling το καλοκαίρι.
• Free-cooling το χειμώνα.
• Free-heating.
• Διαχείριση μετά τη θέρμανση μέσω δύο βημάτων θερμού αερίου ή 
ηλεκτρικών αντιστάσεων.
• Διαχείριση υγρασίας με ρυθμιστικό και αναλογικό έλεγχο.
• Έλεγχος των ορίων ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας.
• Διαχείριση συναγερμών με ένδειξη τύπου, ιστορικό συναγερμών.
• Ολοκληρωμένη διαχείριση χρονοδιακόπτη συσκευής.
• Σύνδεση σε τοπικά δίκτυα εποπτείας και BMS (LonWorks, BACnet, 
Modbus).
• Διαχείριση αισθητήρα Co2 για έλεγχο ποιότητας αέρα (και με 
τηλεχειριστήριο).
• Διαχείριση αισθητήρα Co2 + VoC για έλεγχο ποιότητας αέρα (και με 
τηλεχειριστήριο).
• Ανάκτηση θερμότητας (διασταυρούμενη ροή, περιστροφική) και 
διαχείριση by pass.
• Λειτουργία προστασίας από παγετό όταν η μονάδα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής.
Το τερματικό χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση και 
την τροποποίηση των ακόλουθων δεδομένων ανά πάσα στιγμή:
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας.
• Ανίχνευση και εμφάνιση συναγερμών.
• Ορισμός σημείου ρύθμισης καλοκαιριού και χειμώνα με διαφορετικές 
ρυθμίσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.
• Άμεση επαλήθευση της κατάστασης της μονάδας.
• Άμεση επαλήθευση των εισόδων και εξόδων των ελεγκτών pLC.
• Προγραμματισμών παράμετρων διαμόρφωσης και λειτουργίας με 
προστασία κωδικού πρόσβασης.
• Ώρες λειτουργίας της συσκευής και ζώνες ώρας με πρόσβαση 
προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης.
• Προγραμματισμός του ρολογιού και των ζωνών ώρας με προστασία 
κωδικού πρόσβασης.
• Επιλογή μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά 
και Ισπανικά).
Η σύνδεση των πλακετών pCo σε δίκτυο pLAN προσφέρει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων λειτουργιών:
• Έλεγχος έως και 10 κλιματιστικών από ένα μόνο εξωτερικό τερματικό. 

The unit features a microprocessor-based electronic controller that
manages all the main functions. The main control functions are:
•    Free-cooling in summer.
•    Free-cooling in winter.
•    Free-heating.
•    Management of post heating through two steps hot gas or electric
heaters.
•    Humidity management with modulating and proportional control.
•    Minimum and maximum supply temperature limit control.
•    Alarm management with type reporting, alarm history.
•    Complete device timer management.
•    Connection to local supervisor networks and BMS (LonWorks,
BACnet, Modbus…).
•    Management of Co2 probe for air quality control (also with remote
probe).
•    Management of Co2 + VoC probe for air quality control (also with
remote probe).
•    Heat recovery (cross-�ow, rotary) and bypass management.
•    Frost protection function when the unit is in standby
The user terminal can be used to display and modify the following data at
any time:
•    Unit on/o�.
•    Alarm activation and display.
•    Summer and winter setpoint de�nition with di�erent settings of
temperature and humidity.
•    Instant veri�cation of the unit conditions.
•    Instant veri�cation of the pLC controllers inputs and outputs.
•    Con�guration parameters and operating parameters with password
protected access.
•    Device operating hours and time bands with password-protected
access.
•    Clock and time band settings with password-protected access.
•    Choice between di�erent languages available (English, Italian and
Spanish).
Connection of the pCo boards in a pLAN network o�ers the possibility to
perform the following functions:
•    Control up to 10 air-conditioners from just one external terminal
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ CLIMATE CONTROL

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPΣειρά ROOF-TOP
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
EXTERNAL SIDE ACCESSORIES

Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
High and low pressure gauges

Στοιχείο αλουμινίου προβαμμένο
Aluminum prepainted coil

Διαμέρισμα συμπιεστή με ηχομόνωση -20 dB(A)
Compressor compartment -20 dB(A) soundproof

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
INTERNAL SIDE ACCESSORIES

Ρυθμιζόμενη πτώση πίεσης ανεμιστήρα τροφοδοσίας (από 300 σε 450 Pa)
Increased supply fan external pressure drop (from 300 to 450 Pa)

Ρυθμιζόμενη πτώση πίεσης ανεμιστήρα εξαγωγής (από 300 σε 450 Pa)
Increased exhaust fan external pressure drop (from 300 to 450 Pa)

Σύνδεση ανεμιστήρων χωρίς ιμάντες
Plug fans without scroll

Σύνδεση ανεμιστήρων υψηλής απόδοσης  EC Brushless
Plug fan EC brushless high-performance

Στοιχείο αλουμινίου προβαμμένο
Aluminum prepainted coil

Μονάδα καύσης
Combustion module

Prepainted plate heat hexchanger

Άκαμπτα σακόφιλτρα f

Ηλεκτροστατικό φίλτρο

Στοίχειο ζεστού νερού
Water heating coil

Προθέρμανση στοιχείου ζεστού νερού
Post heating water heating coil

Προθέρμανση στοιχείο ζεστού αερίου
Summer post heating hot gas coil

Ηλεκτρική αντίσταση προθέρμανσης
Post heating electrical heater

2-οδη ή 3-οδη βαλβίδα με ενεργοποιητή για τη ρύθμιση του 
πηνίου ζεστού νερού
2-way or 3-way valve with modulating actuator for the regulation
of the hot water coil

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ELECTRICAL ACCESSORIES

Έλεγχος συμπύκνωσης με έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα
Condensation control with fan speed contro

Πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου
Remote control panel

Κάρτα ρολογιού
Clock card

Τηλεχειρισμός On-o�
Remote on-o�

Σειριακή διεπαφή RS 485
RS 485 serial interface

Σειριακή διεπαφή LON
LON  serial interface

Διόρθωση συντελεστή ισχύος σε cos  φ ≥0.9
Compensation when cos φ ≥ 0.9

Εναθλπικό Free-cooling 
Enthalpic free-cooling

Ηλεκτρονικό σύστημα ομαλής εκκίνησης
Electronic soft starter

Inverter
Inverter

Τροφοδοτικά διαφορετικά από τα τυπικά
Power supply di�erent from standard

Ανιχνευτής καπνού
Smoke detector

Αισθητήρα ποιότητας αέρα
Air quality probe

Αντιπαγωτική λειτουργία: αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας σε λειτουργία αντλίας 
θερμότητας ξεκινώντας από το σήμα που ενός αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Anti frost function: automatic activation of the unit (when turned o�) in heat
pump mode starting from the signal sent by an ambient temperature probe

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ
STRUCTURAL ACCESSORIES

Πάνελ σάντουιτς αυξημένου πάχους (50 mm)
Increased thickness sandwich panels (50 mm)

Φύλλα πάνελ από κράμα αλουμινίου Peraluman p-Al-Mg. 2.5-UNI3574 

Panels aluminium plate peraluman p-Al-Mg. 2.5-UNI3574 protected by

Μονωτικά πάνελ υαλοβάμβακα, ασταρωμένα με θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες
Panels insulation with layer of glass wool, sized with heat setting resins

Προβαμμένα εσωτερικά πάνελ και οδηγοί
Prepainted internal panels and guides

Δυνατότητα χρήσης ψυκτικού μέσου διαφορετικού από το τυπικό (π.χ. R407C, R134A)
Possibility to use refrigerant di�erent from standard (eg. R407C, R134A)

Εξωτερικοί αντικραδασμικοί αποσβεστήρες από καουτσούκ
Rubber external shock absorbers

Εξωτερικοί αντκραδασμικοί αποσβεστήρες ελατήρια
Spring external shock absorbers

Στοιχείο με αντιδιαβρωτική επεξεργασία πτερυγίων
Coil with anti-corrosion �nguard treatmen

Προβαμμένος πλακοειδλης εναλλάκτης θερμότητας

Υγραντήρας βυθισμένων ηλεκτροδίων με διανομείς ατμού
Immersed electrodes humidi�er with steam distributors

Ύγρανση με εξάτμιση με φαινολική κυτταρίνη
Water lose humidi�cation with phenolic cellulose pack

Συναγερμός για βρώμικα φίλτρα
Dirty �lters alarm

Καπάκια καιρού για την εξαγωγή και τα διαφράγματα νωπού αέρα
Weather hoods for the exhaust and fresh air dampers

προστατευμένο από αντιχαρακτική μεμβράνη (θα αφαιρεθεί επί τόπου)

Στοιχείο με αντιδιαβρωτική επεξεργασία πτερυγίων
Coil with anti-corrosion �nguard treatment
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UHP / UHPE

Λειτουργία μόνο με 
ανακυκλωμένο αέρα
Operation with
recirculated air only

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ePM10 50%, 
πηνίο άμεσης εκτόνωσης, ανεμιστήρα τροφοδοσίας. Λειτουργία μόνο με 
αέρα ανακυκλοφορίας. 

FEATURES

This consists of an air inlet damper, ePM 10 

expansion coil, supply air fan. Operation with recirculated air only.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ DATA SHEET

MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 10,8 24,2 35,4 47,9 63,7 70,1 95,0 110,5 127,4 140,2 165,3 190,1 209,2 252,2 290,6

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,8 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,7 50,3 55,3 67,0 70,8

EER - 3,48 3,86 3,84 3,82 3,80 3,80 3,78 3,80 3,80 3,80 3,79 3,78 3,78 3,76 4,11

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 11,2 24,5 36,0 48,6 64,6 71,5 96,6 113,0 129,7 144,2 170,1 195,5 215,8 259,4 297,0

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,6 5,9 8,5 11,7 15,9 17,0 23,7 27,1 31,0 32,4 39,0 44,5 48,3 59,5 62,3

COP - 4,25 4,16 4,27 4,15 4,06 4,21 4,08 4,17 4,19 4,44 4,37 4,39 4,47 4,36 4,77

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

Pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1/10 m)
Sound pressure level (1/10 m) dB(A) 62,5/

42,5
62,5/
42,5

63,4/
43,4

63,4/
43,4

65,5/
45,5

65,5/
45,5

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

71,4/
51,4

71,4/
51,4

71,4/
51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**)

V/ph/
Hz 400/3/50

(*) για την τυπική μονάδα, δεν περιλαμβάνονται άλλα αξεσουάρ
(**) Γείωση και ουδέτερος περιλαμβάνονται
% Νωπός αέρας 0%
% νωπός αέρας στον εναλλάκτη θερμότητας -
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος το καλοκαίρι °C - % U.r 35°C - 50%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι °C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling -
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος τον χειμώνα °C - % U.r 5°C - 90%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι  °C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating -

(*) for standard unit, no other accessories included
(**) Earth and neutral included
fresh air 0%
fresh air on heat exchanger -
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling -
Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating -

Αυτόνομες μονάδες ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-S

Cooling + HP Only cooling 100% Recirculation

Αποτελείται από διάφραγμα εισόδου αέρα, φίλτρο κυψελών 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 02013 A 15084

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 18101 A 52297

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-S

AC

B

MODELLO / MODEL 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084

Peso in funzionamento  / Weight Kg 630 800 980 1200 1430 1500 1890

Lunghezza / Lenght (A) mm 2100 2300 2750 2750 2850 2950 3150

Larghezza / Width (C) mm 1500 1700 1700 2000 2200 2200 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1720 1970 2070 2070 2250 2250 2490

MODELLO / MODEL 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Peso in funzionamento  / Weight Kg 2490 2580 3170 3590 4340 4690 5180 5400

Lunghezza / Lenght (A) mm 5300 5400 6650 6650 7400 8000 8300 8900

Larghezza / Width (C) mm 2250 2250 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1920 1920 1920 2070 2070 2200 2200 2200

A
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UHP / UHPE

Θάλαμος ανάμειξης μεταξύ του
νωπού αέρα και του αέρα εξαγωγής
με δυο διαφράγματα. 
Δυνατότητα λειτουργίας 
free-cooling /free-heating.
Mixing chamber with two
dampers between the fresh air
and the exhaust air.
Possibility of free cooling /
free heating operation

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-M

Cooling + HP Only cooling Air mix Free-cooling

FREE

Αποτελείται από θάλαμο ανάμειξης με δύο διαφράγματα μεταξύ του 
εξωτερικού αέρα και του αέρα επιστροφής από το περιβάλλον, 
δυνατότητα λειτουργίας free-cooling / free-heating, φίλτρο κυψελών 
ePM10 50%, πηνίο άμεσης εκτόνωσης, ανεμιστήρα τροφοδοσίας.

Η τυπική έκδοση έχει ένα σταθερό ποσοστό νωπού αέρα (προεπιλογή 
30% νωπός αέρας) με χειροκίνητο εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα. 
Ως επιλογές δίνονται οι ακόλουθες:

•     Άνοιγμα ή κλείσιμο του εξωτερικού διαφράγματος εισόδου αέρα με
ενεργοποιητή on-o� που επεμβαίνει όταν ο αερισμός είναι ενεργός.
•   Αλλαγή του ποσοστού νωπού αέρα ανοίγοντας ή κλείνοντας το 
εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα που ρυθμίζεται από ενεργοποιητές 
διαμόρφωσης, βάσει του αισθητήρα ποιότητας αέρα.
•    Αλλαγή του ποσοστού νωπού αέρα ανοίγοντας ή κλείνοντας το 
εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα που ρυθμίζεται από 
ενεργοποιητές, πιλοτικά από το σήμα του εξωτερικού αισθητήρα 
θερμοκρασίας όταν η λειτουργία free-cooling/ free-heating είναι 
επαρκής για τη μείωση των θερμικών φορτίων στο εσωτερικό 
περιβάλλον.

This consists of a mixing chamber with two dampers between the outside air 
and return air, possibility of freecooling/freeheating operation, ePM10 50% 
cell �lter, direct expansion coil, supply air fan.

The standard version features a small percentage of fresh air �xed (default 
30% outside air) with manually controlled outside air inlet damper. The 
following options are possible:

•    Open or close the outside air inlet damper using an on-o� actuator that 
works when the fan is operating.
•    Change the percentage of fresh outside air by opening or closing the 
outside air inlet damper using modulating actuators, based on the signal 
from the air quality probe.
•    Change the percentage of fresh outside air by opening or closing the 
outside air inlet damper using modulating actuators, based on the signal 
from the outside temperature probe, as freecooling/freeheating is su�cient 
to satisfy the inside thermal load.
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MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 11,3 25,0 36,6 49,5 65,8 72,5 98,2 114,2 131,7 144,9 170,9 196,5 216,3 260,7 300,6

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,8 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,6 50,2 55,3 67,0 70,9

EER - 3,66 3,99 3,97 3,95 3,93 3,93 3,91 3,93 3,93 3,93 3,91 3,91 3,91 3,89 4,24

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 11,5 24,9 36,7 49,5 65,7 72,8 98,3 115,0 132,1 147,2 173,5 199,5 220,3 264,6 310,8

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,4 5,4 7,7 10,7 14,5 15,5 21,6 24,8 28,4 29,8 35,7 40,8 44,4 54,6 57,9

COP - 4,76 4,63 4,74 4,61 4,52 4,69 4,54 4,64 4,66 4,94 4,86 4,88 4,97 4,85 5,37

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1 m)
Sound pressure level (1 m) dB(A) 62,5 62,5 63,4 63,4 65,5 65,5 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 71,4 71,4 71,4

Livelli pressione sonora (10 m)
Sound pressure level (10 m) dB(A) 42,5 42,5 43,4 43,4 45,5 45,5 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 51,4 51,4 51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**) V/ph/Hz 400/3/50

% Νωπός αέρας 30%

(*) for standard unit, no other accessories included
(**) Earth and neutral included
fresh air 30%
fresh air on heat exchanger -
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling* 0%-30%
Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating* 0%-30%

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-M

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- DATA SHEET 

(*) για την τυπική μονάδα, δεν περιλαμβάνονται άλλα αξεσουάρ
(**) Γείωση και ουδέτερος περιλαμβάνονται

% νωπός αέρας στον εναλλάκτη θερμότητας -
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος το καλοκαίρι °C - % U.r 35°C - 50%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι °C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling * 0%-30%
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος τον χειμώνα °C - % U.r 5°C - 90%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι  °C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating * 0%-30%



∙ 11 ∙

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 02013 A 08043

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 10058 A 15084

MODELLO / MODEL 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084

Peso in funzionamento  / Weight Kg 630 800 980 1200 1430 1500 1890

Lunghezza / Lenght (A) mm 2100 2300 2750 2750 2850 2950 3150

Larghezza / Width (C) mm 1500 1700 1700 2000 2200 2200 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1720 1970 2070 2070 2250 2250 2490

UHP / UHPEΑυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-M
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 40232 A 52297

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 18101 A 35201

MODELLO / MODEL 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Peso in funzionamento  / Weight Kg 2490 2580 3170 3590 4340 4690 5180 5400

Lunghezza / Lenght (A) mm 5300 5400 6650 6650 7400 8000 8300 8900

Larghezza / Width (C) mm 2250 2250 2250 2350 2350 2350 2350 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1920 1920 1920 2070 2070 2200 2200 2200

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-M
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This consists of a mixing chamber with two dampers between the outside air 
and return air, possibility of freecooling/freeheating operation, epM10 50% 
cell �lter, direct expansion coil, supply air fan.

The standard version features a small percentage of fresh air �xed (default 
30% outside air) with manually controlled outside air inlet damper.
The following options are possible:

•      Open or close the outside air inlet damper using an on-o� actuator that 
works when the fan is operating.
•      Change the percentage of fresh outside air by opening or closing the 
outside air inlet damper using modulating actuators, based on the signal 
from the air quality probe.
•      Change the percentage of fresh outside air by opening or closing the 
outside air inlet damper using modulating actuators, based on the signal 
from the outside temperature probe, as freecooling/freeheating is su�cient 
to satisfy the inside thermal load.

B
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UHP / UHPE

Θάλαμος ανάμειξης με 
τρία διαφράγματα, 
θερμοδυναμική ανάκτηση 
στον αποβαλλόμενο αέρα 
και δυνατότητα για λειτουργία
free cooling / free heating
Mixing chamber with three 
dampers, thermodynamic 
energy recovery on the exhaust 
air, possibility of free
cooling / free heating operation

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-L

Cooling + HP Only cooling Air mix Free-cooling

FREE

Thermodynamic
recovery 

Αποτελείται από θάλαμο ανάμειξης με δύο διαφράγματα μεταξύ του 
εξωτερικού αέρα και του αέρα επιστροφής από το περιβάλλον, 
δυνατότητα λειτουργίας free-cooling / free-heating, φίλτρο κυψελών 
ePM10 50%, πηνίο άμεσης εκτόνωσης, ανεμιστήρα τροφοδοσίας.

Η τυπική έκδοση έχει ένα σταθερό ποσοστό νωπού αέρα (προεπιλογή 
30% νωπός αέρας) με χειροκίνητο εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα. 
Ως επιλογές δίνονται οι ακόλουθες:

•     Άνοιγμα ή κλείσιμο του εξωτερικού διαφράγματος εισόδου αέρα με
ενεργοποιητή on-o� που επεμβαίνει όταν ο αερισμός είναι ενεργός.
•   Αλλαγή του ποσοστού νωπού αέρα ανοίγοντας ή κλείνοντας το 
εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα που ρυθμίζεται από ενεργοποιητές 
διαμόρφωσης, βάσει του αισθητήρα ποιότητας αέρα.
•    Αλλαγή του ποσοστού νωπού αέρα ανοίγοντας ή κλείνοντας το 
εξωτερικό διάφραγμα εισόδου αέρα που ρυθμίζεται από 
ενεργοποιητές, πιλοτικά από το σήμα του εξωτερικού αισθητήρα 
θερμοκρασίας όταν η λειτουργία free-cooling/ free-heating είναι 
επαρκής για τη μείωση των θερμικών φορτίων στο εσωτερικό 
περιβάλλον.



MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 11,4 25,3 37,0 50,0 66,6 73,3 99,3 115,5 133,1 146,5 172,7 198,7 218,7 263,5 303,9

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,8 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,6 50,2 55,3 67,0 70,9

EER - 3,71 4,04 4,01 4,00 3,97 3,97 3,95 3,97 3,97 3,97 3,96 3,95 3,95 3,93 4,29

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 11,6 25,1 37,0 49,8 66,1 73,3 99,0 115,8 133,1 148,3 174,8 201,0 222,1 266,6 315,7

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,4 5,2 7,5 10,4 14,1 15,1 21,0 24,1 27,6 29,0 34,8 39,7 43,2 53,1 56,5

COP - 4,95 4,80 4,91 4,78 4,68 4,86 4,71 4,81 4,83 5,11 5,03 5,06 5,14 5,02 5,59

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1 m)
Sound pressure level (1 m) dB(A) 62,5 62,5 63,4 63,4 65,5 65,5 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 71,4 71,4 71,4

Livelli pressione sonora (10 m)
Sound pressure level (10 m) dB(A) 42,5 42,5 43,4 43,4 45,5 45,5 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 51,4 51,4 51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**) V/ph/Hz 400/3/50

(**) Earth and neutral included

fresh air on heat exchanger -
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%

Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - DATA SHEET
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MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 11,3 25,0 36,6 49,5 65,8 72,5 98,2 114,2 131,7 144,9 170,9 196,5 216,3 260,7 300,6

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,8 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,6 50,2 55,3 67,0 70,9

EER - 3,66 3,99 3,97 3,95 3,93 3,93 3,91 3,93 3,93 3,93 3,91 3,91 3,91 3,89 4,24

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 11,5 24,9 36,7 49,5 65,7 72,8 98,3 115,0 132,1 147,2 173,5 199,5 220,3 264,6 310,8

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,4 5,4 7,7 10,7 14,5 15,5 21,6 24,8 28,4 29,8 35,7 40,8 44,4 54,6 57,9

COP - 4,76 4,63 4,74 4,61 4,52 4,69 4,54 4,64 4,66 4,94 4,86 4,88 4,97 4,85 5,37

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1 m)
Sound pressure level (1 m) dB(A) 62,5 62,5 63,4 63,4 65,5 65,5 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 71,4 71,4 71,4

Livelli pressione sonora (10 m)
Sound pressure level (10 m) dB(A) 42,5 42,5 43,4 43,4 45,5 45,5 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 51,4 51,4 51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**) V/ph/Hz 400/3/50

% Νωπός αέρας 30%

(*) for standard unit, no other accessories included
(**) Earth and neutral included
fresh air 30%
fresh air on heat exchanger -
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling* 0%-30%
Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating* 0%-30%

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-M

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- DATA SHEET 

(*) για την τυπική μονάδα, δεν περιλαμβάνονται άλλα αξεσουάρ
(**) Γείωση και ουδέτερος περιλαμβάνονται

% Νωπός αέρας στον εναλλάκτη θερμότητας -
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος το καλοκαίρι °C - % U.r 35°C - 50%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι °C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling * 0%-30%
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος τον χειμώνα °C - % U.r 5°C - 90%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι  °C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating * 0%-30%
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 02013 A 08043

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 10058 A 15084

MODELLO / MODEL 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084

Peso in funzionamento  / Weight Kg 660 840 1070 1310 1580 1640 1970

Lunghezza / Lenght (A) mm 2450 2650 3150 3250 2850 2950 3150

Larghezza / Width (C) mm 1500 1700 1700 2000 2200 2200 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1720 1970 2070 2070 2250 2250 2490

UHP / UHPEΑυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-L

A

B

C

AC

B
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 40232 A 52297

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 18101 A 35201

MODELLO / MODEL 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Peso in funzionamento  / Weight Kg 2580 2670 3280 3750 4510 4910 5410 5640

Lunghezza / Lenght (A) mm 5300 5400 6650 6650 7400 8000 8300 8900

Larghezza / Width (C) mm 2250 2250 2250 2350 2350 2350 2350 2350

Altezza  / Height (B ) mm 2200 2200 2200 2490 2490 2690 2690 2690

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-L

B

C
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UHP / UHPE

Μονάδα στατικής ανάκτησης 

ροής για το 100% της ροής του 
αέρα με δυνατότητα λειτουργίας
free cooling / free heating. 
Cross low static heat recovery
for the 100% of the airlow,
possibility of free
cooling / free heating operation

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-R2

Cooling + HP Only cooling Free-cooling

FREE

Thermodynamic
recovery 

Heat recovery
100%

100%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ DATA SHEET

MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 14,5 30,2 44,7 59,9 79,3 88,4 118,7 138,8 160,3 180,9 211,7 244,4 271,3 323,7 371,7

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,7 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,6 50,2 55,3 67,0 71,0

EER - 4,72 4,83 4,85 4,79 4,73 4,79 4,72 4,77 4,79 4,91 4,85 4,87 4,90 4,83 5,24

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 17,0 34,9 51,9 69,3 91,5 102,5 137,1 160,8 184,9 210,2 245,1 281,7 311,8 368,6 432,3

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,3 5,1 7,3 10,2 13,8 14,7 20,5 23,4 26,7 27,9 33,5 38,2 41,3 50,8 54,0

COP - 7,51 6,84 7,09 6,82 6,63 6,99 6,69 6,88 6,91 7,53 7,32 7,38 7,54 7,26 8,00

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1/10 m)
Sound pressure level (1/10 m) dB(A) 62,5/

42,5
62,5/
42,5

63,4/
43,4

63,4/
43,4

65,5/
45,5

65,5/
45,5

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

71,4/
51,4

71,4/
51,4

71,4/
51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**) V/ph/Hz 400/3/50

θερμότητας διασταυρούμενη

Η μονάδα στατικής ανάκτησης θερμότητας διασταυρούμενης ροής 
προστίθεται στην σειρά RTSK-L για λειτουργία με ρυθμό ροής αέρα ίσο 
με το 100% της συνολικής επεξεργασίας. 
Η μονάδα ανάκτησης θερμότητας διασταυρούμενης ροής έχει μέγεθος 
ώστε να διασφαλίζει απόδοση ανάκτησης ενέργειας ≥ 50% στο 100% 
του ρυθμού ροής του αέρα εξαγωγής (λειτουργία με πλήρη καθαρό 
αέρα). Μπορεί να παρακαμφθεί χρησιμοποιώντας το εξωτερικό 
διάφραγμα αέρα free-cooling: αυτό συμβαίνει το θερμικό φορτίο να 
ικανοποιηθεί με την απλή εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο περιβάλλον.
Ο αέρας εξαγωγής αποστέλλεται στη συνέχεια στον συμπυκνωτή ώστε 
να επιτρέψει την ανάκτηση θερμοδυναμικής ενέργειας.

To the RSK-L version is added the cross-�ow static heat recovery unit 
operating at an air �ow-rate equal to 100% of the total.
The cross-�ow heat recovery unit is sized to ensure energy recovery 
e�ciency ≥ 50% at 100% of exhaust air �ow-rate (operation with full fresh 
air). The heat recovery unit can be bypassed using the outside free cooling 
air damper: this possibility is available when the thermal load can be satis�ed 
by simply introducing outside air into the environment.
The exhaust air is then sent to the condenser to allow thermodynamic 
energy recovery.
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Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-R2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 02013 A 15084

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 18101 A 52297

MODELLO / MODEL 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084

Peso in funzionamento  / Weight Kg 790 990 1230 1490 1780 1950 2310

Lunghezza / Lenght (A) mm 3170 3370 4150 4300 4500 4750 4950

Larghezza / Width (C) mm 1500 1700 1700 2000 2200 2200 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1720 1970 2070 2070 2250 2250 2490

MODELLO / MODEL 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Peso in funzionamento  / Weight Kg 3060 3200 3960 4430 5350 5730 6430 6840

Lunghezza / Lenght (A) mm 5300 5400 6650 6650 7400 8000 8300 8900

Larghezza / Width (C) mm 3800 3950 4350 4150 4450 4150 4450 4450

Altezza  / Height (B ) mm 2220 2200 2200 2490 2490 2690 2690 2690

AC

(*) για την τυπική μονάδα, δεν περιλαμβάνονται άλλα αξεσουάρ
(**) Γείωση και ουδέτερος περιλαμβάνονται
% Νωπός αέρας 100%
% νωπός αέρας στον εναλλάκτη θερμότητας 100%
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος το καλοκαίρι °C - % U.r 35°C - 50%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι °C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling 100%
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος τον χειμώνα °C - % U.r 5°C - 90%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι  °C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating 100%

(*) for standard unit, no other accessories included
(**) Earth and neutral included
fresh air 100%
fresh air on heat exchanger 100%
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling 100%
Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating 100%
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UHP / UHPE

Περιστροφική μονάδα 
ανάκτησης ενθάλπιας για το 
100% το ρυθμού ροής του αέρα, 
απόδοση ανάκτησης > 65%
Enthalpy wheel heat recovery 
for the 100% of the airlow, 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

Αυτόνομη μονάδα ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-R3

Cooling + HP Only cooling Free-cooling

FREE

Thermodynamic
recovery 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ DATA SHEET

MODELLO / MODEL      RTSK-F 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Capacità frigorifera
Cooling capacity kW 21,4 41,4 62,3 82,3 107,9 122,8 162,1 191,1 221,0 258,1 298,1 344,7 384,9 450,2 509,9

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 3,1 6,3 9,2 12,5 16,8 18,4 25,1 29,1 33,5 36,9 43,6 50,2 55,3 67,0 70,9

EER - 6,98 6,61 6,75 6,57 6,44 6,66 6,45 6,57 6,60 7,00 6,83 6,86 6,96 6,72 7,19

MODELLO / MODEL      RTSK-H 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Potenza termica
Heating capacity kW 21,7 42,6 63,8 84,6 111,3 126,0 167,0 196,8 226,5 262,6 304,2 350,7 390,5 457,6 531,3

Potenza assorbita compressori
Compressors power input kW 2,4 5,4 7,8 10,8 14,7 15,6 21,8 24,9 28,4 29,5 35,4 40,3 43,6 53,5 57,0

COP - 9,06 7,83 8,19 7,81 7,55 8,07 7,65 7,90 7,96 8,89 8,59 8,70 8,96 8,55 9,33

COMPRESSORI / COMPRESSORS

Gas / Gas - R410A

N° Compressori
Compressors numbers n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 8 6

N° Circuiti / Circuits number n° 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Gradini di parzializzazione
Operating steps n° 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 4 6

VENTILATORI DI MANDATA / INTERNAL SUPPLY FANS

Portata aria standard m3/h 2300 3700 5800 7400 9500 11400 14500 17500 20400 26100 30000 34700 40000 45600 51200

pressione statica disponibile
External static pressure (*) Pa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Livelli pressione sonora (1/10 m)
Sound pressure level (1/10 m) dB(A) 62,5/

42,5
62,5/
42,5

63,4/
43,4

63,4/
43,4

65,5/
45,5

65,5/
45,5

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

66,6/
66,6

66,6/
46,6

66,6/
46,6

71,4/
51,4

71,4/
51,4

71,4/
51,4

Alimentazione elettronica
Power supply (**)

V/ph/
Hz 400/3/50

Enthalpic
recovery - 100%

100%

Η περιστροφική μονάδα ανάκτησης θερμότητας ενθαλπίας προστίθεται 
στην έκδοση RTSK-L για ρυθμό ροής αέρα ίσο με το 100% του 
συνολικού επεξεργασμένου. Η μονάδα ανάκτησης θερμότητας 
διασταυρούμενης ροής έχει μέγεθος ώστε να διασφαλίζει απόδοση 
ανάκτησης ενέργειας ≥ 65% στο 100% του ρυθμού ροής του αέρα 
εξαγωγής (λειτουργία με πλήρη καθαρό αέρα).
Δεδομένης της μεγαλύτερης απόδοσης ανάκτησης σε σύγκριση με τα 
μοντέλα RTSK-R3, ο αέρας που φεύγει από τη μονάδα ανάκτησης δεν 
μεταφέρεται στον αέρα συμπύκνωσης (θερμοδυναμική ανάκτηση), 
καθώς το κέρδος δεν θα ήταν σημαντικό όσον αφορά την απόδοση. 
Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει επίσης καλύτερη διαχείριση χώρου και 
επομένως μικρότερο συνολικό μέγεθος της μονάδας.

This is the same as version RTSK-L, with the addition of an enthalpy wheel
(heat recovery unit) operating at an air �ow-rate equal to 100% of the total.
The heat recovery unit is sized to ensure energy recovery e�ciency ≥ 65% at 
100% of exhaust air �owrate (operation with full fresh air). Given the higher 
recovery e�ciency than versions RTSK-R3, there is no sense in making the 
exhaust air from the heat recovery unit �ow through the condenser 
(thermodynamic energy recovery) as the gain would not be signi�cant in 
terms of energy e�ciency. This choice also allows better management of the 
space available and smaller overall dimensions of the unit.
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ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ROOF-TOPROOF-TOP RTSK-R3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 02013 A 15084

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS  ΠΡΟΤΥΠΟ DA 18101 A 52297

MODELLO / MODEL 02013 04021 06033 08043 10058 12066 15084

Peso in funzionamento  / Weight Kg 790 980 1200 1470 1740 1800 2220

Lunghezza / Lenght (A) mm 3250 3450 4050 4300 4450 4500 4700

Larghezza / Width (C) mm 1500 1700 1700 2000 2200 2200 2350

Altezza  / Height (B ) mm 1720 1970 2070 2070 2250 2250 2490

MODELLO / MODEL 18101 21116 27148 30171 35201 40232 46264 52297

Peso in funzionamento  / Weight Kg 3030 3140 3770 4330 5090 5590 6090 6380

Lunghezza / Lenght (A) mm 5300 5400 6650 6650 7400 8000 8300 8900

Larghezza / Width (C) mm 3250 3250 3250 3350 3350 3350 3350 3350

Altezza  / Height (B ) mm 2200 2200 2200 2490 2490 2690 2690 2690

C A

B

A

A

C

B

(*) για την τυπική μονάδα, δεν περιλαμβάνονται άλλα αξεσουάρ
(**) Γείωση και ουδέτερος περιλαμβάνονται
% Νωπός αέρας 100% - νωπός αέρας στον εναλλάκτη θερμότητας 100% 
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος το καλοκαίρι °C - % U.r 35°C - 50%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι °C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling 100%
Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος τον χειμώνα °C - % U.r 5°C - 90%
Συνθήκες εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι  °C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating 100%

(*) for standard unit, no other accessories included
(**) Earth and neutral included
fresh air 100%- fresh air on heat exchanger 100%
Summer fresh air conditions °C - % U.r 35°C - 50%
Summer ambient air conditions°C - % U.r. 27°C - 50%
free-cooling 100%
Winter fresh air conditions °C - % U.r 5°C - 90%
Winter ambient air conditions°C - % U.r. 20°C - 50%
free-heating 100%
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Σειρά CTS

Μονάδες διαχείρισης αέρα
Air handling system

› 

› 

› 

3/h 
Up to 80 000 m3

Πλήρης ενσωματωμένος ηλεκτρονικός 
έλεγχος  
Complete built-in electronic control

Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για την 
ολοκλήρωση του συστήματος
Wide range of accessories to
complete the plant

Για εφαρμογές (κυρίως) στους παρακάτω τομείς: νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, κλπ. 

Το αποκλειστικό σύστημα Bioxigen® καθιστά τις μονάδες επεξεργασίας αέρα της σειράς CTS αυτο-καθαριζόμενες,

αποτρέποντας συνεχώς το σχηματισμό μικροβιακών ρύπων και επομένως τους κινδύνους μόλυνσης. 

Το Bioxigen® τοποθετείται μέσα στη μονάδα CTS σε περιοχές ιδιαίτερα επιρρεπείς στη συσσώρευση ρύπων, 

επιτρέποντας έτσι στα αρνητικά ιόντα οξυγόνου που παράγονται να εξουδετερώνουν συνεχώς βακτήρια, μούχλα, 

σπόρια και ιούς. Οι μονάδες CTS Biox-hygienic, εκτός από τη διασφάλιση της προληπτικής δράσης, σχεδιάζονται 

και τον εύκολο μηχανικό καθαρισμό με χημικά απορρυπαντικά ή άλλα.

Por applications (mainly) in the following areas:  hospital, pharmaceutical, food industry, ecc.

The Bioxigen® system makes the CTS units self-sanitizing by constantly preventing formation of microbial 

contaminants and consequently contamination risk. Bioxigen® is positioned inside the CTS units, in places 

where microbial contaminants may accumulate, in this way the negative oxygen ions can continually 

neutralize bacteria, moulds, spores and viruses. In addition to the preventive action of, CTS Biox-hygienic  

cleaning by mechanical means, with chemicals, and other systems.

BIOXIGEN®  - BIOX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES

ERP
2018
COMPLIANT

EC fans

EC
AC fans

AC
Plug&Play

Παροχή αέρα έως 80 000 m

Ο σχεδιασμός των μονάδων διαχείρισης αέρα αναπτύχθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 
κτιρίων και τις ολοένα και πιο δεσμευτικές ανάγκες για μείωση του 
χώρου που καταλαμβάνουν τα συστήματα κλιματισμού.
Σε αυτή τη βάση, γεννήθηκε η σειρά CTS, η οποία πληροί απόλυτα τα 
κριτήρια του λιγότερου χώρου/χαμηλού κόστους, διατηρώντας 
παράλληλα τον στόχο της κάλυψης του ευρύτερου φάσματος τεχνικών 
απαιτήσεων εγκατάστασης.
Οι μονάδες που αποτελούν τη σειρά CTS, κατασκευασμένες σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, διατίθενται σε 16 τυπικά μεγέθη, από 01 έως 
10 με τετράγωνη διατομή και από 11 έως 18 με ορθογώνια διατομή, τα 
οποία καλύπτουν ένα εύρος ρυθμών ροής αέρα από 1.000 έως 80.000 
m3/h. 
Για μεγαλύτερους ρυθμούς ροής, η διαστασιολόγηση πραγματοποιείται 
κατά περίπτωση. Η αρθρωτή κατασκευή τους και η ποικιλία 
εξαρτημάτων καθιστούν τη σειρά μονάδων ελέγχου «CTS» μία από τις 
πιο ολοκληρωμένες και αξιόπιστες στην αγορά.

The air handling units have been designed taking into account the evolution 
in building design and architecture and the increasingly restrictive need to 
reduce the space occupied by air-conditioning systems. This is the basis for 
the CTS series, which perfectly meet the criteria of less space/lower cost 
while maintaining the objective of fulilling the widest range of 
technical-installation requirements.
The CTS units are made in compliance with the relevant European directives 
and are available in 16 standard sizes, from 01 to 10 with square 
cross-section and 11 to 18 with rectangular cross-section, covering a range 
of air low-rates from 1,000 to 80,000 m3/h. 
Units with higher low-rates are sized case-by-case on requirements. Their 
modular construction and the vast range of components and accessories 
make the “CTS” series air handling units one of the most complete and 
reliable series on the market.

και κατασκευάζονται με ιδιαίτερες μεθόδους κατασκευής καθώς και με συγκεκριμένα εξαρτήματα, που επιτρέπουν 
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EUROVENT

Σειρά CTS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ DATA SHEET

GRANDEZZA  / SIZE 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Area frontale  / Front area (*) m2 0,139 0,243 0,402 0,488 0,630 0,816 1,047 1,449 1,910

Po
rt

at
a 

ar
ia

Fl
ow

 ra
te Velocità frontale

2,0 m/s m3/h 998 1750 2804 3370 4536 5875 7543 10433 13789

2,6 m/s m3/h 1297 2274 3645 4380 5897 7638 9068 13563 17926

3,5 m/s m3/h 1746 3062 4906 5897 7938 10282 13200 18257 24132

Po
t. 

te
rm

ic
a 

ba
tte

ria
 d

i r
isc

.
H

ea
tin

g 
ca

p.
he

at
in

g 
co

il

Ranghi 10 alette per inch
 2

2,6 m/s kW 13,0 22,7 37,5 45,5 58,8 76,1 97,7 135,2 178,2

3,5 m/s kW 15,5 27,0 44,7 54,3 70,1 90,8 116,5 161,3 212,6

Ranghi 10 alette per inch
 3

2,6 m/s kW 21,0 36,7 60,7 73,7 95,2 123,3 158,2 218,9 21,0

3,5 m/s kW 25,3 44,3 73,2 88,9 114,8 148,7 190,8 264,0 25,3

Po
t. 

fri
go

rif
er

a
ba

tte
ria

 d
i r

a�
.

Co
ol

in
g 

ca
p.

co
ol

in
g 
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il

Ranghi 12 alette per inch
6

2,0 m/s kW 8,1 14,2 23,6 28,6 36,9 47,8 47,8 84,9 11,9

2,6 m/s kW 9,8 17,2 28,4 28,4 44,5 57,7 57,7 102,4 135,0

Ranghi 12 alette per inch
 8

2,0 m/s kW 12,1 21,2 35,1 42,4 54,9 54,9 91,3 126,4 12,1

2,6 m/s kW 14,9 26,0 43,1 52,3 67,5 87,4 112,1 155,2 14,9

Dimensioni frontali / Front dimensions  AxH mm 610x610 730x730 850x850 910x910 1030x1030 1150x1150 1270x1270 1450x1450 1630x1630

GRANDEZZA  / SIZE 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Area frontale  / Front area (*) m2 2,230 2,808 3,213 4,106 4,788 4,788 6,720 7,686 8,820

Po
rt

at
a 

ar
ia

Fl
ow

 ra
te Velocità frontale

2,0 m/s m3/h 16062 20218 23138 29566 34474 34474 48384 55340 63504

2,6 m/s m3/h 20880 26283 30079 38436 44816 44816 62899 71940 82555

3,5 m/s m3/h 28108 35381 40491 51741 60329 60329 84672 96845 111132

Po
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 d
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Ranghi 10 alette per inch
 2

2,6 m/s kW 208,1 262,0 299,8 299,8 446,7 537,4 627,0 721,0 829,1

3,5 m/s kW 248,2 312,5 357,6 357,6 532,9 641,1 747,9 867,6 997,1

Ranghi 10 alette per inch
 3

2,6 m/s kW 337,0 337,0 485,5 485,5 723,5 870,3 337,0 1167,7 1342,8

3,5 m/s kW 406,3 406,3 585,4 585,4 872,4 1049,5 406,3 1420,3 1633,3

Po
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 d
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Ranghi 12 alette per inch
6

2,0 m/s kW 130,7 164,5 188,3 188,3 240,6 337,5 393,8 456,8 525,3

2,6 m/s kW 157,7 157,7 227,2 227,2 290,3 407,2 475,1 551,1 633,7

Ranghi 12 alette per inch
 8

2,0 m/s kW 194,5 194,5 280,2 280,2 358,0 502,3 194,5 679,7 781,7

2,6 m/s kW 238,8 238,8 344,1 344,1 439,8 616,9 238,8 834,8 960,0

Dimensioni frontali / Front dimensions  AxH mm 1750x1750 2140x2140 2400x1770 2700x1950 3000x2010 3540x2010 3540x2310 4000x2310 4540x2310

* Τμήμα διέλευσης αέρα από το πηνίο.
Η απόδοση θέρμανσης αναφέρεται στις ακόλουθες συνθήκες:
- αέρας εισόδου 7°C για πηνίο 2 σειρών
- αέρας εισόδου –5°C για πηίο 3 σειρών
- νερό είσοδος / έξοδος 80/70°C

Η απόδοση ψύξης αναφέρεται στις ακόλουθες συνθήκες:
- αέρας εισόδου 28°C b.s. 20°C b.u. για πηνίο 6 σειρών
- αέρας εισόδου 34°C b.s. 23°C b.u. για πηνίο 8 σειρών
- νερό εισόδος/ εξόδος 7/12 °C

• Προσαύξηση 1 cm για διαστάσεις πλάτους & ύψους
• Χωρίς πρόσθετο κόστος για προσαρμοσμένο μέγεθος μονάδας
• Χωρίς επιπλέον χρόνο παράδοσης

*Cross-section for the passage of air through coils.
The heating capacity refers to following conditions:
- intake air 7°C for 2 row coil
- intake air –5°C for 3 row coil
- water inlet/outlet 80/70°C

The cooling capacity refers to following conditions:
- intake air 28°C DB 20°C WB for 6 row coil
- intake air 34°C DB 23°C WB for 8 row coil
- water inlet/outlet 7/12°C

• 1 cm increment for width & height dimensions
• No additional cost for customized unit size
• No additional lead time.

Απεριόριστα μεταβλητά μεγέθη: ευέλικτη διαστασιοόγηση για βελτιστοποίηση AHU.: In�nitely variable sizes: �exible sizing for AHU optimization:

Πιστοποιητικό Eurovent

Επικυρωμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN: μηχανικά χαρακτηριστικά, 

βαθμονόμηση αποδόσεων και κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.

Certi�ed by Eurovent

Veri�ed and tested according to EN standards: mechanical characteristics,rating performances

and energy e�ciency criteria.
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ΚΕΛΥΦΟΣ CASING

Πάνελ πάχους 50 mm μονωμένο με 
έγχυση πολυουρεθάνης 

Panel thickness 50 mm with injected
poliuretaned insulation

Μηχανική αντοχή D1 / Mechanical strength D1

/ Leakage L1

Πάνελ πάχους 50 mm μονωμένο 
με ορυκτοβάμβακα 

Panel thickness 50 mm with
mineral wool insulation

Διαπερατότητα T2 / Transmittance T2

Θερμοδιακοπή TB3 / Thermal break TB3

Πάνελ πάχους 60 mm μονωμένο με
έγχυση πολυουρεθάνης 

Panel thickness 60 mm with injected
poliuretaned insulation

Μηχανική αντοχή D1  / Mechanical strenght D1

/ Leakage L2

Διαπερατότητα  T2 / Transmittance T2

Θερμοδιακοπή  TB 2 / Thermal break TB2

Πάνελ πάχους 60 mm μονωμένο 
με ορυκτοβάμβακα 

Panel thickness 60 mm with
mineral wool insulation

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΚΕΛΕΤΟΙ
•  Αρθρωτός σχεδιασμός.
•  Σκελετός κατασκευασμένος από ράβδους από κράμα 

αλουμινίου.
•  

αρμούς σύνδεσης από χυτευμένο αλουμίνιο. 
•  

STRUCTURE: FRAMES
•  Modular design.
•  Frame realized by aluminium alloy bars.
•  Fiberglass-reinforced nylon or die-cast 

aluminium union joints.
•  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΝΕΛ
Πάνελ από μεταλλικά φύλλα
•  Γαλβανισμένος χάλυβας
•  Προβαμμένος γαλβανισμένος χάλυβας
•  Γαλβανισμένος χάλυβας με πλαστική επίστρωση
•  Κράμα αλουμινίου
•  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ή 316L 
•  Μικροδιάτρητο μεταλλικό φύλλο

Μονωτικά υλικά
•  Έγχυση πολυουρεθάνης
•  Υαλοβάμβακας
•  Ορυκτοβάμβακας

STRUCTURE: PANELS
Metal sheets used for panels
•  Galvanised steel
•  Pre-painted galvanized steel
•  Plastic coated galvanised steel
•  Aluminium alloy
•  AISI 304 or 316L stainless steel
•  Micro-perforated metal sheet

Insulation materials
•  Polyurethane injected
•  Glass wool
•  Mineral wool

Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 1886  / Classi�cation to EN 1886

Διαρροή L1

Φίλτρο By pass F9  / �lter by pass F9

Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 1886   / Classi�cation to EN 1886

Διαρροή L1

Φίλτρο By pass F9

Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 1886   / Classi�cation to EN 1886

Μηχανική αντοχή D1  / Mechanical strenght D1

/ Leakage L2Διαρροή L1

Φίλτρο By pass F9

Διαπερατότητα  T3 / Transmittance T3

Θερμοδιακοπή  TB 2 / Thermal break TB2

Ενώσεις αλουμινίου ενισχυμένες  από υαλοβάμβακα ή 

Προφίλ θερμοδιακοπής. 
Thermal break pro�les



ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΚΜ EXAMPLES OF AHU CONFIGURATIONS

ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

τις διαστάσεις του τμήματος ανεμιστήρα. 

1. Ιμαντοκίνητοι ανεμιστήρες: διπλή εισαγωγή, με πτερύγια 
εμπρός / πίσω.

2. Ανεμιστήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης: διπλή εισα- 

3.  Ανεμιστήρες με ελεύθερη φτερωτή: βέλτιστος έλεγχος 
με μετατροπέα, χωρίς ιμάντες, εύκολος καθαρισμός, 
πιο υγιεινό. 

4.  Ανεμιστήρες με ελεύθερη φτερωτή με κεκλιμένα πτερύγια 
προς τα πίσω που συνδέονται απευθείας με το μοτέρ EC.
Λειτουργία σταθερής ροής: συμπαγές, βελτιωμένη 

VENTILATION SECTIONS

fan section size.
1.  Belt driven fans: dual intake, with forward/ 

backward blades.
2.  Direct driven fans : dual intake, with forward 

3.  Plug Fan: optimal control using inverter, no 
belts, easy cleaning, more hygienic.

4.  Direct driven backward curved centrifugal 
plug fans with EC motors; constant air �ow

behavior improved.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ

Εμπρός αμορτισέρ – Εισαγωγή αέρα ΚΚΜ (εικ. 1) 

Χρησιμοποιείται για πλήρως νωπό αέρα ή πλήρη 
ανακύκλωση αέρα. Για έλεγχο του 100% του ρυθμού 
ροής αέρα. 

Χρησιμοποιείται όταν ο αεραγωγός εισόδου δεν συνδέεται 
στο μπροστινό μέρος του συστήματος, αλλά στο επάνω 
μέρος κ.λπ. Κατάλληλο για απενεργοποίηση και έλεγχο
100% της ροής αέρα.

Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται ανάμειξη του εξωτερικού αέρα
με ανακυκλοφορούμενο αέρα. 
Με 2 διαγράγματα, και τα δύο ελέγχουν το 100% της ροής
του αέρα.

Θάλαμος ανάμειξης με τρία διαφράγματα

Για την ανάμειξη του εξωτερικού αέρα με τον ανακυκλωμένο. 
Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει και ανεμιστήρας εξάτμισης.

έως 100% καθαρό αέρα).

AIR INTAKE SECTIONS

Used for full fresh air or full air recirculation.

Used when the duct of the intake air does not connect 
to the front of the system, but rather to the top, etc.
Suitable for shutting o� and controlling 100% of the
air �ow-rate. 

Used when the outside air needs to be mixed with
recirculated air.
With 2 dampers, both controlling 100% of the air 

Three dampers mixing box

To mix the outside air with the recirculated air.
Used when there is also the exhaust fan.

100% fresh air).

ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

VERTICAL UNIT

ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ “U”

DOUBLE DECK UNIT

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ “U”

WRAP AROUND UNIT

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DRAW THROUGH UNIT “L“ SHAPE VERTICLE

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ “L”

Επιλογή με βάση τη ροή αέρα, τη συνολική στατική πίεση,

γωγή, με λεπίδες προς τα εμπρός, για μικρές ροές αέρα.

απόδοση και ακουστική συμπεριφορά.  

To control 100% of the air �ow-rate.

Air intake chamber (fig. 2)Θάλαμος εισαγωγής αέρα (εικ. 2)

Two dampers mixing box (fig. 3)Θάλαμος ανάμειξης με δύο διαφράγματα (εικ. 3)

�ow-rate.

πλήρης έλεγχος της ροής του αέρα (από 100% ανακυκλοφορία

Choice based on air �ow, total static pressure,

blades, for small air�ows.

function: compactness, e�ciency and acoustic

Front damper – AHU air intake (fig. 1) 

full control of air�ow (from 100% recirculation to
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ

για ΚΚΜ που είναι εγκατεστημένες εξωτερικά, οι είσοδοι 
αέρα (με ή χωρίς διαφράγματα) μπορούν να εξοπλιστούν 
με περσίδες, με πλέγματα προστασίας.

για ΚΚΜ που είναι εγκατεστημένες σε εξωτερικά, οι είσοδοι 
και οι έξοδοι αέρα μπορούν να εξοπλιστούν με καλύμματα. 
Έχει σχήμα ώστε να διασφαλίζει ότι δεν μπαίνει βροχή ή κάτι
 παρόμοιο στη μονάδα.

- Πρωτεύον φιλτράρισμα
- Λεπτό φίλτρο
- Απόλυτο φιλτράρισμα

 ηλεκτροστατικά φίλτρα)

PROTECTION FOR THE INTAKE OF
OUTSIDE AIR

for AHUs installed outside, the air inlets (with 

complete with bird grids.

for AHUs installed outside, the air inlets and discharge 

Shaped to ensure that rain or similar, do not enter 
into the unit.

- Primary Filtration
- Fine Filtration
- Absolute Filtration

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ

Αδιαβατική: προσθήκη νεφελοποιημένου νερού στη ροή

ψεκαστήρες.

πάνελ).

Ισοθερμική: προσθήκη κορεσμένου ατμού στη ροή του αέρα .
Η διακύμανση της θερμοκρασίας είναι αμελητέα:
- Ατμός που παρέχεται από άλλη μονάδα.
- Αυτόνομη μονάδα παραγωγής ατμού.

HUMIDIFICATION SECTIONS

Adiabatic:  addition of nebulized water into the 

di�erent systems:

atomizers;
- Wetting a high exchange surface panel (honeycomb
panel).

Isothermal: addition of saturated steam into the air 

- Steam provided by another plant;
- Stand-alone steam producer.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ

Με σκοπό να αποτραπεί η μεταφορά των σταγονιδίων νερού  
από τη ροή του αέρα:

-  Αλουμίνιο.

- Γαλβανισμένος χάλυβας. 
- Ανοξείδωτος χάλυβας. 
- Πλαστικό PVC.

DROPS ELIMINATORS

- Galvanized steel.
- Stainless steel.
- PVC.
- Aluminium.

ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΕΙΚ.10)

- Παραδοσιακός θάλαμος καύσης.
- Θάλαμος καύσης συμπύκνωσης.
- Υγραέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο.
- Ο καυστήρας είναι κλιμακωτός ή αρθρωτός.

COMBUSTION HEATING MODULE (FIG.10)
- Traditional combustion chamber.
- Condensing combustion chamber.
- LPG, natural gas, diesel fuel.
- Burner stepped or modulating.

and without dampers) can be �tted with louvers,

- Ειδικό φιλτράρισμα (ενεργός άνθρακας, φίλτρα άνθρακα,

- Εξυγίανση αέρα

του αέρα. Η διαδικασία δροσίζει τη ροή αέρα. Δύο διαφο-
ρετικά συστήματα: 

- Ψεκασμός νερού στη ροή του αέρα με ακροφύσια ή 

- Βρέξιμο πάνελ επιφάνειας υψηλής εναλλαγής (κυψελωτό 

outlets can be �tted with hoods. 

- Special Filtration (activated carbon, carbon �lters,
electrostatic �lters).
- Air Puri�cation

To avoid water drops dragging by the air�ow:

air �ow. The process cools down the air�ow. Two

- Spraying water into the �ow of air by nozzles or

�ow. Temperature variation is negligible:

Αδιάβροχη περσίδα (εικ. 4) Weatherproof louver (fig. 4)

Αδιάβροχα καλύμματα (εικ. 5) Weatherproof hoods (fig. 5)

Τομέας Φιλτραρίσματος (εικ. 6)

Αδιαβατική ή Ισοθερμική ύγρανση (εικ.7):

Filtering sections (fig. 6)
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ

για ΚΚΜ που είναι εγκατεστημένες εξωτερικά, οι είσοδοι 
αέρα (με ή χωρίς διαφράγματα) μπορούν να εξοπλιστούν 
με περσίδες, με πλέγματα προστασίας.

για ΚΚΜ που είναι εγκατεστημένες σε εξωτερικά, οι είσοδοι 
και οι έξοδοι αέρα μπορούν να εξοπλιστούν με καλύμματα. 
Έχει σχήμα ώστε να διασφαλίζει ότι δεν μπαίνει βροχή ή κάτι
 παρόμοιο στη μονάδα.

- Πρωτεύον φιλτράρισμα
- Λεπτό φίλτρο
- Απόλυτο φιλτράρισμα

 ηλεκτροστατικά φίλτρα)

PROTECTION FOR THE INTAKE OF
OUTSIDE AIR

for AHUs installed outside, the air inlets (with 

complete with bird grids.

for AHUs installed outside, the air inlets and discharge 

Shaped to ensure that rain or similar, do not enter 
into the unit.

- Primary Filtration
- Fine Filtration
- Absolute Filtration

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ

Αδιαβατική: προσθήκη νεφελοποιημένου νερού στη ροή

ψεκαστήρες.

πάνελ).

Ισοθερμική: προσθήκη κορεσμένου ατμού στη ροή του αέρα .
Η διακύμανση της θερμοκρασίας είναι αμελητέα:
- Ατμός που παρέχεται από άλλη μονάδα.
- Αυτόνομη μονάδα παραγωγής ατμού.

HUMIDIFICATION SECTIONS

Adiabatic:  addition of nebulized water into the 

di�erent systems:

atomizers;
- Wetting a high exchange surface panel (honeycomb
panel).

Isothermal: addition of saturated steam into the air 

- Steam provided by another plant;
- Stand-alone steam producer.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ

Με σκοπό να αποτραπεί η μεταφορά των σταγονιδίων νερού  
από τη ροή του αέρα:

-  Αλουμίνιο.

- Γαλβανισμένος χάλυβας. 
- Ανοξείδωτος χάλυβας. 
- Πλαστικό PVC.

DROPS ELIMINATORS

- Galvanized steel.
- Stainless steel.
- PVC.
- Aluminium.

ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΕΙΚ.10)

- Παραδοσιακός θάλαμος καύσης.
- Θάλαμος καύσης συμπύκνωσης.
- Υγραέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο.
- Ο καυστήρας είναι κλιμακωτός ή αρθρωτός.

COMBUSTION HEATING MODULE (FIG.10)
- Traditional combustion chamber.
- Condensing combustion chamber.
- LPG, natural gas, diesel fuel.
- Burner stepped or modulating.

and without dampers) can be �tted with louvers,

- Ειδικό φιλτράρισμα (ενεργός άνθρακας, φίλτρα άνθρακα,

- Εξυγίανση αέρα

του αέρα. Η διαδικασία δροσίζει τη ροή αέρα. Δύο διαφο-
ρετικά συστήματα: 

- Ψεκασμός νερού στη ροή του αέρα με ακροφύσια ή 

- Βρέξιμο πάνελ επιφάνειας υψηλής εναλλαγής (κυψελωτό 

outlets can be �tted with hoods. 

- Special Filtration (activated carbon, carbon �lters,
electrostatic �lters).
- Air Puri�cation

To avoid water drops dragging by the air�ow:

air �ow. The process cools down the air�ow. Two

- Spraying water into the �ow of air by nozzles or

�ow. Temperature variation is negligible:

Αδιάβροχη περσίδα (εικ. 4) Weatherproof louver (fig. 4)

Αδιάβροχα καλύμματα (εικ. 5) Weatherproof hoods (fig. 5)

Τομέας Φιλτραρίσματος (εικ. 6)

Αδιαβατική ή Ισοθερμική ύγρανση (εικ.7):

Filtering sections (fig. 6)

Adiabatic or Isothermal humidification (fig.7):
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

-Διάφραγμα bypass για freecooling/ defrost.
- Διάφραγμα ανακυκλοφορίας.
- Διαθέσιμη αντιδιαβρωτική προστασία. 
- Διαστάσεις πλήρως προσαρμόσιμες.

- Σταθερή ή μεταβλητή ταχύτητα
- Διαθέσιμη υγροσκοπική επεξεργασία. 

Περιστροφικά πηνία
- Δύο πηνία νερού που συνδέονται με ένα κλειστό κύκλωμα

HEAT RECOVERY SECTIONS

- Bypass damper for freecooling / defrost.
- Recirculation damper.
- Corrosion protection available.
- Dimensions fully customizable.

- Constant or variable speed drive
- Hygroscopic treatment available

Run around coils
- Two water coils linked by a closed circuit

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ (FIG. 14)
- Ειδικοί μειωτήρες ήχου τοποθετημένοι σε ορθογώνια 
διατομή: ο θόρυβος μειώνεται. 
-Προσαρμόσιμες διαστάσεις.
- Προστασία Mylar για υγιεινή στην ΚΚΜ (κατάλληλη για 

αποστείρωση με ατμό).

SILENCERS (FIG. 14)
- Special sound attenuators inserted in a rectangular 

- Dimensions customizable.
- Mylar protection for hygienic AHU (suitable for 
steam sterilization).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΚ. 11)
- Νερό / Ατμός / Νερό υπερθέρμανσης / Απευθείας εκτόνωση.
-Πτερύγια : διαθεσιμότητα διαφορετικών υλικών και αντιδια-
βρωτική προστασία.
- Σωληνώσεις: χαλκός ή χάλυβας. 
- Γεωμετρία πηνίου πλήρως προσαρμόσιμη. 

- Διατίθενται ηλεκτρικές αντιστάσεις.

HEAT EXCHANGER SECTION (FIG.11)
- Water / Steam / Superheated water / Direct expansion.
- Fins: availability of di�erent materials and corrosion 
protection.
- Tubes: copper or steel.
- Coil geometry fully customizable.
- Electric heaters available.

GEOMETRIA / GEOMETRY 60-30 (standard) 30-30 40-30 25-22

Diametro interno tra tubi / Outsider diameter of the tube mm 16 16 16 10

Spessore tubi / Tube thickness mm 0,40 0,40 0,40 0,30

Spessore alette (min) / Fin thickness (min) mm 0,12 0,12 0,12 0,10

Περιστροφικός εναλλάκτης θερμότητας (εικ.13):

Εναλλάκτης θερμότητας διασταυρούμενης ροής (εικ.12):

cross-section: the noise is mu¨ed.
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Είναι δυνατό να έχουμε μονάδες διαχείρισης αέρα, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρικού πίνακα και του συστήματος ελέγχου.
Για την παραγωγή ηλεκτρικού πίνακα και συστήματος ελέγχου, η Skill Group 
εκμεταλλεύεται  την πολυετή εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της και 

UNITS INCLUDING ELECTRICAL PANEL AND
CONTROL SYSTEM
It is possible to have air handling units including electrical panel 
control system.
For the production of electrical panel and control system Skill Group takes 
advantage of the many years experience of its specialized technicians and 

Μονάδα διαχείρισης αέραΣειρά CTS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΙΚ.1) THE ELECTRICAL PANEL (FIG.1)

το άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της. Για τα χρησιμοποιημένα εξαρ-
τήματα απευθύνεται σε παρόχους πρωταρχικής σημασίας στην αγορά για τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας του τελικού προϊόντος.

Kατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 204-I/EN 
60204-I, περιλαμβάνει διακόπτη αποσύνδεσης 
κλειδαριάς πόρτας και φωτεινό σήμα γενικού 
συναγερμού. Όλοι οι γενικοί συναγερμοί βρίσκονται 
στο μπροστινό μέρος, σε έναν μικροεπεξεργαστή. Το 
σύστημα ελέγχου είναι ένας μικροεπεξεργαστής με 
αλφαριθμητική οθόνη και διασύνδεση με τα πιο κοινά 
πρότυπα επικοινωνίας, είτε απευθείας είτε μέσω πύλης.
Ο έλεγχος μικροεπεξεργαστή παρέχει την εκτέλεση 
προγράμματος υψηλής ταχύτητας που επιτρέπει την 
παρακολούθηση των γρήγορων μεταβατικών 
καταστάσεων καθώς και τη ρύθμιση παραμέτρων και 
τιμών για εκτεταμένες περιόδους. Η εφαρμογή 
προτείνει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση 
διαχείρισης των πιο συνηθισμένων διαμορφώσεων των 
ΚΚΜ. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα 
διαμόρφωσης όλων των παραμέτρων από το τερματικό 
του χρήστη σε σχέση με τη θέση των εισόδων/εξόδων, 
έτσι ώστε να γίνεται πολύ ευέλικτη η καλωδίωση του 
μηχανήματος και να διασφαλίζεται η μέγιστη 
προσαρμοστικότητα στον εξοπλισμό.
Διατίθεται σε διαφορετικά μοντέλα κεντρικών 
προρυθμισμένων παραμέτρων για γρήγορη 
διαμόρφωση όλων των παραμέτρων και θέσεων όλων 
των εισόδων και όλων των εξόδων. 
Μόλις επιλεγεί το κατάλληλο μοντέλο, είναι δυνατό να 
γίνουν περαιτέρω αλλαγές στη διαμόρφωση 
χειροκίνητα (από το τερματικό χρήστη) προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ του λογισμικού 
και του συστήματος, είναι δυνατό να ρυθμίσετε τα εξής:
• Ενδείξεις και βαθμονομήσεις αισθητήρων. 
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας.
• Ενεργοποίηση συναγερμού.
• Ρύθμιση παραμέτρων διαμόρφωσης και λειτουργίας 
με πρόσβαση με κωδικό προστασίας.
• Ρύθμιση του ρολογιού και των χρονικών περιοχών με 
πρόσβαση με κωδικό προστασίας(κατόπιν αιτήματος).
• Επιλογή μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων γλωσσών.

Is built in compliance with IEC 204-I/EN 60204-I 
standards, includes a door lock disconnect switch and 
light signal of general alarm. All the general alarms are 
located on the front, on a microprocessor. The control 
system is a microprocessor with an alphanumeric 
display and interface with the most common 
communication standards, either directly or via a 
gateway.
The microprocessor control provides high-speed 
program execution allows the monitoring of fast 
transients as well as the setting of parameters and 
values for extended periods. The application proposes 
a complete and �exible solution managing the most 
common con�gurations of air handling units. A key 
feature is the ability to con�gure all the parameters 
from the user terminal relative to the position of the 
inputs / outputs so as to make it very �exible wiring of 
the machine and to ensure maximum adaptability to 
the equipment.
Available in di�erent models of central pre-con�gured 
to allow a quick con�guration of all parameters and 
locations of all the inputs and all outputs. 
Once chosen the suitable model it is possible to make 
further changes to the con�guration manually (from 
the user terminal) in order to ensure compatibility 
between software and the system is possible to set the 
following:
• Probe readings and calibrations;
• Unit on/o�;
• Alarm activation;
• Setting con�guration parameters and operating 
parameters with password-protected access;
• Setting the clock and time bands with password 
protected access (on request);
• Choice between di�erent languages available.
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ΑΙΣΘΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΕΙΚ.2)

SENSORS AND PROTECTION DEVICES 
(FIG.2)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ

DAMPERS AND VALVES ACTUATORS
 

INVERTER- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ FREQUENCY CONVERTERS

We use temperature and humidity sensors by leading 
brands that ensured versatile, e�cient and secure 
performance. These sensors with digital technology 
have wide range of use and are suitable for installation in 
residential or industrial environment. The output signal 
is 0 ... 10 V and rS485 which allows you to connect 
multiple sensors on the same local network.

The air pressure switches are particularly suitable for the 
control of the plant because they give a signal in case of 
fan stop and dirty �lters.
The antifreeze thermostat are used to protect coils and 
electric heaters. They are used in all applications where 
you need to check the temperature at a certain point so 
that will not fall below a preset value.
Air quality probes are available upon request to detect 
the presence of VoC, Co2 or Co2 + VoC. These probes are 
mainly used to measure the amount of pollution, set a 
sensitivity level based on the activity in the locals and to 
start the fan only when necessary, contributing to 
signi�cant energy savings. Smoke and �re detectors are 
available upon request. These are electronic devices that 
can detect dangerous and sudden changes in 
temperature or increase of smoke. These devices 
keeping calibrates itself to ensure the sensitivity of the 
intervention in case of need.

Χρησιμοποιούμε αισθητήρες θερμοκρασίας και 
υγρασίας από κορυφαία brands που εξασφάλισαν 
ευέλικτη, αποτελεσματική και ασφαλή απόδοση. Αυτοί 
οι αισθητήρες με ψηφιακή τεχνολογία έχουν ευρύ 
φάσμα χρήσης και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 
οικιακό ή βιομηχανικό περιβάλλον. Το σήμα εξόδου 
είναι 0 ... 10 V και rS485 και σας επιτρέπει να συνδέσετε 
πολλούς αισθητήρες στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

Οι διακόπτες πίεσης αέρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για 
τον έλεγχο της εγκατάστασης γιατί δίνουν σήμα σε 
περίπτωση διακοπής του ανεμιστήρα και βρώμικων 
φίλτρων.
Οι αντιψυκτικοί θερμοστάτες χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των στοιχείων και των ηλεκτρικών 
αντιστάσεων. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές 
όπου πρέπει να ελέγξετε τη θερμοκρασία σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο ώστε να μην πέσει κάτω από μια 
προκαθορισμένη τιμή.
Κατόπιν αιτήματος διατίθενται αισθητήρες ποιότητας 
αέρα για την ανίχνευση της παρουσίας VoC, Co2 ή 
Co2+VoC. Αυτοί οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται κυρίως 
για τη μέτρηση της ποσότητας της ρύπανσης, τον 
καθορισμό ενός επιπέδου ευαισθησίας με βάση τη 
δραστηριότητα τοπικά και την εκκίνηση του ανεμιστήρα 
μόνο όταν είναι απαραίτητο, συμβάλλοντας σε 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Διατίθενται 
ανιχνευτές καπνού και πυρκαγιάς κατόπιν αιτήματος. 
Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να 
ανιχνεύσουν επικίνδυνες και ξαφνικές αλλαγές στη 
θερμοκρασία ή αύξηση του καπνού. Αυτές οι συσκευές 
διατηρούν βαθμονομήσεις για να εξασφαλίσουν την 
ευαισθησία της παρέμβασης σε περίπτωση ανάγκης.

Οι ενεργοποιητές διαφραγμάτων μπορούν να είναι είτε 
ON-OFF με θέση micro για την αποστολή του σήματος 
οριακού διακόπτη ή τύπου διαμόρφωσης. Στην πρώτη 
περίπτωση, η επιστροφή ελατηρίου είναι διαθέσιμη 
προαιρετικά και το σήμα είναι τύπου 24 V ή 230 V, στη 
δεύτερη περίπτωση το σήμα είναι τύπου 0… 10V ή 4… 
20 mA (εικ. 3).

Οι βαλβίδες (εικ. 4) που χρησιμοποιούνται για τα πηνία 
νερού είναι τύπου σφαίρας με σπείρωμα 2 ή 3 
κατευθύνσεων, πιλοτικά με ενεργοποιητές που 
διατίθενται σε εκδόσεις ON-OFF ή διαμόρφωσης.

The dampers actuators can be either ON-OFF with micro 
of position to send signals to limit or modulating. In the 
�rst case is available as an optional return spring and the 
signal is 24 V or 230 V, in the second case the signal is 0 
... 10V or 4 ... 20 mA (�g. 3).

The valves (�g. 4) used for water coils are threaded 
globe type 2 or 3 way with pilot actuators available in 
on-o� or modulating control.

Μετατροπείς συχνότητας (εικ. 5) με φίλτρο θορύβου και 
ενσωματωμένη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
Διατίθενται κατόπιν αιτήματος με βάση την εφαρμογή 
που απαιτείται από το σύστημα. Προαιρετικά με την 
επιλογή του μετατροπέα είναι δυνατά τα ακόλουθα 
συστήματα ελέγχου:
• Χειροκίνητο σε σταθερό σημείο (ρύθμιση των 
επιθυμητών Hz)
• Σε σταθερή πίεση (ο ανεμιστήρας διατηρεί / ακολουθεί 
την ρυθμισμένη πίεση).
• Σε σταθερή παροχή (ο ανεμιστήρας διατηρεί/ 
ακολουθεί την καθορισμένη παροχή).

Frequency Converters (�g. 5) complete of noise �lter 
and integrated multifunction display.
They are available in the required application from the 
system. Optionally available with the choice of the 
inverter are possible the following control systems:
• Manual �xed-point (setting the desired Hz)
• Constant pressure (the fan keeps/chasing the set 
pressure)
• Constant air �ow (the fan keeps/chasing the set �ow 
rate).
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