
 
 
 
 
 
 

Liebert HPF 
Wolnostojący klimatyzator pomieszczeniowy o wysokiej wydajności 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazywany się Emerson Network Power, wspiera nas Emerson, 
firma o zasięgu globalnym, która łącząc nowoczesne technolo-
gie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, oferuje nowatorskie roz-
wiązania z korzyścią dla swoich klientów. 
Business-Critical Continuity TM to dziedzina, w której jesteśmy 
światowym liderem, zapewniając zabezpieczenie systemów biz-
nesowych o krytycznym znaczeniu firmom takim jak Wasza po-
przez nasze wyroby i centra serwisowe. 
 

Dostarczamy rozwiązania umoŜliwiające kontrolę 
warunków środowiskowych zdalnych węzłów do-
stępowych do zastosowań w telekomunikacji bez-
przewodowej. Zakres naszych produktów obejmu-
je szeroką gamę konfigurowalnych rozwiązań, po-
cząwszy od pakietów zewnętrznych zadaszonych 
klimatyzatorów naściennych, które ze względu na 
brak miejsca nie mogą być zamontowane we-
wnątrz obiektu, poprzez wolnostojące pakiety kli-
matyzatorów pomieszczeniowych do odprowa-
dzania ciepła wytwarzanego przez wyposaŜenie 
elektroniczne z pomieszczeń komputerowych w 
budynku, do precyzyjnych systemów klimatyza-
cyjnych typu split umoŜliwiających przystosowanie 
rozwiązania chłodzenia do dowolnego usytuowa-
nia, wielkości i rozmieszczenia obiektu. 

 
 

Środowisko obiektów teleko-
munikacyjnych i technologicz-

nych 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opis produktu 
 
Liebert HPF reprezentuje najpełniej-
szą rodzinę produktów w zakresie 
klimatyzatorów pomieszczeniowych 
przeznaczonych do kontrolowania 
środowiska roboczego w pomiesz-
czeniach technologicznych lub 
przemysłowych, a takŜe wewnątrz 
stałych i przenośnych obiektów sieci 
telekomunikacyjnej.  
 
Klimatyzatory pomieszczeniowe Lie-
bert HPF przeznaczone są do insta-
lowania jako urządzenia wolnostoją-
ce z nawiewem górnym, dolnym lub 
wyporowym. 
 
W trybie bezpośredniego odparowa-
nia, priorytetem jest oszczędność 
energii osiągana poprzez poświęce-
nie specjalnej uwagi na etapie pro-
jektowania wszystkich procesów ma-
jących wpływ na efekt chłodzenia: 
wysoka wydajność wentylatorów, 
doskonała izolacja, realizacja wy-
miany ciepła czy inteligentne logicz-
ne układy sterujące. 
 
Zastosowanie trybu freecooling jest 
zoptymalizowane pod kątem posza-
nowania środowiska poprzez takie 
nastawy układu sterującego, które 
zapewniają zminimalizowanie strat 
energii w kaŜdych warunkach. 
 
MoŜliwość przełączenia na tryb chło-
dzenia awaryjnego poprzez zasto-
sowanie wentylatorów wtykowych 
48V prądu stałego lub 230V prądu 
przemiennego, zapewnia ciągłość 
ochrony przez zagroŜeniami wskutek 
pracy w niewłaściwych warunkach 
klimatycznych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostępność 
Ciągłość ochrony obiektu mimo zagroŜeń eksploatacyjnych 
 

Zapewnienie niezb ędnej jako ści dla 
skutecznego chłodzenia 
Ochrona obiektu przed wpływem środowiska 
zewnętrznego to nie zabawa. 
Skuteczny i łatwy w utrzymaniu układ filtracji 
Liebert HPF oczyszcza powietrze, zastoso-
wanie wysokiej jakości elementów w kon-
strukcji Liebert HPF zapewnia najniŜsze zu-
Ŝycie energii przy chłodzeniu powietrza, 
a straty uzyskiwanego efektu chłodzenia są 
wyeliminowane poprzez zastosowanie od-
powiedniej izolacji ścianek urządzenia. 
 
Działanie w ka Ŝdych warunkach 
krytycznych 
Gdy temperatura na zewnątrz wzrasta do 
nieoczekiwanej wartości, gdy środowisko 
zagraŜa układowi filtracji lub gdy temperatu-
ra pomieszczenia z jakiegoś powodu wytwa-

rza stan gorącego rozruchu, aplikacja nie 
moŜe pozostać bez układu chłodzenia. Do-
stępność wentylatorów o wysokim spręŜu 
dyspozyjnym oznacza moŜliwość reakcji na 
nieprzewidziane sytuacje, które mogłyby za-
grozić ciągłości zadań. 
 
Ciągłość dochodów z obiektu 
W sytuacji zaniku napięcia zasilającego w 
sieci, Liebert HPF moŜe być zasilany z awa-
ryjnego źródła zasilania prądu stałego 48V. 
Nieprzerwana wentylacja i zmaksymalizo-
wany tryb freecooling zapewniają ciągłość 
pracy wyposaŜenia telekomunikacyjnego. 
Dla zastosowań wspomaganych przez ukła-
dy zasilaczy bezprzerwowych lub generato-
rów napięcia przemiennego dostępne jest 
równieŜ zasilanie awaryjne 230V napięcia 
przemiennego. 



 
 
 
 

Obwód czynnika chłodnicz e-
go 
• SpręŜarka o wysokiej wydajności 
• Filtr osuszacza 
• Wziernik 
• Izolacja od strumienia powietrza 
 

Wentylator skraplacza  
• Wentylator z wtykiem 
• Wysoki spręŜ dyspozycyjny 
• Regulacja prędkości 
 

Filtracja powietrza  
• Standardowy filtr klasy EU3 
• Filtracja do klasy EU7 
• Łatwy dostęp z przodu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elastyczność 
Chłodzenie aplikacji nie ma wpływu na zadanie 
 

Ciągłe zapewnienie chłodzenia w 
miejsca przeznaczenia 
Dostawa uzdatnionego powietrza jest podstawą 
dla sprawnego i wydajnego chłodzenia obiektu. 
Chłodzone powietrze musi być dostarczane tam, 
gdzie jest potrzebne: zaleŜnie od rozmieszczenia 
obiektu, zastosowanie chłodzenia wyposaŜenia 
elektronicznego moŜe wymagać dystrybucji po-
wietrza z kratek wentylacyjnych przez podwie-
szone sufity, z kanałów podsufitowych lub przez 
sufity lub bezpośrednio na poziomie podłogi. To 
właśnie oferuje Liebert HPF w wersji nawiewu 
dolnego, górnego lub wyporowego.  
 
Przydatno ść do krytycznych insta-
lacji pomieszczeniowych 
Środowisko technologiczne w zabytkowych bu-
dynkach, jak równieŜ obiekty telekomunikacyjne 
w wieŜowcach jest często zlokalizowane w obiek-
tach, gdzie dostawa powietrza z zewnątrz stano-
wi problem, a instalowanie klimatyzatorów ze-
wnętrznych jest niedozwolone. Aby zapewnić 
sprawny cyklu chłodzenia podczas pracy z bez-
pośrednim odparowaniem i z najwyŜszą 

oszczędnością energii przy pracy w trybie freeco-
oling, serce systemu komunikacyjnego wymaga 
pomieszczeniowego systemu chłodzenia zdolne-
go do zagwarantowania jak najbardziej skutecz-
nego poboru powietrza przez wentylatory o wy-
sokim spręŜu dyspozycyjnym o zdolności auto-
matycznego dostosowania się do spadków ci-
śnienia w kanałach obiektu.  
 
MoŜliwo ść swobody rozmieszczenia 
obiektu na etapie projektowania 
Zastosowanie układu chłodzenia pomieszczenio-
wego nie moŜe być przeszkodą do zapewnienia 
właściwej przestrzeni i umieszczenia racka ze 
sprzętem elektronicznym. Aby nie stwarzać takich 
ograniczeń, przewidziano moŜliwość instalacji 
Liebert HPF w kaŜdym dozwolonym miejscu: w 
środku pomieszczenia z podłączeniem z tyłu do 
oddalonej ściany lub w rogu z podłączeniem 
bocznym bezpośrednio do ściany budynku. Kom-
paktowość i konfigurowalność Liebert HPF nie 
ogranicza swobody uŜytkowników w wyborze 
najbardziej odpowiadającego mu rozkładu po-
mieszczenia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nawiew podpodłogowy  
 

nawiew górny  
 

nawiew powietrza na poziomie podłogi 
(wyporowy) 
 

tylne podłączenie powietrza  
 

boczne podłączenie powietrza 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całkowity koszt utrzymania 
Troska o koszty i środowisko 
 

Łatwo ść instalowania i szybki roz-
ruch 
Przed wysyłką układy chłodzenia zostają na-
pełnione, zoptymalizowane i w pełni przete-
stowane przez producenta. Nie ma potrzeby 
sprawdzania ciśnienia na miejscu instalacji. 
Na Ŝyczenie instalowanie moŜe być jeszcze 
szybsze poprzez zastosowanie szybkozłączy 
połączeń elektrycznych i oprogramowania do 
automatycznego odbioru: instalacja i odbiór 
trwają nie dłuŜej niŜ 25 minut bez potrzeby 
obecności wykwalifikowanego personelu na 
miejscu instalacji. 
 
Znaczne oszcz ędności energii przy 
przedłu Ŝonym okresie eksploatacji 
System klimatyzacji z precyzyjnym sterowa-
niem jest niezbędny, aby mógł działać 
24 godziny na dobę, 365 dni w roku, więc 
minimalizacja zapotrzebowania energii w celu 
zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz ogra-
niczenia wpływu na zmiany klimatu jest ko-
niecznością. Liebert HPF dąŜy właśnie do 
takiej minimalizacji zuŜycia energii bez ogra-
niczania jednak swojej skuteczności. Wersja 
z wentylatorem komutowanym elektronicznie 
ogranicza pobór energii wentylatora parowni-
ka o 30% w porównaniu z wentylatorami z 

konwencjonalnymi silnikami prądu zmienne-
go. Do rezultatów uzyskiwanych poprzez wy-
soką wydajność chłodzenia, Liebert HPF do-
daje jeszcze oszczędności, jakie zapewnia 
tryb freecooling oraz maksymalizuje je przez 
wykorzystanie modulacji wentylatorów zasi-
lanych napięciem zmiennym lub stałym; gdy 
dostępne jest świeŜe powietrze, wentylatory 
spręŜarki i skraplacza wyłączają się, a wenty-
lator parownika zmniejsza swoje obroty w 
celu dostosowania swojej zdolności chłodze-
nia do obciąŜenia cieplnego zadania, uzysku-
jąc najwyŜsze oszczędności przy pracy w 
warunkach obciąŜenia częściowego. W kon-
sekwencji okres eksploatacji klimatyzatora 
ulega wydłuŜeniu odsuwając w czasie ko-
nieczność jego wymiany. 
 
Łatwiejszy serwis 
Budowa Liebert HPF zapewnia łatwy i szybki 
dostęp do wszystkich jego głównych elemen-
tów w celu rutynowej konserwacji, zwiększa-
jąc tym samym skuteczność i bezpieczeń-
stwo serwisu. Dzięki wysokiej jakości ele-
mentów wybranych na etapie konstrukcji, 
konieczność nieprzewidzianej konserwacji 
została ograniczona do minimum. 



 
 
 
 
 
 
 
 

System freecooling  
• Modulacja przepustnicy od 0 do 

100% 
• Zasilanie 48V napięciem stałym lub 

24V napięciem przemiennym 
• Modulacja wentylatora freecooling 
 

Układ s terowania  
• Wspólna praca do 16 klimatyzato-

rów 
• Tryby pracy rezerwowy, rotacyjny i 

kaskadowy 
• Standardowy wyświetlacz 3 cyfrowy 
• Wyświetlacz graficzny z rejestracją 

ostatnich 200 zdarzeń (opcja) 

Wentylator parownika  
• Wentylator z wtykiem 
• Wysoki spręŜ dyspozycyjny 
• Zasilanie napięciem stałym 48V lub 

napięciem przemiennym 230V  
• Wersja z wentylatorem komutowanym 

elektronicznie o wysokiej wydajności 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne  
Wypór (wersja D)  Wersja 48 VDC   Wersja EC FAN   
Model  5 7 10 12 15  5 7 10 12 15 
Osiągi  
Zasilanie  230/1N/50  400/3N/50   230/1N/50  400/3N/50  
Zasilanie awaryjne    48 V DC      230 V AC   
Całkowita wydajność chłodnicza kW 5,5 7,3 12,3 14,4 16,3  5,0 7,3 12,3 14,4 16,3 
Jawna wydajność chłodnicza(1) kW 5,5 7,3 12,3 14,2 16,0  5,0 7,2 12,3 14,2 16,1 
SHR(1) - 1 1 1 0,99 0,98  1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 
Moc wejściowa spręŜarki (AC)(1) kW 1,19 2,10 2,88 3,62 4,69  1,19 2,10 2,88 3,62 4,69 
Moc wejściowa wentylatora parow-
nika(1) 

kW 0,21 0,28 0,44 0,54 0,66  0,21 0,26 0,42 0,50 0,60 

Moc wejściowa wentylatora skrapla-
cza (AC)(1) kW 0,70 0,72 0,97 1,06 1,19  0,70 0,72 0,97 1,06 1,19 

Przpływ powietrza parownika(4) m3/h 1800 1800 3060 3350 3580  1710 1800 2850 3080 3390 
Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
100%)(5) 

°C 21,8 17,8 15,8 16,3 15,6  22,5 19,0 15,4 17,5 15 ,8 

Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
50%)(5) °C 25,9 23,9 22,9 23,1 22,8  26,2 24,5 22,7 23,7 22 ,9 

Maks. przepływ powietrza skrapla-
cza (4) 

m3/h 2740 2740 4830 4830 4830  2740 2740 4830 4830 4830 

Poziom ciśn. akustycznego klimaty-
zatorów zewn.(2) 

dB(A) 57,0 58,0 59,5 61,0 62,5  57,0 58,0 59,5 61,0 62,5 

Poziom ciśn. akustycznego klimaty-
zatorów pomieszczeniowych(2) dB(A) 50,0 51,0 62,5 62,5 63,0  50,0 51,0 63,0 61,0 63,0 

Maks. temperatura otoczenia(3) °C 52,0 46,5 50,0 48,0 45,0  52,0 46,5 50,0 48,0 4 5,0 

 
 

Dane techniczne  
Nadmuch dolny (wersja U)  Wersja 48 VDC   Wersja EC FAN   
Model  5 7 10 12 15  5 7 10 12 15 
Osiągi  
Zasilanie  230/1N/50  400/3N/50   230/1N/50  400/3N/50  
Zasilanie awaryjne    48 V DC      230 V AC   
Całkowita wydajność chłodnicza(1) kW 4,9 7,2 11,1 12,9 15,3  4,9 7,2 11,1 12,9 15,7 
Jawna wydajność chłodnicza(1) kW 4,9 6,6 10,5 12,0 13,4  4,9 6,6 10,5 12,0 13,7 
SHR(1) - 1,11 0,92 0,95 0,93 0,88  1,00 0,92 0,95 0,93 0,87 
Moc wejściowa spręŜarki(1) kW 1,20 2,10 2,91 3,64 4,67  1,20 2,10 2,91 3,64 4,69 
Moc wejściowa wentylatora parow-
nika(1) 

kW 0,28 0,34 0,45 0,56 0,66  0,26 0,30 0,42 0,50 0,60 

Moc wejściowa wentylatora skrapla-
cza (AC)(1) kW 0,70 0,72 0,95 1,03 1,17  0,70 0,72 0,95 1,03 1,19 

Wydatek powietrza parownika(4) m3/h 1890 2020 2850 3110 3310  1800 2000 2740 3100 3280 
Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
100%)(5) 

°C 18,1 15,1 14,9 14,3 14,0  19,0 16,3 14,7 16,8 15 ,2 

Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
50%)(5) 

°C 22,5 21,0 21,0 20,7 20,5  23,0 21,6 20,7 21,9 21 ,1 

Maks. przepływ powietrza skrapla-
cza (4) m3/h 2740 2740 4830 4830 4830  2740 2740 4830 4830 48,30 

Poziom ciśnienia akustycznego 
klimatyzatorów zewn.(2) 

dB(A) 57,0 58,0 57,5 61,0 62,5  57,0 58,0 57,5 61,0 62,5 

Poziom ciśn. akustycznego klimaty-
zatorów pomieszczeniowych(2) 

dB(A) 49,5 50,5 54,5 54,5 57,5  45,0 48,0 52,5 52,5 55,5 

Maks. temperatura otoczenia(3) °C 52,0 46,5 50,0 45,0 45,0  52,0 46,5 50,5 48,5 4 5,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dane techniczne  
Nadmuch dolny (wersja U)  Wersja 48 VDC  Wersja EC FAN   
Model  5 7 10 12 15  5 7 10 12 15 
Osiągi  
Zasilanie  230/1N/50  400/3N/50   230/1N/50  400/3N/50  
Zasilanie awaryjne    48 V DC      230 V AC   
Całkowita wydajność chłodnicza(1) kW 4,9 7,1 11,3 13,2 15,7  4,9 7,1 11,3 13,2 15,9 
Jawna wydajność chłodnicza(1) kW 4,9 6,4 10,5 11,6 13,1  4,9 6,4 10,5 11,6 13,4 
SHR(1) - 1,00 0,90 0,93 0,88 0,83  1,00 0,90 0,93 0,88 0,84 
Moc wejściowa spręŜarki(1) kW 1,20 2,10 2,90 3,63 4,67  1,20 2,10 2,90 3,63 4,68 
Moc wejściowa wentylatora parow-
nika(1) kW 0,28 0,33 0,45 0,54 0,64  0,26 0,30 0,42 0,52 0,60 

Moc wejściowa wentylatora skrapla-
cza (AC)(1) 

kW 0,70 0,72 0,96 1,04 1,18  0,70 0,72 0,96 1,04 1,18 

Przepływ powietrza parownika(4) m3/h 1780 1910 2710 2870 3070  1730 1960 2780 3190 3320 
Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
100%)(5) °C 16,9 14,7 14,0 13,5 12,7  18,6 16,5 14,0 17,1 14 ,9 

Z.E.T. (wydajność chłodnicza 
50%)(5) 

°C 21,9 20,8 20,5 20,2 19,9  22,8 21,8 20,5 22,1 21 ,0 

Maks. przepływ powietrza skrapla-
cza (4) 

m3/h 2740 2740 1830 4830 4830  2740 2740 4830 4830 4830 

Poziom ciśn. akustycznego klimaty-
zatorów zewn.(2) dB(A) 57,0 58,0 58,0 61,0 62,5  57,0 58,0 58,0 61,0 62,5 

Poziom ciśn. akustycznego klimaty-
zatorów pomieszczeniowych(2) 

dB(A) 58,5 60,5 62,0 60,5 62,0  58,0 60,5 62,0 60,5 62,5 

Maks. temperatura otoczenia(3) °C 52,0 46,5 50,5 48,5 45,0  52,0 46,5 50,5 48,5 4 5,0 

 
 

Dane techniczne  
Opis klimatyzatora  
Model  5 7 10 12 15 
Typ / liczba spręŜarek  Typu Scroll / 1 
Czynnik chłodniczy  R407C 
Urządzenie rozpręŜne  Zawór termostatyczny 
Typ / liczba wentylatorów parownika 
(AC)  Wtykowy / 1 

Typ / liczba wentylatorów parownika 
(DC) 

 Wtykowy / 1 

Typ / liczba wentylatorów spręŜarki  Wtykowy / 1 
Regulacja prędkości wentylatora 
skraplacza  Bezstopniowa 

Rodzaj / klasa filtra  Harmonijkowy / G3 
Podgrzewanie elektryczne (opcja) 
KW 

 1,5 3 4,5 6 6 

Rama  Stal ocynkowana 
Lakier  Poliester - Charcoal Grey/RAL7035 
Rodzaj izolacji   Pianka PE / PUR, klasa 1 
Szer. x głęb. x wys. (wersja D) mm 650 / 650 / 1990 900 / 750 / 2300 
Szer. x głęb. x wys. (O-U) mm 650 / 650 / 1990 900 / 750 / 2050 
Masa (wersja D) kg 197 200 288 315 320 
Masa (wersja U) kg 197 200 288 290 295 
Masa (wersja O) kg 197 200 288 290 295 

 

Liebert HPF z nawie-
wem dolnym  

Liebert HPF z nawie-
wem górnym  

Liebert HPF z nawiewem 
wyporowym 

(1) Wartości odnoszą się do temperatury zewnętrznej 35°C, 
znamionowego napięcia zasilania i następujących warun-
ków pomieszczenia: -30°C/wilgotno ść wzgl. 39,5% przy 
wlocie powietrza do parownika dla modeli wyporowych, 
27°C/wilgotno ść wzgl. 47% przy wlocie powietrza do pa-
rownika dla modeli z nawiewem dolnym i górnym. 

(2) Mierzone dla temperatury zewnętrznej 35°C w odległo ści 
2 m od klimatyzatora w wolnej przestrzeni 

(3) Wartości odnoszą się do -30°C/wilgotno ści wzgl. 39,5% 
po stronie powietrza do parownika dla modeli wyporo-
wych, 27°C/wilgotno ść wzgl. 47% przy wlocie powietrza 
do parownika dla modeli z nawiewem dolnym i górnym. 

(4) Dla zewnętrznego ciśnienia statycznego 50 Pa. 
(5) Z.E.T.: Maks. moc chłodnicza przy temp. 0°C, temperat u-

ra powietrza, w której tryb freecooling moŜe dostarczyć 
100% lub 50% wydajności jawnej przy bezpośrednim od-
parowaniu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emerson Network Power, firma grupy Emerson (NYSE:EMR), to 
światowy lider w zapewnianiu ciągłości systemów biznesowych o 
krytycznym znaczeniu (Business-Critical Continuity™). Firma jest 
zaufanym źródłem niestandardowych, inteligentnych rozwiązań 
dla klientów, które zapewniają i chronią ich infrastrukturę techno-
logii systemów biznesowych o znaczeniu krytycznym. Wspierana 
przez największą firmę świadczącą usługi w tej branŜy, Emerson 
Network Power oferuje dla przemysłu komputerowego, komuni-
kacji, słuŜby zdrowia oraz systemów przemysłowych pełen zakres 
produktów i usług w dziedzinach takich jak energetyka, klimaty-
zacja precyzyjna, łączność oraz wbudowane systemy. Kluczowe 
marki produktów z rodziny Emerson Network Power to Liebert, 
Knuerr, ASCO, Astec oraz Lorain.  
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