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Urządzenie AHP_35_Ti powstało jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie utrzymania
warunków pracy w szafach zewnętrznych teleinformatycznych i elektroenergetycznych.
Zasada działania została oparta o przemiany termodynamiczne, pozwalając na budowę
nowoczesnego, bezobsługowego, bardzo wydajnego źródła chłodu i ciepła.
Wyznaczenie algorytmu pracy urządzenia następuje na podstawie pomiaru temperatury
i wilgotności wewnątrz szafy teleinformatycznej. Wydajność urządzenia zapewnia utrzymanie
temperatury zadanej na poziomie od 10 do 40 °C i wilgotności względnej od 32 do 72 % poza
punktem kondensacji. Dzięki zastosowaniu zaworu rewersyjnego praca chłodnicza sezonu
letniego może być swobodnie przełączana na pracę grzewczą dla sezonu zimowego.
Urządzenie prowadzi cykliczne wymuszanie obiegu powietrza w celu zminimalizowania ryzyka
występowania obszarów o wysokiej temperaturze (anihilacja punktów gorących), spowodowanych
zróżnicowaniem gęstości rozmieszczenia urządzeń zamontowanych w szafie.
Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach wykonania: z akumulatorem podtrzymującym pracę
sterownika lub bez podtrzymania bateryjnego. Dzięki zastosowanej przetwornicy i możliwości
przełączenia się na zasilanie gwarantowane 48 V z siłowni szafy, jeśli taka została zainstalowana,
może dalej pełnić funkcję chłodniczą, przełączając się na tryb wydmuchu ciepła bez udziału
sprężarki. Rozwiązanie takie eliminuje zastosowanie zewnętrznych zaworów, klap lub żaluzji
powodujących rozszczelnienie szafy.
Unikalne zastosowanie zjawiska przemiany termodynamicznej jest chronione patentem firmy ZPAS.
W urządzeniu zastosowano mikroprocesorowy system zdalnej kontroli oraz nadzoru w celu
uzyskania wysokiej wydajności chłodniczej i cieplnej dla pracy ciągłej przy nadążnej regulacji
współczynników pracy oraz minimalizacji kosztów zużycia energii i serwisu.
Szafa zewnętrzna SZD
z urządzeniem AHP_35_Ti
zamontowanym w dachu

Urządzenie zapewnia prawidłową pracę w warunkach zewnętrznych od -25 do +42 °C. Rezerwa
mocy pozwala na krótkotrwałą pracę w przypadku chwilowych przekroczeń parametrów
podstawowych. Zainstalowany system kontrolno-pomiarowy informuje użytkownika w czasie
rzeczywistym o stanie pracy urządzenia oraz występujących alarmach pracy. Pozwala także na
zdalną zmianę parametrów oraz określone czynności serwisowe typu włącz-wyłącz. Parametry
pracy są archiwizowane w pamięci wewnętrznej urządzenia w postaci charakterystyk w okresie
do roku czasu.

Zalety wykorzystania rewersyjnej pompy ciepła AHP
• jedno urządzenie do całorocznego utrzymywania zadanej temperatury i wilgotności wewnątrz
szafy przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej około 1200 KWh rocznie;
• zapewnienie optymalnych warunków termicznych szafy po zaniku napięcia podstawowego do
czasu powrotu zasilania, dzięki przejściu urządzenia w tryb chłodzenia pasywnego z minimalnym
poborem mocy na poziomie 250 W – proces „small passive” – zastosowana innowacyjność
chroniona patentem ZPAS;
• wysoki współczynnik efektywności energetycznej COP 3-5 dla procesów grzania i chłodzenia;
• utrzymanie stopnia szczelności IP 55 bez potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń
pośredniczących typu klapy i żaluzje w chwili zaniku zasilania;
• ciśnienie akustyczne na poziomie 60 dB dla maksymalnej wydajności pracy (opcjonalna regulacja
w trybie noc/dzień);
• totalna minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez pełną zdalną kontrolę i monitoring
urządzenia.
Szafa zewnętrzna SZD
z urządzeniem AHP_35_Ti
zamontowanym na ścianie
bocznej
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Charakterystyki wydajności, mocy, przepływu i prądu w funkcji temperatury parowania

Przykład zdalnego nadzorowania i sterowania
pracą urządzenia

Charakterystyka mocy chłodniczej
Badanie przeprowadzono przy mocy cieplnej 2 kW wydzielanej przez
urządzenia zamontowane w szafie.
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Urządzenie AHP_35_Ti
umieszczone w dachu chłodzonej szafy

1 – wymiennik ciepła w funkcji parownika
2 – wymiennik ciepła w funkcji skraplacza
3 – sprężarka
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Podstawowe parametry pracy
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Temperatura na zewnątrz
Wilgotność na zewnątrz
Moc grzewcza
Moc chłodnicza
Ciśnienie akustyczne
Pobór mocy
Współczynnik COP

od -25 do +42 °C
od 20 do 90 %
6,6 kW (tryb grzania)
3,5 kW (tryb chłodzenia)
60 dBA
800-1000 W
3-5 (zależny od warunków pracy)
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Urządzenie AHP_35_Ti
umieszczone na ścianie
bocznej chłodzonej szafy

T liq = 61 °C
T liq = 61 °C
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Urządzenie AHP_35_Ti
w wersji poziomej,
przeznaczone
do zamontowania
w dachu szafy
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Urządzenie AHP_35_Ti
w wersji pionowej,
przeznaczone
do zamontowania
na ścianie bocznej szafy
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Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych
w naszych wyrobach, które nie wpłyną na ich funkcjonalność.
Błędy drukarskie i pomyłki w treści niniejszej publikacji
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
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