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SpiS treści

12 - 20 Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem - seria LSA 

22 - 27 Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem do zabudowy 
wewnętrznej - seria cSA    

30 - 42 Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem - seria LDA

44 - 50 Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem - seria cDA

52 - 58 Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem - seria LGK 

60 - 66 Agregaty wody lodowej chłodzone wodą - seria WSA

68 - 76 Agregaty wody lodowej chłodzone wodą - seria WDA

producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez względu na wcześniejsze powiadomienia.

5,7 -  44,0 Moc chłodnicza kW

5,7 - 39,0 Moc chłodnicza kW

40,2 - 513,7 Moc chłodnicza kW

164,0 - 874,7 Moc chłodnicza kW

38,8 - 535,1 Moc chłodnicza kW

5,1 - 45,0 Moc chłodnicza kW

40,2 - 260,6 Moc chłodnicza kW



czynnik chłodniczy r410A 

Wersja wyciszona

Sprężarka rotacyjna

Sprężarka spiralna

Sprężarka śrubowa

Free cooling

Free cooling 100%



Wysoka wydajność 
chłodnicza i grzania

Korzyści 
agregatów

wody 
lodowej

Firma NABiLAtON przedstawia serie agregatów wody lodowej wiodącej marki 
Hidros. Oferta obejmuje urządzenia chłodzone zarówno powietrzem jak i wodą 
w wersji do zabudowy wewnętrznej oraz do montażu na zewnątrz budynków.

Agregaty wody lodowej marki Hidros to wysokiej jakości urządzenia o szerokim 
zakresie mocy chłodniczej od 5 do 900 kW. Dostępne są w wersjach tylko chłodzenie, 
w wersjach z pompą ciepła, ze zdalnym skraplaczem, a także jako agregaty 
skraplające. Dzięki zaawansowanej technologii, innowacyjnemu podejściu oraz 
możliwościom konstrukcyjnym i produkcyjnym oferujemy produkty sprawdzające 
się w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych. 

proekologiczne czynniki 
chłodnicze zapewniające 
stabilną pracę urządzeń 
niezależnie od pory roku

Niskie koszty eksploatacji 
budynków

Bogaty wybór wyposażenia 
dodatkowego

Bezpieczeństwo dla 
użytkowników i otoczenia

Niska emisja hałasu  

Wysoka 
efektywność energetyczna

Agregaty wody lodowej HiDrOS są znakiem jakości i bezpieczeństwa. 
Z powodzeniem znajdują zastosowanie w budownictwie przemysłowym, 
komercyjnym, jak również mieszkaniowym. 
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   wersja cSA - cSA/Hp
10 modeli, 06-41 5,9 - 43,1

5,7 - 39,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LSA - LSA/Hp
10 modeli, 06-41 5,8 - 43,1

5,7 - 39,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LSA/cN
10 modeli, 06-41

5,8 - 44,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. odparowania 5°C

SERIA LSA

SERIA CSA

ZAKreSy WyDAjNOści urZąDZeń
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  wersja LDA/XL - LDA/Hp/XL
16 modeli, 060-380 66,5 - 409,2

61,3 - 360,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 340 350 360 370 380 390 400 410 420 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LDA/Fc
18 modeli, 060-500 51,3 - 332,8

60,3 - 492,3

0 20 40 60 80 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LDA/Fc100
13 modeli, 060-260 81,9 - 214,2

63,8 - 260,0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 190 200 210 220 230 240 250 260 270 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

  wersja LDA/cN
21 modeli, 039-500

41,7 - 513,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 450 460 470 480 490 500 510 520 530 kW

Moc chłodnicza kW

 temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. odparowania wody 5°C, 

  wersja LDA/cN/XL
16 modeli, 060-380

64,4 - 377,6

30 40 50 60 70 80 90 100 110 310 320 330 340 350 360 370 380 390 kW

Moc chłodnicza kW

temp. powietrza 35°C, temp. odparowania wody 5°C

   wersja LDA - LDA/Hp
21 modeli, 039-500 43,2 - 519,0

40,2 - 497,0

0 10 20 30 40 50 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA LdA

ZAKreSy WyDAjNOści urZąDZeń
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  wersja cDA/Fc
13 modeli, 060-260 51,6 - 160,7

60,4 - 255,7

40 50 60 70 80 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LGK - LGK/Hp
11 modeli, 1901-9002 144,0 - 790,0

164,0 - 874,7

130 140 150 160 170 180 190 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LGK/Fc
11 modeli, 1901-9002 130,4 - 589,3

162,1 - 865,5

0 50 100 150 200 250 300 350 450 500 550 550 600 650 700 750 800 850 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja cDA - cDA/Hp
16 modeli, 039-260 43,2 - 267,6

40,2 - 260,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 210 220 230 240 250 260 270 280 290 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA CdA

SERIA Lgk

ZAKreSy WyDAjNOści urZąDZeń



9

  wersja WSA/eV
10 modeli, 06-41

5,1 - 39,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc chłodnicza kW

temp. skraplania 50°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja WDA/eV
21 modeli, 39-500

38,8 - 466,8

25 30 35 40 45 50 55 60 65 435 440 445 450 455 460 465 470 475 kW

Moc chłodnicza kW

temp. skraplania 50°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja WSA - WSA/Hp
10 modeli, 06-41 6,7 - 50,5

5,9 - 45,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA WSA

  wersja WDA - WDA/Hp
21 modeli, 39-500 46,9 - 607,4

43,7 - 535,1

30 40 50 60 70 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA WdA

ZAKreSy WyDAjNOści urZąDZeń





 
Seria lSa

agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem
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SERIA LSA

informacje ogólne

Seria LSA to agregaty wody lodowej prze-
znaczone do montażu na zewnątrz budynku. 
Agregaty zaprojektowane z myślą o małych 
i średnich pomieszczeniach. Seria obejmuje 
10 modeli: wersje tylko chłodzenie, wersje 
z pompą ciepła, wersje z agregatem skrapla-
jącym. Zakres mocy agregatów od 5,7 kW do  
44,4 kW. Agregaty wody lodowej serii LSA 
służą do obniżenia temperatury medium 
chłodzącego w instalacji na poziomie 7˚c. 
charakteryzują się szerokim zakresem wy-
dajności chłodzenia oraz niezwykle niskim 
poziomem hałasu. Zastosowanie: w budow-
nictwie mieszkalnym, komercyjnym jak rów-
nież w przemysłowym.

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe pOWietrZem

Dostępne wersje

•		 LSA		 –	agregat	wody	lodowej	w	wersji	
       tylko chłodzenie, dostępny 
       w 10-ciu wielkościach
•		 LSA/HP		–	agregat	wody	lodowej	w	wersji 

     z pompą ciepła, dostępny  
     w 10-ciu wielkościach

•		 LSA/CN		–	agregat	skraplający,	dostępny
       w 10-ciu wielkościach

  wersja LSA - LSA/Hp
10 modeli, 06-41 5,8 - 43,1

5,7 - 39,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LSA/cN
10 modeli, 06-41

5,8 - 44,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. odparowania 5°C

SERIA LSA
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wersja: LSA - tylko chłodzenie
LSA/HP - z pompą ciepła

06 08 10 14 16

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 5,7 7,5 8,5 14,0 15,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 1,9 2,5 2,8 4,7 5,7

EER (EN14511) (1) W/W 3,0 3,0 3,0 2,9 2,7

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 7,6 9,9 11,2 18,6 20,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 2,0 2,7 3,0 4,8 6,2

EER (EN14511) (2) W/W 3,8 3,7 3,7 3,9 3,3

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 5,9 7,7 9,2 14,9 17,2

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 1,5 2,0 2,3 3,9 4,3

COP (EN14511) (3) W/W 3,9 3,9 4,0 3,8 4,0

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 5,8 7,6 9,0 14,5 16,9

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 1,9 2,4 2,8 4,8 5,3

COP (EN14511) (4) W/W 3,1 3,2 3,2 3,0 3,2

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

Prąd rozruchu A 60,6 68 99 66 77

Max. pobór prądu A 13,4 18,1 23 13,3 17

Przepływ powietrza m3/h 2800 3350 3150 7200 7000

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 1x0,12 1x0,2 1x0,2 2x0,2 2x0,2

Sprężarka ilość/typ szt. 1/rotacyjna 1/spiaralna

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 68 68 68 69 69

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 40 40 40 41 41

Nominalna moc pompy obiegowej kW 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 56,7 56,5 45,9 109,3 109,3

Pojemność zbiornika buforowego I 40 40 40 40 60

wersja: LSA/CN - agregat skraplający 06 08 10 14 16

Moc chłodnicza (7) kW 5,8 7,6 9,0 14,8 16,6

Pobór mocy sprężarki (7) kW 1,9 2,5 2,8 4,7 5,7

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

Prąd rozruchu A 60,6 68,0 99,0 66,0 77,0

Max. pobór prądu A 13,4 18,1 23,0 13,3 17,0

Przepływ powietrza m3/h 2800 3350 3150 7200 7000

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 1x0,12 1x0,2 1x0,2 2x0,2 2x0,2

Sprężarka ilość/typ szt. 1/rotacyjna 1/spiaralna

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 68 68 68 69 69

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 40 40 40 41 41

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9615
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
(7)   tryb pracy agregatu - chłodzenie: temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. odparowania 5°c

  Dane techniczne 
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wersja: LSA - tylko chłodzenie
LSA/HP - z pompą ciepła

21 26 31 36 41

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 20,5 26,6 30,0 33,0 39,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 6,8 8,8 10,5 11,8 13,8

EER (EN14511) (1) W/W 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 26,7 34,6 38,8 42,4 50,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 7,5 10,2 11,4 12,9 15,2

EER (EN14511) (2) W/W 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 22,0 29,5 33,5 36,5 44,4

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 5,2 6,8 8,2 9,0 10,7

COP (EN14511) (3) W/W 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 21,6 28,7 32,5 35,6 43,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 6,4 9,1 10,0 11,0 12,8

COP (EN14511) (4) W/W 3,4 3,2 3,3 3,2 3,4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Prąd rozruchu A 96,8 119,8 120,6 142,6 176,6

Max. pobór prądu A 17,8 23,8 27,6 33,6 36,6

Przepływ powietrza m3/h 8500 8500 10800 10800 10800

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 2x0,2 2x0,2 2x0,5 2x0,5 2x0,5

Sprężarka ilość/typ szt. 1/spiaralna

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 74 74 79 79 79

Poziom ciśnienia akustycznego (5) dB(A) 46 46 51 51 51

Nominalna moc pompy obiegowej kW 0,6 0,6 0,9 0,9 1,3

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 136,8 79,2 96,4 41,2 170,1

Pojemność zbiornika buforowego I 60 60 180 180 180

wersja:  LSA/CN - agregat skraplający 21 26 31 36 41

Moc chłodnicza (7) kW 21,5 29,2 32,6 36,3 44,4

Pobór mocy sprężarki (7) kW 6,9 9,0 10,7 12,2 14,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Prąd rozruchu A 96,8 119,8 120,6 142,6 176,6

Max. pobór prądu A 17,8 23,8 27,6 33,6 36,6

Przepływ powietrza m3/h 8500 8500 10800 10800 10800

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 2x0,2 2x0,2 2x0,5 2x0,5 2x0,5

Sprężarka ilość/typ szt. 1/ spiaralna

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 74 74 79 79 79

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 46 46 51 51 51

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
(7)   tryb pracy agregatu - chłodzenie: temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. odparowania 5°c

  Dane techniczne
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rama

Wszystkie urządzenia serii LSA wykonane są 
z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo la-
kierowanej proszkowo warstwą farby poliure-
tanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapewnie-
nia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie 
śruby oraz nity wykonane są ze stali nie-
rdzewnej. Standardowy kolor obudowy urzą-
dzeń to rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	
  (tylko w wersji z pompą ciepła)
•		 zawór	jednokierunkowy	
  (tylko w wersji z pompą ciepła)
•		 zbiornik	cieczy	
  (tylko w wersji z pompą ciepła) 
•		 zawór	typu	Schraeder

Sprężarka

modele 06, 08, 10
 - posiadają sprężarkę rotacyjną /rotary/.
modele od 14 do 41 
- posiadają sprężarkę spiralną /scroll/.

Wszystkie kompresory wyposażone są 
w grzałkę karteru, a ich silniki posiada-
ją wmontowane zabezpieczenia termiczne 
zapobiegające przeciążeniom. Sprężarki są 
montowane w oddzielnej przegrodzie we-
wnątrz obudowy po to by odizolować je od 
przypływu powietrza skraplacza. Grzałka kar-
teru jest ciągle zasilana nawet gdy sprężarka 
pozostaje w pozycji stand-by. Dostęp do prze-
grody sprężarki możliwy jest po zdjęciu pane-
lu frontowego. ponieważ jest odizolowana od 
głównego przepływu powietrza, konserwację 
oraz inne prace z nią związane mogą być wy-
konywane podczas pracy urządzenia.

Zastosowanie sprężarek spiralnych w ukła-
dzie równoległym zdecydowanie przekłada 
się na zwiększenie wydajności urządzenia 
(zwłaszcza gdy urządzenie pracuje przy nie-
pełnym obciążeniu). 

Wentylatory

Seria jest zbudowana w oparciu o wentylatory 
osiowe z aluminiowymi łopatkami, wyważone 
statycznie i dynamicznie zgodnie z obowiązu-
jącymi wymogami normy eN 60335.

  Korzyści zastosowania
  wentylatorów osiowych:
•		 6-biegunowy silnik, sterowany elektronicz-

nie, pracujący z prędkością 900 obr./min 
(wersja wyciszona) 

•		 gumowe	uchwyty	montażowe	redukujące	
wibracje

•		 wbudowane	zabezpieczenie	przeciw	prze-
ciążeniowe

•		 stopień	ochrony	obudowy	IP	54.

parownik

parownik to płytowy wymiennik ciepła wyko-
nany ze stali nierdzewnej AiSi 316.

  Korzyści zastosowania wymiennika
  płytowego:
•		 powoduje	 zmniejszenie	 rozmiaru	 całego	

urządzenia
•		 zapewnia	znaczną	redukcję	ilości	czynni-

ka chłodniczego w porównaniu do urzą-
dzeń, gdzie zastosowano parowniki typu 
płaszczowo	–	rurowego.

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

wylotu wody.

Skraplacz

Skraplacz wykonany jest z rur miedzianych 
3/8” z użebrowaniem aluminiowym o grubo-
ści 0.1 mm.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

eLemeNty SKłADOWe
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rozdzielnia elektryczna

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee 73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w:
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku). 

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 

Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 48°c! 
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, aby optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w kom-
ponenty zabezpieczające takie jak:
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku 
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników 

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Sterownik

Wszystkie urządzenia serii LSA posiadają 
sterowniki typu ActiVe. Auto adaptacyjny 
system sterowania to zaawansowana tech-
nologia, która stale monitoruje temperatu-
rę zasilania i powrotu wody, przez co ściśle 
dopasowuje temperatury wody do obciążeń 
cieplnych budynku.

  Korzyści sterowania temperaturą 
  wody przez ActiVe to:
•		 dokładne	sterowanie	startem/zatrzyma-

niem cyklu pracy sprężarki
•		 optymalizacja	skuteczności	pracy	pompy	
•		 zwiększenie	długości	życia	komponentów	

urządzenia.

  System ActiVe:
•		 pozwala	 obniżyć	 minimalny	 wymagany	

poziom wody w urządzeniu z tradycyjne-
go 12-15l/kW do 5l/kW.

•		 obniżony	poziom	wody	pozwala	także	na	
instalację urządzenia bez zbiornika bufo-
rowego

•		 pozwala	na	zmniejszenie	wymagań	urzą-
dzenia pod kątem minimalnej powierzch-
ni instalacyjnej

•		 pozwala	na	zmniejszenie	strat	cieplnych	
oraz obniżenia kosztów eksploatacyj-
nych.
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  Schemat obiegu chłodniczego, model LSA wersja z pompą ciepła

SkrAPLACz	–	rozmIeSzCzeNIe	PrzyłąCzy	INStALACjI	CzyNNIkA	
cHłODNicZeGO (LSA/cN)

urządzenie skraplające (cN) musi być podłą-
czone do agregatu za pomocą instalacji z rur 
chłodniczych. Skraplacze dostarczane są bez 
medium chłodniczego lecz z załadunkiem 
azotu.

 

  rozkład rur oraz maksymalny
  dystans pomiędzy sekcjami

W przypadku instalacji systemów typu split, 
rozkład rur determinowany jest położeniem 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz strukturą budynku. ciąg rur powinien 
być zminimalizowany po to aby zredukować 
spadki ciśnień w obiegu chłodniczym a tak-
że ilość czynnika chłodniczego. maksymalna 
dozwolona długość rury cieczowej wynosi 30 
metrów. jeżeli państwa wymagania przekra-
czają powyżej opisane limity, prosimy o kon-
takt z naszym działem technicznym.

  Skraplacz zainstalowany na poziomie
  wyższym niż sekcja parownika

Na wyższych partiach rur pionowych, w odle-
głości co 6 metrów powinny zostać zainstalo-
wane separatory oleju tak, aby olej w wyniku 
grawitacji nie przedostał się z powrotem do 
sprężarki a kierunek jego obiegu był zgodny 
z zamierzonym. poziome rury ssące powinny 
być z kolei nachylone pod kątem minimum 1% 
zgodnie z kierunkiem przepływu, by zapewnić 
napływanie oleju z powrotem do sprężarki. 
średnice rur właściwe dla różnorodnych wiel-
kości jednostek, a także długości ciągów rur, 
znajdują się w stosownych tabelach.

  Skraplacz zainstalowany na poziomie
  niższym niż sekcja parownika

Separator cieczy należy zainstalować w czę-
ści ssącej instalacji chłodniczej na wysoko-
ści wylotu parownika, dzięki czemu czynnik 
chłodzący nie przedostanie się z powrotem do 
sprężarki, gdy urządzenie jest wyłączone. Na-
leży upewnić się, że separator zamontowany 
został zgodnie z kierunkiem przepływu.

poziome rury ssące powinny z kolei być na-
chylone pod kątem minimum 1% zgodnie 
z kierunkiem przepływu, by zapewnić napły-
wanie oleju z powrotem do sprężarki.
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  średnice przyłączy instalacji czynnika chłodniczego dla agregatów skraplających wersja LSA/cN
Max. Dystans (m) 10 20 30

Model
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja

 gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)

06 16 10 16 10 16 10

08 16 10 16 10 16 12

10 16 10 18 10 18 12

14 18 12 22 12 22 12

16 18 12 22 12 22 16

21 22 16 28 16 28 16

26 28 16 28 16 28 16

31 28 18 28 18 28 18

38 28 18 28 18 35 18

41 28 18 35 18 35 18

  ilość czynnika chłodniczego dla instalacji cieczy
Średnica instalacji 

cieczy
Ilość czynnika 

chłodniczego g/m
Średnica instalacji 

cieczy
Ilość czynnika 

chłodniczego g/m

8 (mm) 28 16 (mm) 143

10 (mm) 46 18 (mm) 186

12 (mm) 73 22 (mm) 215

  Wartości korygujące dla trybu chłodzenia

Model
Długość linii chłodniczej 

0 (m)
Długość linii chłodniczej 

10 (m)
Długość linii chłodniczej 

20 (m)
Długość linii chłodniczej 

30 (m)

LSA/CN 1 0,98 0,96 0,95

Wyjaśnienie skrótów:

A1Nt		 –	 moduł	hydrauliczny	z	1	pompą
A1zz		 –	 moduł	hydrauliczny	z	1	pompą	ze	

zbiornikiem buforowym
BHP		 –		Przetwornik	wysokiego	ciśnienia
Bto		 –		Czujnik	temperatury	wody	na	

odpływie z wymiennika
BtI		 –	 Czujnik	temperatury	wody	na	

dopływie do wymiennika
DSP		 –		Częściowy	odzysk	ciepła
eXV		 –		zawór	termostatyczny
FL		 –	 Filtr
GHP		 –		manometr	wysokiego	ciśnienia

GLP		 –	 manometr	niskiego	ciśnienia
LG		 –	 Dystrybutor	gazu	ciekłego
mC	 –	 Sprężarka
mFA		 –		Wentylator	osiowy
mFC		 –		Wentylator	odśrodkowy
mP		 –	 Pompa
rBS	 –		zawór	tłoczny
reC		 –		Grzałka	przeciwzamrożeniowa
SFW		 –		Czujnik	przepływu	wody
SHP		 –		Presostat	wysokiego	ciśnienia
SLP		 –	 Podwójny	wyłącznik	wysokiego	i	

niskiego ciśnienia

So		 –	 Strona	pierwotna	(źródłowa)
SV		 –	 zawór	odcinający
Ut		 –	 Strona	wtórna	(użytkownika)
VBP	 –	 zawór	obejściowy	gazu	gorącego
Ve		 –	 Naczynie	wzbiorcze
VSH		 –	 zawór	bezpieczeństwa	wysokiego	

ciśnienia
VSW		 –	 zawór	bezpieczeństwa
Wt		 –	 zbiornik	buforowy
yAV		 –	 zawór	obejściowy	startu	sprężarki
yL		 –	 zawór	elektromagnetyczny	cieczy
yVBP	 –	 zawór	obejściowy	gazu	gorącego
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LSA- tylko chłodzenie 
LSA/HP - z pompą ciepła

Oznaczenie 06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Wyłącznik główny - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Włącznik przepływu - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterownik mikroprocesorowy - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wyjście cyfrowe alarmu głównego - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wejście cyfrowe panelu głównego sterowania - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20°C

DCCF ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia obiegu wody MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą ze zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą bez zbiornika buforowego A1NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS 485 INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

  Dostępne akcesoria 
LSA/CN - agregat skraplający Oznaczenie 06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Wyłącznik główny - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterownik mikroprocesorowy - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zawór elektromagnetyczny - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z filtrem metalowym FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS485 INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Panel zdalnego sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór rozprężny dla wersji CN VTER ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia DCCF ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

  Dostępne akcesoria 
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tryb grzania

tryb chłodzenia z regulacją ciśnienia

tryb chłodzenia bez regulacji ciśnienia

tryb chłodzenia z regulacją ciśnienia i pracy z glikolem

tryb chłodzenia bez regulacji ciśnienia i pracy z glikolem

B

C

A
A

A

B B

CC

LSA/CN 06÷10 LSA/CN 14÷26 LSA/CN 31÷41

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

06/06A* 989 1103 380 95/148 21/21A* 1423 1453 473 188/267

08/08A* 989 1103 380 104/163 26/26A* 1423 1453 473 209/286

10/10A* 989 1103 380 118/179 31/31A* 1406 1870 850 330/440

14/14A* 1324 1203 423 127/207 36/36A* 1406 1870 850 345/495

16/16A* 1324 1203 423 133/212 41/41A* 1406 1870 850 360/520

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

  Zakres pracy urządzeń

  Wymiary modeli
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Seria cSa

agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem 
do zabudowy wewnętrznej
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Dostępne wersje

•		 	CSA		 	 	 –	agregat	wody	lodowej	w	wersji	
          tylko chłodzenie, dostępny 
          w 10-ciu wielkościach

•		 	CSA/HP	 –	agregat	wody	lodowej	w	wersji
          z pompą ciepła, dostępny 
          w 10-ciu wielkościach

informacje ogólne

Seria cSA to agregaty wody lodowej dedy-
kowane do małych i średnich rozmiarów po-
mieszczeń. idealnie nadają się do montażu 
wewnętrznego budynków. Seria obejmuje 
10 modeli: wersje tylko chłodzenie, wersje 
z pompą ciepła. Zakres mocy agregatów od 
5,7 kW do 39 kW. Agregaty wody lodowej serii 
cSA skutecznie obniżają temperaturę czyn-
nika chłodniczego w instalacjach do poziomu 
7˚c. charakteryzuje się szerokim zakresem 
wydajności chłodzenia oraz niezwykle niskim 
poziomem	dźwięku.	zastosowanie:	w	budow-
nictwie mieszkalnym, komercyjnym jak rów-
nież w przemysłowym. 

SERIA CSA 

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe pOWietrZem 
DO ZABuDOWy 
WeWNĘtrZNej

   wersja cSA - cSA/Hp
10 modeli, 06-41 5,9 - 43,1

5,7 - 39,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA CSA
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wersje: CSA - tylko chłodzenie
CSA/HP - z pompą ciepła

06 08 10 14 16

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 5,7 7,5 8,5 14,0 15,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 2,3 2,9 3,1 5,6 6,6

EER (EN14511) (1) W/W 2,5 2,6 2,7 2,5 2,3

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 7,6 9,9 11,1 18,5 20,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 2,4 3,1 3,3 5,8 7,2

EER (EN14511) (2) W/W 3,2 3,2 3,4 3,2 2,8

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 6,0 7,7 9,2 14,9 17,2

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 1,9 2,3 2,6 4,6 5,0

COP (EN14511) (3) W/W 3,2 3,3 3,5 3,2 3,4

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 5,9 7,6 9,0 14,6 16,9

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 2,3 2,8 3,1 5,5 6,0

COP (EN14511) (4) W/W 2,6 2,7 2,9 2,7 2,8

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

Prąd rozruchu A 63,8 70,8 101,8 68,3 79,3

Max. pobór prądu A 16,6 20,9 25,8 15,6 19,3

Przepływ powietrza m3/h 2000 3000 3000 5400 5400

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 1x0,52 1x0,52 1x0,52 1x1,10 1x1,10

Sprężarka ilość/typ szt. / typ 1/rotacyjna 1/spirala

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 71 71 71 73 73

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 43 43 43 45 45

Nominalna moc pompy obiegowej kW 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 23,7 56,6 46 112,8 113,5

Pojemność zbiornika buforowego I 40 40 40 40 60

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614

  Dane techniczne
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wersje: CSA - tylko chłodzenie
CSA/HP - z pompą ciepła

21 26 31 36 41

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 20,5 26,6 30,0 33,0 39,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 7,5 9,5 11,7 13,0 15,0

EER (EN14511) (1) W/W 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 26,7 34,6 38,8 42,4 50,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 8,2 10,3 12,6 14,0 16,4

EER (EN14511) (2) W/W 3,3 3,4 3,1 3,0 3,1

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 22,0 29,5 33,5 36,5 44,4

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 5,9 7,5 9,4 4,6 10,2

COP (EN14511) (3) W/W 3,7 3,9 3,6 3,6 3,7

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 21,6 28,7 32,5 35,5 43,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 7,1 9,2 11,2 12,2 14,0

COP (EN14511) (4) W/W 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Prąd rozruchu A 97,8 120,8 122,9 144,9 178,9

Max. pobór prądu A 18,8 24,8 29,9 35,9 38,9

Przepływ powietrza m3/h 8500 8500 10800 10800 10800

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 1x1,10 1x1,10 1x2,20 1x2,20 1x2,20

Sprężarka ilość/typ szt. / typ 1/spirala

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 77 77 82 82 82

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 49 49 54 54 54

Nominalna moc pompy obiegowej kW 0,6 0,6 0,9 0,9 1,3

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 136,8 79,2 96,4 41,2 170,1

Pojemność zbiornika buforowego I 60 60 180 180 180

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614

  Dane techniczne
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rama

Wszystkie urządzenia serii cSA wykonane są
z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo la-
kierowanej proszkowo warstwą farby poliure-
tanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapewnie-
nia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie śru-
by oraz nity wykonane są ze stali nierdzew-
nej. Standardowy kolor obudowy urządzeń to  
rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder

eLemeNty SKłADOWe

Sprężarka

modele 06, 08, 10 - posiadają sprężarkę rota-
cyjną /rotary/.
modele od 14 do 41 - posiadają sprężarkę spi-
ralną /scroll/.
Wszystkie kompresory wyposażone są 
w grzałkę karteru, a ich silniki posiadają 
wmontowane zabezpieczenia termiczne za-
pobiegające przeciążeniom.

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia.

Skraplacz

Skraplacz wykonany jest z rur miedzianych 
3/8” z użebrowaniem aluminiowym o grubo-
ści 0.1 mm.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

Wentylatory

Seria jest zbudowana w oparciu o wentylato-
ry typu odśrodkowego, z podwójnym wlotem 
i łopatkami zagiętymi do przodu wykonanymi 
z ocynkowanej stali. Zamontowane wirniki 
są wyważone pod kątem statycznym i dyna-
micznym zgodnie z obowiązującymi wymoga-
mi normy eN 60335.

  Korzyści zastosowania
  wentylatorów typu odśrodkowego:
•		 4-biegunowy	 silnik,	 sterowany	 elektro-

nicznie, pracujący z prędkością 1500 obr./
min 

•		 modele	06,	08	oraz	10	napędzane	są	bez-
pośrednio, a w pozostałych modelach na-
pęd stanowią koła i paski klinowe

•		 gumowe	uchwyty	montażowe	redukujące	
wibracje

•		 wbudowane	zabezpieczenie	przeciw	prze-
ciążeniowe

•		 stopień	ochrony	obudowy	IP	54.

parownik

parownik to płytowy wymiennik ciepła wyko-
nany ze stali nierdzewnej AiSi 316.

  Korzyści zastosowania tego typu
  wymiennika:
•		 powoduje	 zmniejszenie	 rozmiaru	 całego	

urządzenia
•		 zapewnia	znaczną	redukcję	ilości	czynni-

ka chłodniczego w porównaniu do urzą-
dzeń, gdzie zastosowano parowniki typu 
płaszczowo	–	rurowego.

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

wylotu wody.
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Sterownik

Wszystkie urządzenia serii cSA posiadają ste-
rowniki typu ActiVe. Auto adaptacyjny system 
sterowania to zaawansowana technologia, 
która stale monitoruje temperaturę zasilania 
i powrotu wody, przez co ściśle dopasowuje 
temperatury wody do obciążeń cieplnych bu-
dynku.

  Korzyści sterowania temperaturą
  wody przez ActiVe to:
•		 dokładne	sterowanie	startem/zatrzyma-

niem cyklu pracy sprężarki
•		 optymalizacja	skuteczności	pracy	pompy	
•		 zwiększenie	długości	życia	komponentów	

urządzenia.

  System ActiVe:
•		 pozwala	 obniżyć	 minimalny	 wymagany	

poziom wody w urządzeniu z tradycyjne-
go 12-15l/kW do 5 l/kW.

•		 obniżony	poziom	wody	pozwala	także	na	
instalację urządzenia bez zbiornika bufo-
rowego

•		 pozwala	na	zmniejszenie	wymagań	urzą-
dzenia pod kątem minimalnej powierzch-
ni instalacyjnej

•		 pozwala	na	 zmniejszenie	 strat	 cieplnych	
oraz obniżenia kosztów eksploatacyj-
nych.

rozdzielnia elektryczna 

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w: 
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku)

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 

Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w kom-
ponenty zabezpieczające takie jak:

•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	
linii wody wracającej z budynku 

•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-
jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników 

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 48°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.



27

B

C

A A

B

C

CSA/CN 06÷26 CSA/CN 31÷41

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

06/06A* 989 1103 625 102/155 21/21A1* 1423 1453 780 188/267

08/08A* 989 1103 625 110/170 26/26A1* 1423 1453 780 209/286

10/10A* 989 1103 625 128/187 31/31A1* 1270 1870 850 329/436

14/14A* 1324 1203 694 135/217 36/36A1* 1270 1870 850 343/491

15/15A* 1324 1203 694 142/222 41/41A1* 1270 1870 850 356/516

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

CSA - tylko chłodzenie
CSA/HP - z pompą ciepła

Oznaczenie 06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Wyłącznik główny - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Czujnik przepływu - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterownik mikroprocesorowy - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wyjście cyfrowe alarmu głównego - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wejście cyfrowe panelu głównego sterowania - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Układ miękkiego startu sprężarki "soft- start" DSEE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 - - - ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20°C (dla jednostek 06-10)

DCFF ◌ ◌ ◌ - - - - - - -

Regulacja prędkości wentylatora falownikiem po sygnale 
z przetwornika ciśnienia. (dla jednostek 14-41)

DCCI - - - ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia obiegu wody MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą ze zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw hydrauliczny z pompą obiegową bez zbiornika cwu A1NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Silnik wentylatora o podwyższonej mocy i sprężu 250 Pa FOSP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS485 INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

  Dostępne akcesoria 

  Wymiary modeli





 
Seria lda

agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem
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SERIA LdA 

Dostępne wersje

•		 	 LDA		 –	agregat	wody	lodowej	
        w wersji tylko chłodzenie,
        dostępny w 21
        wielkościach
•		 	 LDA/XL		 –	agregat	wody	lodowej	
        w wersji bardzo cichej 
        tylko chłodzenie, dostępny
        w 16-stu wielkościach

•		 	 LDA/CN		 –	agregat	skraplający,
        dostępny w 21
        wielkościach
•		 	 LDA/HP		 –	agregat	wody	lodowej	
        w wersji z pompą ciepła,
        dostępny w 21
        wielkościach

•		 	 LDA/FC	 –	agregat	wody	lodowej
        z funkcją free-cooling, 
        dostępny w 18-stu
        wielkościach
•		 	 LDA/FC100		–	agregat	wody	lodowej	
        z funkcją100% free-cooling,
        dostępny w 13-stu
        wielkościach

informacje ogólne

Seria LDA to agregaty wody lodowej z pompą
ciepła, zaprojektowane z myślą o średnich 
i dużych powierzchniach. Seria obejmuje mo-
dele: tylko chłodzenie, wersja bardzo cicha, 
wersja z pompą ciepła oraz free-coolingiem, 
agregaty skraplające. Zakres mocy agregatów 
od 40kW do 497kW. Seria LDA najczęściej sto-
sowana jest w systemach z klimakonwekto-
rami i/lub centralami wentylacyjnymi. Niski 
poziom	dźwięku	generowany	przez	urządze-
nia pozwala na ich instalację w wielu bardzo 
wymagających instalacjach. Duża ilość do-
stępnych modeli oraz szeroki zakres akceso-
riów umożliwia wybór optymalnego urządze-
nia do danego zapotrzebowania.
Zastosowanie: w budownictwie komercyjnym 
i przemysłowym.

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe pOWietrZem
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   wersja LDA - LDA/Hp
21 modeli, 039-500 43,2 - 519,0

40,2 - 497,0

0 10 20 30 40 50 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA LdA

  wersja LDA/XL - LDA/Hp/XL
16 modeli, 060-380 66,5 - 409,2

61,3 - 360,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 340 350 360 370 380 390 400 410 420 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LDA/Fc
18 modeli, 060-500 51,3 - 332,8

60,3 - 492,3

0 20 40 60 80 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LDA/Fc100
13 modeli, 060-260 81,9 - 214,2

63,8 - 260,0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 190 200 210 220 230 240 250 260 270 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

  wersja LDA/cN
21 modeli, 039-500

41,7 - 513,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 450 460 470 480 490 500 510 520 530 kW

Moc chłodnicza kW

 temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. odparowania 5°C, 

  wersja LDA/cN/XL
16 modeli, 060-380

64,4 - 377,6

30 40 50 60 70 80 90 100 110 310 320 330 340 350 360 370 380 390 kW

Moc chłodnicza kW

temp. powietrza 35°C, temp. odparowania 5°C
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wersje: LDA - tylko chłodzenie 
LDA/HP - z pompą ciepła

039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 40,2 45,3 54,6 60,9 67,6 79,3 90,1 99,4 113,0 124,6 150

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 14,0 16,1 18,5 21,1 23,1 27,3 31,3 34,5 38,5 44,2 49,8

EER (EN14511) (1) W/W 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 51,9 58,7 71,1 79,5 87,8 102,0 117,1 128,8 145,8 160,0 194,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 15,4 17,4 19,9 23,1 25,1 30,2 34,2 38,0 42,3 48,5 54,5

EER (EN14511) (2) W/W 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 44,0 48,9 58,9 67,8 77,2 87,8 104,5 113,5 128,1 139,3 162,8

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 10,8 12,0 14,1 15,8 17,5 20,7 24,1 27,0 30,0 33,0 38,8

COP (EN14511) (3) W/W 4,1 4,0 4,2 4,3 4,4 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 43,2 48,0 57,4 66,0 75,2 85,6 101,7 125,2 136,6 159,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (43) kW 13,1 14,7 17,4 19,4 21,5 24,9 29,0 32,5 36,0 40,0 46,8

COP (EN14511) (4) W/W 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 3x0,6 3x0,6 3x0,6 3x0,6 4x0,6

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 77 77 79 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 83,5

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 49 49 51 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 55,5

Nominalna moc pompy obiegowej kW 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 2,2

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 174 158 196 189 171 162 141 146 136 128 110

Pojemność zbiornika buforowego I 180 180 300 300 300 300 500 500 500 500 500

  Dane techniczne

wersje: LDA - tylko chłodzenie 
LDA/HP - z pompą ciepła

162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 166,8 184,9 202,2 232,4 260,6 314,7 343,0 383,7 454,0 497,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 52,8 67,3 78,3 84,9 92,1 103,1 116,9 140,9 161,2 176,0

EER (EN14511) (1) W/W 3,1 2,7 2,6 2,7 2,8 3,0 2,9 2,7 2,8 2,8

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 214,9 240,8 274,7 303,7 338,3 412,2 445,7 501,2 593,7 644,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 60,6 74,6 86,0 93,1 100,9 112,7 128,9 153,3 176,8 195,4

EER (EN14511) (2) W/W 3,5 3,2 3,2 3,2 3,3 3,6 3,4 3,2 3,3 3,3

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 176,6 194,9 210 252,6 217,7 331,2 362,9 422,6 488,8 529,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 42,8 50,0 55,0 64,0 71,0 87,0 95,0 114,0 126,0 139,0

COP (EN14511) (3) W/W 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,9 2,8

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 173,3 190,6 206,3 246,5 266,5 323,2 355,2 412,3 476,7 519,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 51,8 62,0 66,0 77,0 85,0 105,0 114,0 135,0 151,0 168,0

COP (EN14511) (4) W/W 3,3 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 4x0,69 3x2 3x2 4x2 4x2 6x2 6x2 8x2 8x2 8x2

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 84 86 86 89 89 90 90 91 91 91

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 56 58 58 61 61 62 62 63 63 63

Nominalna moc pompy obiegowej kW 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 98 172 155 172 143 177 167 174 154 139

Pojemność zbiornika buforowego I 500 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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wersje: LDA/XL - tylko chłodzenie,
wersja bardzo cicha 
LDA/HP/XL - z pompą ciepła, 
wersja bardzo cicha

039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW - - - 61,3 68,4 81,0 90,7 100,5 114,8 127,0 146,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW - - - 21,7 23,3 27,0 31,8 34,7 38,4 43,8 51,7

EER (EN14511) (1) W/W - - - 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9 2,8

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW - - - 82,4 91,8 107,3 120,7 133,7 152,1 167,3 192,9

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW - - - 23,7 25,5 30,1 35,2 38,6 42,5 48,4 57, 6

EER (EN14511) (2) W/W - - - 3,3 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 3,5 3,3

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW - - - 68,4 78,4 89,5 105,5 115,1 130,7 142,2 158,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW - - - 16,4 18,2 21,4 25,0 27,9 31,0 33,9 38,9

COP (EN14511) (3) W/W - - - 4,1 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW - - - 66,5 76,2 87,2 102,5 112,0 127,5 139,1 155,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW - - - 19,9 22,1 25,6 29,8 34,0 37,9 41,0 46,9

COP (EN14511) (4) W/W - - - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. - - - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW - - - 2x0,98 2x0,98 2x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) - - - 76 78 78 79,5 79,9 80,1 80,5 81

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) - - - 48 50 50 51,5 51,9 52,1 52,5 53

  Dane techniczne

wersje: LDA/XL - tylko chłodzenie, 
wersja bardzo cicha 
LDA/HP/XL - z pompą ciepła, 
wersja bardzo cicha

162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 162,5 179,8 205,0 219,3 238,8 270,6 300,6 360,4 - -

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 57,2 65,5 74,2 83,1 95,2 105,3 121,7 139,3 - -

EER (EN14511) (1) W/W 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 - -

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 212,6 239,3 272,7 290,4 314,2 351,8 390,8 472,9 - -

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 64,5 73,3 84,3 93,6 106,9 116,7 137,2 153,7 - -

EER (EN14511) (2) W/W 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1 - -

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 171,3 189,4 203,6 253,4 275,4 322,7 353 416,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 42,9 47,9 52,9 60,8 67,3 73,1 86,2 102,4 - -

COP (EN14511) (3) W/W 4,0 4,0 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 - -

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 168,8 186,0 201,1 248,3 271,2 316,5 347,6 409,2 - -

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 51,9 56,9 63,9 72,4 80,3 93,6 103,2 121 - -

COP (EN14511) (4) W/W 3,2 3,3 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - -

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 6/3 - -

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 3x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 - -

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 81,3 84 84 83 83 85 85 86 - -

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 53,3 56 56 55 55 57 57 58 - -

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614



34

wersja: LDA/FC - z funkcją free-cooling 039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW - - - 60,3 66,8 78,5 88,8 97,9 111,1 123,0 148,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW - - - 21,2 23,0 27,2 31,2 34,3 38,5 44,0 49,6

EER (EN14511) (1) W/W - - - 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 3,0

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia  
(free cooling) (2) kW - - - 51,3 51,3 51,7 76,0 74,5 75,1 76,6 104,5

Pobór mocy sprężarki (2) kW - - - 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,8

Przepływ wody (2) m3/h - - - 10,9 12,1 14,2 16,1 17,8 20,2 22,3 26,9

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. - - - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW - - - 2x0,69 2x0,69 2x0,69 3x0,69 3x0,69 3x0,69 3x0,69 4x0,69

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) - - - 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 83,5

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) - - - 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 55,5

Nominalna moc pompy obiegowej kW - - - 1,5 2,3 2,3 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa - - - 129 159 139 141 130 160 148 103

Pojemność zbiornika buforowego I - - - 300 300 300 500 500 500 500 500

  Dane techniczne

wersja: LDA/FC - z funkcją free-cooling 162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 164,6 183,2 200,7 230,1 258,1 311,6 339,2 380,2 449,6 492,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 54,6 67,1 77,7 84,5 91,8 102,8 116,5 140,4 160,7 175,4

EER (EN14511) (1) W/W 3,0 2,7 2,6 2,7 2,8 3,0 2,9 2,7 2,8 2,8

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia 
(free cooling) (2) kW 106,6 134,1 136,6 164,1 168,0 241,4 246,6 313,9 326,6 332,8

Pobór mocy sprężarki (2) kW 2,8 6,0 6,0 8,0 8,0 12,0 12,0 16,0 16,0 16,0

Przepływ wody (2) m3/h 29,9 33,3 36,4 41,8 46,9 56,6 61,6 69,0 81,6 89,3

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 4x0,69 3x2 3x2 4x2 4x2 6x2 6x2 8x2 8x2 8x2

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 84 86 86 89 89 90 90 91 91 91

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 56 58 58 61 61 62 62 63 63 63

Nominalna moc pompy obiegowej kW 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5 11,0 11,0 11,0

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 80 182 158 126 92 126 115 111 70 42

Pojemność zbiornika buforowego I 500 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   Swobodne chłodzenie (free cooling): temp. powietrza zewnętrznego 2°c, temp. wody 15°c, glikol etylenowy 20%, nominalny przepływ wody, wyłączone sprężarki
(3)  poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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wersja: LDA/FC100 - z funkcją 100% 
free-cooling

039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW - - - 63,8 71,5 85,2 93,3 103,6 118,5 132,3 154,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW - - - 22,1 23,3 26,9 32,8 35,1 38,5 43,1 49,6

EER (EN14511) (1) W/W - - - 2,9 3,1 3,2 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia  
(free cooling) (2) kW - - - 81,9 86,1 92,0 113,4 119,9 127,8 133,8 166,0

Pobór mocy sprężarki (2) kW - - - 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Przepływ wody (2) m3/h - - - 11,6 13,0 15,5 16,9 18,8 21,5 24,0 28,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz - - - 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. - - - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW - - - 2x2 2x2 2x2 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) - - - 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 83,5

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) - - - 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 55,5

Pojemność zbiornika buforowego I - - - 300 300 300 500 500 500 500 500

  Dane techniczne

wersja: LDA/FC100 - z funkcją 100% 
free-cooling

162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 172,4 191,5 210 233,3 260,5 - - - - -

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 53,9 65,1 74,6 82,7 90,7 - - - - -

EER (EN14511) (1) W/W 3,2 2,9 2,8 2,8 2,9 - - - - -

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia 
(free cooling) (2) kW 170,2 195,8 201,9 208,1 214,2 - - - - -

Pobór mocy sprężarki (2) kW 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - - - -

Przepływ wody (2) m3/h 31,3 34,8 38,2 42,4 47,3 - - - - -

Zasilanie elektryczne V/f/Hz  400/3/50 - - - - -

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 - - - - -

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 3x2 4x2 4x2 4x2 4x2 - - - - -

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 84 86 86 89 89 - - - - -

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 56 58 58 61 61 - - - - -

Pojemność zbiornika buforowego I 500 600 600 600 600 - - - - -

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   Swobodne chłodzenie (free cooling): temp. powietrza zewnętrznego 2°c, temp. wody 15°c, glikol etylenowy 20%, nominalny przepływ wody, wyłączone sprężarki, 
(3)  poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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wersja: LDA/CN - agregat skraplający 039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 41,7 46,8 57 63,4 71,5 83,3 98,3 110,1 124,2 134,9 164,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 14,2 16 18,9 21,5 23,4 27,8 32,2 35,8 40,1 45,6 51,3

E.E.R (EN14511) (1) W/W 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,2

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 2x0,6 3 x 0,6 3 x 0,6 3 x 0,6 3 x 0,6 4 x 0,6

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 77 77 79 79 80 80 82 82,5 82,9 83,1 83,5

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 49 49 51 51 52 52 54 54,5 54,9 55,1 55,5

  Dane techniczne

wersja: LDA/CN - agregat skraplający 162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 180,5 193,8 211,6 244,6 273,6 325,5 359,3 396,4 467 513,7

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 56,3 66,6 77,2 84,6 91,6 104 118,6 142,3 162,7 178,1

E.E.R (EN14511) (1) W/W 3,2 2,9 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8 2,9 2,9

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 4 x 0,6 3x2,0 3x2,0 4x2,0 4x2,0 6x2,0 6x2,0 8x2,0 8x2,0 8x2,0

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 84 86 86 89 89 90 90 91 91 91

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 56 58 58 61 61 62 62 63 63 63

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. odparowania 5°c
(3)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614

wersja: LDA/CN/FC - agregat skraplający,
wersja bardzo cicha

039 045 050 060 070 080 090 110 120 130 152

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW -- -- -- 64,4 72,6 85,4 99,1 111,6 127 138,2 159,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW -- -- -- 21,7 23,7 27,6 32,7 36 39,8 45,1 53,4

E.E.R (EN14511) (1) W/W -- -- -- 2,9 3,1 3,1 3 3,1 3,2 3,1 3

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. -- -- -- 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW -- -- -- 2x0,98 2x0,98 2x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) -- -- -- 76 78 78 79,5 79,9 80,1 80,5 81

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) -- -- -- 48 50 50 51,5 51,9 52,1 52,5 53

  Dane techniczne

wersja: LDA/CN/FC - agregat skraplający,
wersja bardzo cicha

162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 174,8 184,1 200,9 225,4 243,9 288,4 315,7 377,6 -- --

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 58,8 68,6 80,2 84,1 96 107,6 126,3 140,9 -- --

E.E.R (EN14511) (1) W/W 3 2,7 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 -- --

Zasilanie elektryczne V/f/Hz  400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 6,2 -- --

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 3x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 6x0,98 6x0,98 8x0,98 -- --

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 81,3 84 84 83 83 85 85 86 -- --

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 53,3 56 56 55 55 57 57 58 -- --

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. odparowania 5°c
(2)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(3)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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rama

Wszystkie urządzenia serii LDA wykonane są 
z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo la-
kierowanej proszkowo warstwą farby poliure-
tanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapewnie-
nia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie śru-
by oraz nity wykonane są ze stali nierdzew-
nej. Standardowy kolor obudowy urządzeń to  
rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zastoso-
wano komponenty znanych i rozpoznawanych 
na świecie producentów, wszystkie połącze-
nia są lutowane lub spawane zgodnie z normą 
iSO 97/23. Każdy obieg chłodniczy jest całko-
wicie niezależny od drugiego. Awaria któregoś 
z obiegów chłodniczych nie ma wpływu na 
pracę pozostałych w urządzeniu.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder
•		 zawór	rozprężny	ze	sterowaniem	elektro-

nicznym, który pozwala optymalizować 
pracę urządzenia.

Sprężarka

Wszystkie modele pracują w oparciu o sprę-
żarki spiralne /scroll/.
Wszystkie kompresory wyposażone są 
w grzałkę karteru, a ich silniki posiadają 
wmontowane zabezpieczenia termiczne za-
pobiegające przeciążeniom.

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to, by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy 
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia. Zastosowanie sprężarek spiralnych  
/typu scroll/ w układzie równoległym zdecy-
dowanie przekłada się na zwiększenie wydaj-
ności urządzenia (zwłaszcza gdy urządzenie 
pracuje przy niepełnym obciążeniu).

Skraplacz

Skraplacz wykonany jest z rur miedzianych 
3/8” z użebrowaniem aluminiowym o grubo-
ści 0.1 mm.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

Wentylatory

Seria jest zbudowana w oparciu o wentylatory 
osiowe z aluminiowymi łopatkami są wywa-
żone pod kątem statycznym i dynamicznym 
zgodnie z obowiązującymi wymogami normy 
eN 60335.

  Korzyści zastosowania  
  wentylatorów osiowych:
•		 6-biegunowy	 silnik,	 sterowany	 elektro-

nicznie, pracujący z prędkością 900 obr./
min 

•		 8-biegunowy	 silnik,	 sterowany	 elektro-
nicznie, pracujący z prędkością 750 obr./
min

•		 modele	06,	08	oraz	10	napędzane	są	bez-
pośrednio, a w pozostałych modelach na-
pęd stanowią koła i paski klinowe

•		 gumowe	uchwyty	montażowych	reduku-
jących wibracje

•		 wbudowane	zabezpieczenie	przeciw	prze-
ciążeniowe

•		 stopień	ochrony	obudowy	IP	54.

eLemeNty SKłADOWe

parownik

parownik to płytowy wymiennik ciepła wyko-
nany ze stali nierdzewnej AiSi 316.

  Korzyści zastosowania tego typu
  wymiennika:
•		 powoduje	 zmniejszenie	 rozmiaru	 całego	

urządzenia
•		 zapewnia	znaczną	redukcję	ilości	czynni-

ka chłodniczego w porównaniu do urzą-
dzeń, gdzie zastosowano parowniki typu 
płaszczowo	–	rurowego

•		 modele	039	do	162	posiadają	pojedynczy	
obieg wodny

•		 modele	od	190	posiadają	podwójny	obieg	
typu krzyżowego.

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

zasilania obiegu wodnego (na wypływie 
wody z wymienników) w celu zabezpie-
czenia jej przed zamarznięciem.
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rozdzielnia elektryczna 

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w: 
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku)

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 
Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 50°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.

Sterownik

Wszystkie urządzenia serii LDA posiadają ste-
rowniki. Zapewniają one prawidłowy przebieg 
następujących funkcji:
•		 sterowanie	temperaturą	wody
•		 zabezpieczenie	przeciw	zamarzaniu
•		 automatyczne	 uruchamianie	 cyklu	 pracy	

sprężarki
•		 reset	alarmu.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
(opcjonalnie) możliwe jest zaprogramowanie 
sterownika w taki sposób aby łączył się on 
z systemem BmS, pozwalając w ten sposób 
na zdalne sterowanie i zarządzanie urządze-
niem.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w kom-
ponenty zabezpieczające takie jak:
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku 
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników 

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Wersja free cooling

Agregaty z opcją swobodnego chłodzenia (free 
cooling) posiadają dodatkowy wymiennik, 
przez który przepływa woda, jeśli temperatura 
otoczenia jest wystarczająco niska by odebrać 
z niej energię. Opcja ta jest niezwykle popu-
larna w przypadku nowoczesnych rozwiązań 
chłodzących takich jak wentylatory sufitowe 
lub belki chłodzące. jeśli temperatura wody 
powrotnej wynosi na przykład 16˚c, a prefe-
rowana jej temperatura wynosi 12˚c, wówczas 
przy założeniu, że temperatura otoczenia wy-
nosi poniżej 16˚c, część procesu chłodzenia 
może odbyć się przy pomocy opcji free coolin-
gu. jeżeli temperatura otoczenia wynosi poni-
żej 12˚c, wówczas znaczna większość procesu, 
a nawet cały proces chłodzenia może zostać 
przeprowadzony metodą free coolingu. pod-
czas pracy urządzenia w 100% trybie free co-
oling sprężarki są wyłączone, w związku z tym 
ten proces pozwala na znaczne oszczędności.
OpcjA SWOBODNeGO cHłODZeNiA (Free-
cOOLiNG) dostępna jest w dwóch wersjach:
FC	–	wersja	standardowa
FC100	–	wersja	zaawansowana,	która	pozwa-
la na skuteczną pracę w trybie swobodnego 
chłodzenia, przy założeniu niskiej temperatu-
ry otoczenia.

Wersje z opcją free cooling zawierają następu-
jące komponenty:
•		 wymiennik	termiczny
•		 wymiennik	ciepła	powietrze	woda	wyko-

nany z miedzianych lameli
•		 zawór	odcinający	
•		 mikroprocesor	 –	 stanowiący	 ‘serce’	 sys-

temu, dokonujący ciągłych pomiarów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjono-
wania urządzenia parametrów i zapew-
niających maksymalnie wydajną pracę we 
wszystkich warunkach; 

•		 3	drożny	 zawór	 z	 opcją	oN/oFF,	 którego	
praca polega na przekazywaniu wody do 
wymiennika swobodnego chłodzenia lub 
wysyłaniu jej bezpośrednio do wymienni-
ka płytowego.

podczas gdy urządzenie pracuje z opcją free 
cooling wszystkie wentylatory muszą być 
włączone i pracować z pełną prędkością dla 
osiągnięcia maksymalnego efektu. jeśli pra-
ca w trybie free cooling nie jest wystarcza-
jąca dla wypełnienia zadania, możliwym jest 
dodatkowe wykorzystanie agregatu chłodzą-
cego lecz przy założeniu, że jego wentylatory 
również będą pracowały na pełnych obro-
tach. taka opcja jednak często może prowa-
dzić do zbyt niskiego ciśnienia w skraplaczu, 
ponieważ wydajność wymiennika jest zbyt 
duża. Dlatego też, niezbędne jest sterowanie 
za pomocą zaworów magnetycznych, które 
mogą dzielić wykorzystanie skraplacza na 
pracę w 1/3, 2/3 lub pełnego trybu. pozwala 
to na utrzymanie odpowiedniego poziomu ci-
śnienia w skraplaczu.

  Korzyści:
•		 maksymalne	 wykorzystanie	 możliwości	

w trybie free cooling i maksymalna wydaj-
ność energetyczna układu w porównaniu 
z konwencjonalnymi rozwiązaniami 

•		 dokładne	 sterowanie	 temperaturą	 wody	
na wylocie 

•		 wersja	 LDA	 cechuje	 się	 wyjątkowo	 cichą	
pracą

•		 przyjazny	dla	użytkownika	układ	sterowa-
nia z prostym odczytem i wyświetlaczem 
graficznym

•		 łatwa	 instalacja	 i	 obsługa,	 prosty	 dostęp	
do wszystkich podzespołów.
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LDA - tylko chłodzenie 
LDA/HP - wersja z pompą ciepła

Oznaczenie 039-050 060-080 090-130 152-162 190-260 300 - 320 380 - 500

Wyłącznik główny - ● ● ● ● ● ● ●

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą i zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą A1NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami i  zbiornikiem buforowym A2ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami A2NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hudrauliczny bez pomp i bez biornika buforowego A0NP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór elektromagnetyczny na linii cieczy VSOG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Elektroniczny zawór rozprężny VTEE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20 °C

DCCF ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Pozioma wyrzutnia powietrza INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

LDA/FC - wersja z free coolingiem 
LDA/FC 100 - wersja z free coolingiem 100%

Oznaczenie 039-050 060-080 090-130 152-162 190-260 300 - 320 380 - 500

Wyłącznik główny - ● ● ● ● ● ● ●

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20°C

DCCF ● ● ● ● ● ● ●

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą i zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą A1NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami i  zbiornikiem buforowym A2ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami A2NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hudrauliczny bez pomp i bez biornika buforowego A0NP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór elektromagnetyczny na linii cieczy VSOG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Elektroniczny zawór rozprężny VTEE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ● ● ● ● ● ● ●

Pozioma wyrzutnia powietrza INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

  Dostępne akcesoria 
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LDA/XL - tylko chłodzenie
LDA/HP/XL - wersja z pompą ciepła

Oznaczenie 039-050 060-080 090-130 152-162 190-260 300 - 320 380 - 500

Wyłącznik główny - ● ● ● ● ● ● ●

Wersja wyciszona XLS00 ● ● ● ● ● ● ●

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20 °C

DCCF ● ● ● ● ● ● ●

Moduł hudrauliczny bez pomp i bez biornika buforowego A0NP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór elektromagnetyczny na linii cieczy VSOG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Elektroniczny zawór rozprężny VTEE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Pozioma wyrzutnia powietrza INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

LDA/CN - agregat skraplający Oznaczenie 039-050 060-080 090-130 152-162 190-260 300 - 320 380 - 500

Wyłącznik główny - ● ● ● ● ● ● ●

Steronik mikroprocesorowy - ● ● ● ● ● ● ●

Zdalne sterowanie on/off - ● ● ● ● ● ● ●

Alarm ogólny, styk bezpotencjałowy - ● ● ● ● ● ● ●

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór rozprężny VTER ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM

Regulacja prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 
poniżej +20 °C

DCCF ● ● ● ● ● ● ●

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

  Dostępne akcesoria 
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SkrAPLACz	–	rozmIeSzCzeNIe	PrzyłąCzy	INStALACjI	CzyNNIkA	
cHłODNicZeGO (LDA/cN)

urządzenie skraplające (cN) musi być połą-
czone do agregatu za pomocą instalacji rur 
chłodniczych. Skraplacze dostarczane są bez 
medium chłodniczego lecz z załadunkiem 
azotu. 

 Skraplacz zamontowany wyżej 
   niż parownik

 Skraplacz zamontowany niżej
   niż parownik

1 %

+/- 6 m

+/- 6 m

1 %

Skraplacz

parownik

1 %

Skraplacz

parownik

  rozkład rur oraz maksymalny
  dystans pomiędzy sekcjami.

W przypadku instalacji systemów typu split, 
rozkład rur determinowany jest położeniem 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
strukturą budynku. ciąg rur powinien być zmi-
nimalizowany po to aby zredukować spadki 
ciśnień w obiegu chłodniczym a także ilość 
czynnika chłodniczego. maksymalna dozwo-
lona długość rury wynosi 30 metrów. jeżeli 
państwa wymagania przekraczają powyżej 
opisane limity, prosimy o kontakt z naszym 
działem technicznym.

  Skraplacz zainstalowany na poziomie
  wyższym niż sekcja parownika.

Na wyższych partiach rur pionowych, w odle-
głości co 6 metrów powinny zostać zainsta-
lowane separatory oleju tak, aby upewnić się, 
że olej w wyniku grawitacji nie przedostaje 
się z powrotem do sprężarki a kierunek jego 
obiegu jest zgodny z zamierzonym. poziome 
rury ssące powinny z kolei być nachylone pod 
kątem minimum 1% zgodnie z kierunkiem 
przepływu, by zapewnić napływanie oleju 
z powrotem do sprężarki. 

  Skraplacz zainstalowany na poziomie
  niższym niż sekcja parownika.

Separator cieczy należy zainstalować w odcin-
ku ssącym na wysokości wyjścia z parownika, 
dzięki czemu czynnik chłodzący nie przedo-
stanie się z powrotem do sprężarki, gdy urzą-
dzenie jest wyłączone. Należy upewnić się, że 
separator zamontowany został zgodnie z kie-
runkiem przepływu.

poziome rury ssące powinny z kolei być na-
chylone pod kątem minimum 1% zgodnie 
z kierunkiem przepływu, by zapewnić napły-
wanie oleju z powrotem do sprężarki.
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B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

039/039A* 1406 1870 850 570/890

045/045A* 1406 1870 850 590/910

050/050A* 1406 1870 850 600/920

060/060A* 1759 2608 1105 725/1045

070/070A* 1759 2608 1105 760/1070

080/080A* 1759 2608 1105 810/1130

090/090A* 1759 3608 1105 1070/1590

110/110A* 1759 3608 1105 1150/1670

120/120A* 1759 3608 1105 1200/1720

130/130A* 1759 3608 1105 1230/1750

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

152/152A* 2179 3608 1105 1390/1910

162/162A* 2179 3608 1105 1580/2100

190/190A* 2350 4708 1105 1960/2580

210/210A* 2350 4708 1105 2050/2670

240/240A* 2350 4708 1105 2160/2780

260/260A* 2350 4708 1105 2480/3000

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

300/300A* 2350 4108 2210 3150/4300

320/320A* 2350 4108 2210 3220/4370

380/380A* 2350 4108 2210 3560/4710

430/430A* 2350 4108 2210 3650/4800

500/500A* 2350 4108 2210 3750/4900

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

  Wymiary modeli



 
Seria cda

agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem
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Dostępne wersje

•		 	CDA		 –	agregat	wody	lodowej	
        w wersji tylko chłodzenie,
        dostępny w 16-stu
        wielkościach
•		 	CDA/HP		 –		agregat	wody	lodowej	
        w wersji z pompą ciepła,
        dostępny w 16-stu
        wielkościach
•		 	CDA/FC		 –		agregat	wody	lodowej	
        z funkcją free cooling,
        dostępny w 13-stu
        wielkościachościach.

informacje ogólne

Seria cDA oferuje agregaty wody lodowej 
dedykowane głównie do średnich i dużych 
rozmiarów aplikacji. Seria obejmuje modele: 
wersja tylko chłodzenie, wersja z pompą cie-
pła, wersja z free coolingiem. Zakres mocy 
agregatów od 40 kW do 260 kW. Agregaty 
wody lodowej serii cDA służą do obniżania 
temperatury medium chłodzącego w instala-
cji do poziomu 7˚c. Duża ilość dostępnych mo-
deli oraz szeroki zakres akcesoriów umożliwia 
wybór optymalnego urządzenia do danego 
zapotrzebowania.

SERIA CdA 

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe pOWietrZem

  wersja cDA/Fc
13 modeli, 060-260 51,6 - 160,7

60,4 - 255,7

40 50 60 70 80 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja cDA - cDA/Hp
16 modeli, 039-260 43,2 - 267,6

40,2 - 260,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 210 220 230 240 250 260 270 280 290 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA CdA
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wersje: CDA - tylko chłodzenie 
CDA/HP - z pompą ciepła

039 045 050 060 070 080 090 110

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 40,2 45,3 54,6 60,9 67,6 79,3 90,1 99,4

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 15,2 17,1 21,3 22,9 24,7 28,9 33,7 36,9

EER (EN14511) (1) W/W 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

Moc grzewcza (EN14511) (2) kW 44,0 48,9 58,9 67,8 77,2 87,8 104,5 113,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 12,0 13,2 16,7 17,4 19,1 22,3 26,6 29,4

COP (EN14511) (2) W/W 3,7 3,7 3,5 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 43,2 48,0 57,4 66,0 75,0 85,6 101,7 110,7

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 14,3 15,9 20,0 21,0 23,1 26,5 31,4 35,0

COP (EN14511) (3) W/W 3,0 3,0 2,9 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2

Zasilanie elektryczne V/f/Hz  400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 1x2,2 1x2,2 1x4 2x1,5 2x1,5 2x1,5 3x1,5 3x1,5

Przepływ powietrza/ średnie ciśnienie statyczne m3/h /Pa 10800/50 10800/50 13000/50 19000/50 18000/50 18000/50 30000/50 30000/50

Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 86 86 89 89 89 89 92 92

Poziom ciśnienia akustycznego (5) dB(A) 58 58 61 61 61 61 64 64

Nominalna moc pompy obiegowej kW 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 174 158 198 189 171 162 141 146

Pojemność zbiornika buforowego I 180 180 300 300 300 300 500 500

  Dane techniczne

wersje: CDA - tylko chłodzenie 
CDA/HP - z pompą ciepła

120 130 152 162 190 210 240 260

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 112,9 124,6 150 166,8 184,9 211,1 232,6 260,6

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 41,0 46,7 55,0 60,0 73,3 82,7 88,8 96,0

EER (EN14511) (1) W/W 2,8 2,7 2,7 2,8 2,5 2,6 2,6 2,7

Moc grzewcza (EN14511) (2) kW 128,4 139,6 162,8 176,6 196,4 211,1 252,1 272,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 32,5 35,5 44,0 48,0 57,0 61,2 68,0 75,0

COP (EN14511) (2) W/W 4,0 3,9 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,6

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 125,3 136,6 159 173,3 191 206,3 246,3 267,6

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 38,5 42,5 52,0 57,0 67,0 72,0 81,0 89,0

COP (EN14511) (3) W/W 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 3x1,5 3x1,5 2x4 2x4 4x3 4x3 4x3 4x3

Przepływ powietrza / średnie ciśnienie statyczne m3/h /Pa 30000/50 30000/50 36000/50 60000/50 60000/50 60000/50 60000/50 60000/50

Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 92 92 94 94 96 96 96 96

Poziom ciśnienia akustycznego (5) dB(A) 64 64 66 66 68 68 68 68

Nominalna moc pompy obiegowej kW 1,9 1,9 2,2 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 133 124 110 98 164 148 175 147

Pojemność zbiornika buforowego I 500 500 500 500 600 600 600 600

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(3)   tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(5)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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  Dane techniczne. 
wersja: CDA/FC - z funkcją free cooling 039 045 050 060 070 080 090 110

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW - - - 60,4 66,8 78,9 89,3 99,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW - - - 22,8 24,6 28,6 33,3 36,1

EER (EN14511) (1) W/W - - - 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia 
(free cooling) (2) kW - - - 51,6 51,3 53,0 78,7 78,9

Pobór mocy sprężarki (2) kW - - - 3 3 3 4,5 4,5

Przepływ wody (2) m3/h - - - 11 12,1 14,3 16,2 18,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz  400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. - - - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW - - - 2x1,5 2x1,5 2x1,5 3x1,5 3x1,5

przepływ powietrza / srednie cisnienie statyczne m3/h /Pa - - - 19000/50 18000/50 18000/50 30000/50 30000/50

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) - - - 89 89 89 92 92

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) - - - 61 61 61 64 64

Nominalna moc pompy obiegowej kW - - - 1,5 2,3 2,6 2,2 2,2

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa - - - 129 159 137 140 127

Pojemność zbiornika buforowego I - - - 300 300 300 500 500

wersja: CDA/FC - z funkcją free cooling 120 130 152 162 190 210 240 260

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 113,0 125,1 148,1 164,6 187,7 205,5 228,0 255,7

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 39,9 45,3 54,8 59,8 70,9 81,1 89,6 97,0

EER (EN14511) (1) W/W 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia
(free cooling) (2) kW 81,6 83,5 104,5 106,6 150,6 153,99 157,2 160,7

Pobór mocy sprężarki (2) kW 4,5 4,5 8 8 12 12 12 12

Przepływ wody (2) m3/h 20,5 22,7 26,9 29,9 34,1 37,4 41,4 46,4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2

Wentylatory (ilość x moc pobierana) szt. x kW 3x1,5 3x1,5 2x4 2x4 4x3 4x3 4x3 4x3

przepływ powietrza / srednie cisnienie statyczne m3/h /Pa 30000/50 30000/50 36000/50 60000/50 60000/50 60000/50 60000/50 60000/50

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 92 92 94 94 96 96 96 96

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 64 64 66 66 68 68 68 68

Nominalna moc pompy obiegowej kW 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej kPa 156 142 103 80 172 146 129 97

Pojemność zbiornika buforowego I 500 500 500 500 600 600 600 600

(1)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)   Swobodne chłodzenie (free cooling): temp. powietrza zewnętrznego 2°c, temp. wody 15°c, glikol etylenowy 20%, nominalny przepływ wody, wyłączone sprężarki
(3)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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rama

Wszystkie urządzenia serii cDA wykonane są 
z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo la-
kierowanej proszkowo warstwą farby poliure-
tanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapewnie-
nia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie śru-
by oraz nity wykonane są ze stali nierdzew-
nej. Standardowy kolor obudowy urządzeń to  
rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23. 

Każdy obieg chłodniczy jest całkowicie nieza-
leżny od drugiego. Awaria jednego z obiegów 
chłodniczych nie ma wpływu na pracę pozo-
stałych w urządzeniu.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder
•		 zawór	rozprężny	ze	sterowaniem	elektro-

nicznym, który pozwala optymalizować 
pracę urządzenia zwłaszcza przy jego 
niepełnym obciążeniu.

parownik

parownik to płytowy wymiennik ciepła wyko-
nany ze stali nierdzewnej AiSi 316.

  Korzyści zastosowania tego typu
  wymiennika:
•		 powoduje	 zmniejszenie	 rozmiaru	 całego	

urządzenia
•		 zapewnia	znaczną	redukcję	ilości	czynni-

ka chłodniczego w porównaniu do urzą-
dzeń, gdzie zastosowano parowniki typu 
płaszczowo - rurowego

•		 modele	039	do	162	posiadają	pojedynczy	
obieg wodny

•		 modele	od	190	posiadają	podwójny	obieg	
typu krzyżowego

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

zasilania obiegu wodnego (na wypływie 
wody z  wymienników) w  celu zabezpie-
czenia jej przed zamarznięciem.

Sprężarka

Wszystkie modele pracują w oparciu o sprę-
żarki spiralne /scroll/. Wszystkie kompresory 
wyposażone są w grzałkę karteru, a ich silniki 
posiadają wmontowane zabezpieczenia ter-
miczne zapobiegające przeciążeniom.

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to, by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy 
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia. Zastosowanie sprężarek spiralnych  
/typu scroll/ w układzie równoległym zdecy-
dowanie przekłada się na zwiększenie wydaj-
ności urządzenia (zwłaszcza gdy urządzenie 
pracuje przy niepełnym obciążeniu).

Skraplacz

Skraplacz wykonany jest z rur miedzianych 
3/8” z użebrowaniem aluminiowym o grubo-
ści 0.1 mm.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

Wentylatory

Seria jest zbudowana w oparciu o wentylato-
ry typu odśrodkowego, z podwójnym wlotem 
i łopatkami zagiętymi do przodu wykonanymi 
z ocynkowanej stali. Zamontowane wenty-
latory są wyważone pod kątem statycznym 
i dynamicznym zgodnie z obowiązującymi 
wymogami normy eN 60335.

  Korzyści zastosowania wentylatorów
  typu odśrodkowego:
•		 4-biegunowy	 silnik,	 sterowany	 elektro-

nicznie, pracujący z prędkością 1500 obr./
min 

•		 w	modelach	napęd	stanowią	koła	 i	paski	
klinowe

•		 gumowe	uchwyty	montażowe	redukujące	
wibracje

•		 wbudowane	zabezpieczenie	przeciw	prze-
ciążeniowe

•		 stopień	ochrony	obudowy	IP	54.

eLemeNty SKłADOWe
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Sterowniki

Wszystkie urządzenia serii cDA posiadają ste-
rowniki.

Zapewniają one prawidłowy przebieg nastę-
pujących funkcji:
•		 sterowanie	temperaturą	wody
•		 zabezpieczenie	przeciw	zamarzaniu
•		 automatyczne	 uruchamianie	 cyklu	 pracy	

sprężarki
•		 reset	alarmu.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
(opcjonalnie) możliwe jest zaprogramowanie 
sterownika w taki sposób aby łączył się on 
z systemem BmS, pozwalając w ten sposób 
na zdalne sterowanie i zarządzanie urządze-
niem. możliwe jest dopasowanie rozwiązań 
przy użyciu protokołów mODBuS.

rozdzielnia elektryczna 

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w: 
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku)

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami.

Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w na-
stępujące komponenty zabezpieczające:
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku 
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników 

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 48°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.

Wersja free cooling 

jeśli istnieje konieczność, aby agregat chłod-
niczy pracował w trybie całorocznym, możli-
wa jest praca urządzenia w opcji swobodnego 
chłodzenia tzw. free coolingu. Agregaty z opcją 
swobodnego chłodzenia posiadają dodatkowy 
wymiennik, przez który przepływa woda, jeśli 
temperatura otoczenia jest wystarczająco ni-
ska by odebrać z niej energię. Opcja ta jest nie-
zwykle popularna w przypadku nowoczesnych 
rozwiązań chłodzących takich jak wentylatory 
sufitowe lub belki chłodzące. jeśli temperatura 
wody powrotnej wynosi na przykład 16˚c, a pre-
ferowana jej temperatura wynosi 12˚c, wów-
czas przy założeniu, że temperatura otoczenia 
wynosi poniżej 16˚c, część procesu chłodzenia 
może odbyć się przy pomocy opcji free coolin-
gu. jeżeli temperatura otoczenia wynosi poni-
żej 12˚c, wówczas znaczna większość procesu, 
a nawet cały proces chłodzenia może zostać 
przeprowadzony metodą free coolingu. pod-
czas pracy urządzenia w 100% trybie free co-
oling sprężarki są wyłączone, w związku z tym 
ten proces pozwala na znaczne oszczędności.

Wersja z opcją swobodnego chłodzenia (free 
coolingu) zawierają następujące komponenty:
•		 wymiennik	 ciepła	 powietrze	 woda	 wyko-

nany z miedzianych lameli, dostarczany 
z zaworami odcinającymi.

•		 sterownik	 mikroprocesorowy	 stanowiący	
‘serce’	systemu,	dokonuje	ciągłych	pomia-
rów niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania urządzenia parametrów i za-
pewniających maksymalnie wydajną pracę 
we wszystkich warunkach.

•		 zawór	 3	 drożny	 z	 opcją	 oN/oFF,	 które-
go praca polega na przekazywaniu wody 
do wymiennika swobodnego chłodzenia 

(opcja free cooling) lub wysyłaniu jej bez-
pośrednio do wymiennika płytowego

•		 sterowanie	 ciśnieniem	w	 skrpalaczu:	 kie-
dy urządzenie pracuje z opcją free cooling 
wszystkie jego wentylatory musze być 
włączone i pracować z pełną prędkością 
dla osiągnięcia maksymalnego efektu. jeśli 
praca w trybie free cooling nie jest wystar-
czająca dla wypełnienia zadania, możliwym 
jest dodatkowo uruchomienie sprężarek 
i wykorzystanie agregatu chłodzącego lecz 
przy założeniu, że jego wentylatory rów-
nież będą pracowały na pełnych obrotach. 
taka opcja jednak często może prowadzić 
do zbyt niskiego ciśnienia w skraplaczu, 
ponieważ wydajność wymiennika jest zbyt 
duża. Dlatego też, niezbędne jest sterowa-
nie za pomocą zaworów magnetycznych, 
które mogą dzielić wykorzystanie skrapla-
cza na pracę w 1/3, 2/3 lub pełnego trybu. 
pozwala to na utrzymanie odpowiedniego 
poziomu ciśnienia w skraplaczu.

  Korzyści:
•		 maksymalne	 wykorzystanie	 możliwości	

w trybie free cooling i maksymalna wydaj-
ność energetyczna układu w porównaniu 
z konwencjonalnymi rozwiązaniami 

•		 dokładne	 sterowanie	 temperaturą	 wody	
na wylocie 

•		 wersja	 LDA	 cechuje	 się	 wyjątkowo	 cichą	
pracą

•		 przyjazny	dla	użytkownika	układ	sterowa-
nia z prostym odczytem i wyświetlaczem 
graficznym

•		 łatwa	 instalacja	 i	 obsługa,	 prosty	 dostęp	
do wszystkich podzespołów.
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  Dostępne akcesoria 
CDA - tylko chłodzenie 
CDA/HP - z pompą ciepła

Oznaczenie 039-050 060-080 090-130 152-160 190-260

Wyłącznik główny - ● ● ● ● ●

Czujnik przepływu - ● ● ● ● ●

Sterowanie mikroprocesorowe - ● ● ● ● ●

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą i zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą A1NT ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami i zbiornikiem buforowym A2ZZ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hudraukliczny bez pomp i bez biornika buforowego A0NP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja ciśnienia skraplania za pomocą falownika silnika 
wentylatora

DCCI ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zwiększony silnik wentylatora skraplacza FOSP ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Pozioma wyrzutnia powietrza HORI ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS 485 INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

CDA/FC - z funkcją free coolingu Oznaczenie 060-080 090-130 152-160 190-260

Wyłącznik główny - ● ● ● ●

Czujnik przepływu - ● ● ● ●

Sterowanie mikroprocesorowe - ● ● ● ●

Wersja wyciszona LS00 ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą i zbiornikiem buforowym A1ZZ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą A1NT ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 2 pompami i zbiornikiem buforowym A2ZZ ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hudraukliczny bez pomp i bez biornika buforowego A0NP ◌ ◌ ◌ ◌

Regulacja ciśnienia skraplania za pomocą falownika silnika 
wentylatora

DCCI ◌ ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (tylko wersja 
podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌ ◌

Zwiększony silnik wentylatora skraplacza FOSP ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌

Pozioma wyrzutnia powietrza HORI ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS 485 INSE ◌ ◌ ◌ ◌

Podgrzewana taca skroplin (tylko wersja z pompą ciepła) BRCA ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne
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B

C

A

A

B

C

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

039/039A* 1270 1870 850 580/900 130/130A* 1566 3608 1105 1270/1790

045/045A* 1270 1870 850 600/920 152/152A* 1966 3608 1105 1640/2160

050/050A* 1270 1870 850 610/930 162/162A* 1966 3608 1105 1700/2220

060/060A* 1566 2608 1105 736/1056 190/190A* 1966 4708 1105 2070/2690

070/070A* 1566 2608 1105 770/1090 210/210A* 1966 4708 1105 2180/2800

080/080A* 1566 2608 1105 820/1140 240/240A* 1966 4708 1105 2290/2910

090/090A* 1566 3608 1105 1110/1630 260/260A* 1966 4708 1105 2590/3210

110/110A* 1566 3608 1105 1190/1710

120/120A* 1566 3608 1105 1240/1760

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

  Wymiary modeli

tryb grzania

tryb chłodzenia z regulacją ciśnienia

tryb chłodzenia bez regulacji ciśnienia

tryb chłodzenia z regulacją ciśnienia i pracy z glikolem

tryb chłodzenia bez regulacji ciśnienia i pracy z glikolem

  Zakres pracy urządzeń
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SERIA Lgk

Dostępne wersje

•		 	 LGk		 	 	 –	agregat	w	wersji	tylko	
          chłodzenie, dostępny 
          w 11-stu wielkościach
•		 	 LGk/HP		–	agregat	wody	lodowej	w	wersji
          z pompą ciepła, dostępny
          w 11-stu wielkościach
•		 	 LGk/FC		–	agregat	wody	lodowej
          z funkcją free-cooling,
          dostępny w 11-stu
          wielkościach

informacje ogólne

Seria LGK to wysoko wydajne agregaty wody 
lodowej przeznaczone do dużych powierzchni. 
Seria obejmuje 11 modeli: wersja tylko chło-
dzenie, wersja z pompą ciepła, wersja z funk-
cją free cooling. Zakres mocy agregatów od 
162kW do 900 kW. Agregaty wody lodowej 
serii LGK służą do obniżania temperatury 
medium chłodzącego w instalacji do poziomu 
7°c. Seria LGK stosowana jest w systemach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W serii 
zastosowano półhermetyczne sprężarki typu 
jednośrubowego, które czynią urządzenia nie-
zwykle wydajnymi oraz generującymi niski 
poziom hałasu. Duża liczba dostępnych mo-
deli oraz szeroki zakres akcesoriów umożliwia 
dobór rozwiązań dla optymalnego wykorzy-
stania urządzenia.

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe pOWietrZem

  wersja LGK Fc
11 modeli, 1901-9002 130,4 - 589,3

162,1 - 865,5

0 50 100 150 200 250 300 350 450 500 550 550 600 650 700 750 800 850 kW

Free cooling kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 2°C, temp. wody 15°C, glikol etylenowy 20%
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

  wersja LGK - LGK/Hp
11 modeli, 1901-9002 144,0 - 790,0

164,0 - 874,7

130 140 150 160 170 180 190 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA Lgk
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  Dane techniczne 
wersje: LGK - tylko chłodzenie

LGK/HP- z pompą ciepła
1901 2301 2701 3202 3602

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 164,0 210,0 240,0 289,4 328,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 54,9 65,6 77,2 96,2 107,1

EER (EN14511) (1) m3/h 28,3 36,2 41,3 495 57,2

Moc grzewcza (EN14511) (2) kW 144 180 218 245 287

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 50,3 59,9 66,7 89,2 99,3

COP (EN14511) (2) m3/h 24,6 31,1 38,9 42,8 51,1

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Prąd rozruchu A 363,9 335,2 335,2 423,8 517,4

Max. pobór prądu A 144,9 173,2 199,2 261,8 298,4

Ilość obwodów/sprężarek/typ 1/1/śrubowa 2/2/śrubowa

Ilość stopni regulacji 3 3 3 6 6

Przepływ powietrza m3/h 49500 66000 66000 9900 9900

Wentylatory (ilość x moc pobierania) szt x kW 3 x 2,0 4 x 2,0 4 x 2,0 6 x 2,0 6 x 2,0

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 88 91 91 93 93

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 60 63 63 65 65

Nominalna moc pompy obiegowej kW 3 4 4 5,5 7,5

Pojemność zbiornika buforowego I 670 670 670 670 670

wersje: LGK - tylko chłodzenie
LGK/HP - z pompą ciepła

4502 5202 6402 7202 8202 9002

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 420 179 620,7 719,5 820,1 874,7

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 131,3 153,1 194,6 231,8 233,6 245,7

EER (EN14511) (1) m3/h 72,1 81,9 106,3 126,3 142,5 151,9

Moc grzewcza (EN14511) (2) kW 360 436,0 561,0 656,0 740,0 790,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 121,2 136,6 168,4 198,9 225,4 241,2

COP (EN14511) (2) m3/h 63,3 77,5 97,3 58,5 65,9 70,1

Zasilanie elektryczne V/f/Hz  400/3/50

Prąd rozruchu A 508,4 543 640,6 685,6 808,2 921,8

Max. pobór prądu A 346,4 407 507,6 571,6 650,2 688,8

Ilość obwodów/sprężarek/typ 2/2/śrubowa

Ilość stopni regulacji 6 6 6 6 6 6

Przepływ powietrza m3/h 132000 165000 198000 198000 231000 260000

Wentylatory (ilość x moc pobierania) szt x kW 8 x 2,0 10 x 2,0 12 x 2,0 12 x 2,0 14 x 2,0 16 x 2,0

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 94 94 97 98 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 66 66 69 70 71 72

Nominalna moc pompy obiegowej kW 7,5 7,5 11 11 15 15

Pojemność zbiornika buforowego I 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c
(2)  tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(3)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia; kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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wersja: LGK/FC - z funkcją free cooling 1901 2301 2701 3202 3602

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 162,1 207,6 238,3 285,1 326,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 54,8 65,3 77,0 95,8 106,6

EER (EN14511) (1) m3/h 29,5 37,8 42,2 52,9 60,0

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia 
(free cooling) (2) kW 130,4 159,2 165,3 235,7 303,3

Pobór mocy sprężarki (2) kW 6 8 8 12 12

Przepływ wody (2) m3/h 29,5 37,8 42,2 52,9 60,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50Hz

Prąd rozruchu A 363,9 335,2 335,2 423,8 517,4

Max. pobór prądu A 144,9 173,2 199,2 261,8 298,4

Ilość obwodów/sprężarek/typ 1/1/śrubowa 2/2/śrubowa

Ilość stopni regulacji szt. 3 3 3 6 6

Przepływ powietrza m3/h 49500 66000 66000 99000 99000

Wentylatory (ilość x moc pobierania) szt. x kW 3x2 4x2 4x2 6x2 6x2

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 88 91 91 93 93

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 60 63 63 65 65

Nominalna moc pompy obiegowej kW 3 4 4 5,5 7,5

Pojemność zbiornika buforowego I 670 670 670 670 670

 Dane techniczne

wersja: LGK/FC - z funkcją free cooling 4502 5202 5402 7302 8202 9002

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 411,9 474,0 613,8 719,8 819,7 865,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 131,3 151,9 193,7 230,7 232,6 244,6

EER (EN14511) (1) m3/h 74,8 86,0 113,5 132,4 149,7 158,0

Wydajność w trybie swobodnego chłodzenia 
(free cooling) (2) kW 319,5 359,4 451,2 466,2 537,6 589,3

Pobór mocy sprężarki (2) kW 16 20 24 24 28 32

Przepływ wody (2) m3/h 74,8 86,0 113,5 132,4 149,7 158,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3Ph/50Hz

Prąd rozruchu A 508,4 543 640,6 685,6 808,2 921,8

Max. pobór prądu A 346,4 407 507,6 571,6 650,2 688,8

Ilość obwodów/sprężarek/typ 2/2/śrubowa

Ilość stopni regulacji szt. 6 6 6 6 6 6

Przepływ powietrza m3/h 132000 165000 198000 198000 231000 260000

Wentylatory (ilość x moc pobierania) szt. x kW 8x2 10x2 12x2 12x2 14x2 16x2

Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 94 94 97 98 99 100

Poziom ciśnienia akustycznego (4) dB(A) 66 66 69 70 71 72

Nominalna moc pompy obiegowej kW 7,5 7,5 11 11 15 15

Pojemność zbiornika buforowego I 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c, glikol etylenowy 20%
(2)   Swobodne chłodzenie (free cooling): temp. powietrza zewnętrznego 2°c, temp. wody 15°c, glikol etylenowy 20%, nominalny przepływ wody, wyłączone sprężarki
(3)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(4)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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rama

Wszystkie urządzenia serii LGK wykonane są 
z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo la-
kierowanej proszkowo warstwą farby poliure-
tanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapewnie-
nia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie śru-
by oraz nity wykonane są ze stali nierdzew-
nej. Standardowy kolor obudowy urządzeń to  
rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23. Każdy obieg chłodniczy 
jest całkowicie niezależny od drugiego. Awaria 
jednego z obiegów chłodniczych nie ma wpły-
wu na pracę pozostałych w urządzeniu.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder
•		 zawór	rozprężny	ze	sterowaniem	elektro-

nicznym, który pozwala optymalizować 
pracę urządzenia zwłaszcza przy jego 
niepełnym obciążeniu.

parownik

modele od 1901 do 4502 wyposażone są w pa-
rowniki płytowe wykonane ze stali nierdzew-
nej AiSi 316. modele 5202 do 9002 posiadają 
parownik płaszczowo-rurowy. Każdy parow-
nik posiada również czujnik temperatury po 
stronie wylotu wody w celu zabezpieczenia jej 
przed zamarznięciem.

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

zasilania obiegu wodnego (na wypływie 
wody z  wymienników) w  celu zabezpie-
czenia jej przed zamarznięciem.

Sprężarka

Wszystkie modele LGK pracują w oparciu 
o sprężarki śrubowe /screw/. Wszystkie 
kompresory wyposażone są w rozruch typu 
Star-Delta, podwójny wirnik z grzałką karteru, 
a silniki posiadają wmontowane zabezpiecze-
nia termiczne zapobiegające przeciążeniom. 

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to, by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy 
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia.

Skraplacz

Skraplacz wykonany jest z rur miedzianych 
3/8” z użebrowaniem aluminiowym o grubo-
ści 0.1 mm.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

Wentylatory

Seria jest zbudowana w oparciu o wentylatory 
osiowe, z aluminiowymi łopatkami. Zamonto-
wane wentylatory są wyważone pod kątem 
statycznym i dynamicznym zgodnie z obo-
wiązującymi wymogami normy eN 60335.

  Korzyści zastosowania wentylatorów
  typu odśrodkowego:
•		 6-biegunowy	 silnik,	 sterowany	 elektro-

nicznie, pracujący z prędkością 900 obr./
min 

•		 w	modelach	napęd	stanowią	koła	 i	paski	
klinowe

•		 gumowe	uchwyty	montażowe	redukujące	
wibracje

•		 wbudowane	zabezpieczenie	przeciw	prze-
ciążeniowe

•		 stopień	ochrony	obudowy	IP	54.

eLemeNty SKłADOWe
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Wersja free cooling 

jeśli istnieje konieczność, aby agregat chłod-
niczy pracował w trybie całorocznym, możli-
wa jest praca urządzenia w opcji swobodnego 
chłodzenia tzw. free coolingu. Agregaty z opcją 
swobodnego chłodzenia posiadają dodatkowy 
wymiennik, przez który przepływa woda, jeśli 
temperatura otoczenia jest wystarczająco ni-
ska by odebrać z niej energię. Opcja ta jest nie-
zwykle popularna w przypadku nowoczesnych 
rozwiązań chłodzących takich jak wentylatory 
sufitowe lub belki chłodzące. jeśli tempera-
tura wody powracającej wynosi na przykład 
16˚c, a preferowana jej temperatura wynosi 
12˚c, wówczas przy założeniu, że temperatura 
otoczenia wynosi poniżej 16˚c, część procesu 
chłodzenia może odbyć się przy pomocy opcji 
free coolingu. jeżeli temperatura otoczenia 
wynosi poniżej 12˚c, wówczas znaczna więk-
szość procesu, a nawet cały proces chłodzenia 
może zostać przeprowadzony metodą free 
coolingu. 

Wersja z opcją swobodnego chłodzenia (free 
coolingu) zawierają następujące komponenty:
•		 wymiennik	ciepła	powietrze	woda	wyko-

nany z miedzianych lameli, dostarczany 
z zaworami odcinającymi

•		 sterownik	mikroprocesorowy	 stanowiący	
‘serce’	 systemu,	 dokonuje	 ciągłych	 po-
miarów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia parametrów 
i zapewniających maksymalnie wydajną 
pracę we wszystkich warunkach

•		 zawór	 3	 drożny	 z	 opcją	 oN/oFF,	 które-
go praca polega na przekazywaniu wody 
do wymiennika swobodnego chłodzenia 
(opcja free cooling) lub wysyłaniu jej bez-
pośrednio do wymiennika płytowego

•		 Sterowanie	ciśnieniem	w	skraplaczu:	kie-
dy urządzenie pracuje z opcją free cooling 
wszystkie jego wentylatory musze być 
włączone i pracować z pełną prędkością 
dla osiągnięcia maksymalnego efektu. 
jeśli praca w trybie free cooling nie jest 
wystarczająca dla wypełnienia zadania, 
możliwym jest dodatkowo uruchomie-
nie sprężarek i wykorzystanie agregatu 
chłodzącego lecz przy założeniu, że jego 
wentylatory również będą pracowały 
na pełnych obrotach. taka opcja jednak 
często może prowadzić do zbyt niskiego 
ciśnienia w skraplaczu, ponieważ wydaj-
ność wymiennika jest zbyt duża. Dlatego 
też, niezbędne jest sterowanie za pomo-
cą zaworów magnetycznych, które mogą 
dzielić wykorzystanie skraplacza na pracę 
w 1/3, 2/3 lub pełnego trybu. pozwala to 
na utrzymanie odpowiedniego poziomu 
ciśnienia w skraplaczu.

 Korzyści:
•		 maksymalne	 wykorzystanie	 możliwości	

w trybie free cooling i maksymalna wydaj-
ność energetyczna układu w porównaniu 
z konwencjonalnymi rozwiązaniami 

•		 dokładne	 sterowanie	 temperaturą	 wody	
na wylocie 

•		 wersja	 LGk	 cechuje	 się	wyjątkowo	 cichą	
pracą

•		 przyjazny	 dla	 użytkownika	 układ	 stero-
wania z prostym odczytem i wyświetla-
czem graficznym

•		 łatwa	 instalacja	 i	obsługa,	prosty	dostęp	
do wszystkich podzespołów.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 48°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.

Sterowniki

Wszystkie urządzenia serii LGK posiadają ste-
rowniki.
Zapewniają one prawidłowy przebieg nastę-
pujących funkcji:
•		 sterowanie	temperaturą	wody
•		 zabezpieczenie	przeciw	zamarzaniu
•		 automatyczne	 uruchamianie	 cyklu	 pracy	

sprężarki
•		 reset	alarmu.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
(opcjonalnie) możliwe jest zaprogramowa-
nie sterownika w taki sposób aby łączył się 
z systemem BmS, pozwalając w ten sposób 
na zdalne sterowanie i zarządzanie urządze-
niem. możliwe jest dopasowanie rozwiązań 
przy użyciu protokołów mODBuS.

rozdzielnia elektryczna

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia serii 
LGK wyposażona jest w: 
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich 

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 

Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe kon-
takty dla załączania lub wyłączania zdalnego 
On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima (w wersji 
z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w na-
stępujące komponenty zabezpieczające: 
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku 
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników (12°c)

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.
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A2ZZ moduł hydrauliczny

Wentylatory osiowe 
z aluminiowymi łopatkami

LGK - tylko chłodzenie
LGK/HP - z pompą ciepła 
LGK/FC - z funkcją free-cooling

Oznaczenie Wersja LGK Wersja LGK/HP Wersja LGK/FC

Wyłącznik główny - ● ● ●

Przełącznik przepływu - ● ● ●

LS wersja niskich szumów LS00 ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌

Zestaw hydrauliczny A1ZZ ze zbiornikiem i 1 pompą A1ZZ ◌ ◌ ◌

Zestaw hydrauliczny A1NT z 1 pompą bez zbiornika A1NT ◌ ◌ ◌

Zestaw hydrauliczny A2ZZ ze zbiornikiem i dwoma 
pompami

A2ZZ ◌ ◌ ◌

Zestaw hydrauliczny A0NP bez zbiornika i bez pomp. A0NP ◌ ◌ ◌

Czujnik ciśnienia skraplacza w niskiej temperaturze DCCF ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
(tylko wersja podstawowa)

RAEV ◌ ◌ ◌

Zestaw przeciwzamrożeniowy (tylko wersja A) RAES ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌

Elektroniczny zawór rozprężny - ◌ ◌ ◌

Zawór magnetyczny VSLI ◌ ● ◌

Manualny zawór ssący sprężarki MVCS ◌ ◌ ◌

Siatka zabezpieczająca z metalowym filtrem FAMM ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS INSE ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

 Dodatkowe akcesoria
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LGK 1901÷2701 LGK 3202÷9002

B

C

A

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

1901/1901A* 2262 4708 1105 1850/2150

2301/2301A* 2262 4708 1105 2290/2590

2701/2701A* 2262 4708 1105 2680/2980

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

 Wymiary modeli

LGK 1901÷2701 LGK 3202÷9002

B

C

A

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

3202/3202A* 2350 4708 2200 4100/4770

3602/3602A* 2350 4708 2200 4500/5240

4502/4502A* 2350 5200 2200 4800/5590

5202/5202A* 2350 6200 2200 5600/6510

6402/6402A* 2350 7200 2200 6200/7200

7202/7202A* 2350 7200 2200 6400/7440

8202/8202A* 2350 9300 2200 8570/9970

9002/9002A* 2350 9300 2200 10200/11800

* A - wartości dla modeli z modułem hydraulicznym

LGK 1901÷2701 LGK 3202÷9002

B

C

A

B

C

A



 
Seria wSa

agregaty wody lodowej 
chłodzone wodą
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SERIA WSA

Dostępne wersje

•		 	WSA			 	 -	agregat	w	wersji	tylko		
          chłodzenie, dostępny 10-ciu
          wielkościach,
•		 	WSA/HP	-	agregat	wody	lodowej	w	wersji
          z pompą ciepła dostępny 
          w 10-ciu wielkościach 
•		 	WSA/eV	-	agregat	wody	lodowej	w	wersji
          ze zdalnym skraplaczem, 
          dostępny w 10-ciu 
          wielkościach

informacje ogólne

Seria WSA to agregaty wody lodowej zapro-
jektowane z myślą o małych i średniej wiel-
kości pomieszczeniach. Seria WSA obejmuje 
10 modeli: agregat w wersji tylko chłodzenie, 
wersja z pompą ciepła, wersja ze zdalnym 
skraplaczem. Zakres mocy od 6kW do 45kW 
charakteryzuje się szerokim zakresem wy-
dajności chłodzenia oraz niezwykle niskim 
poziomem hałasu. Niezwykle kompaktowe 
rozmiary, duża liczba dostępnych modeli oraz 
szeroki zakres akcesoriów umożliwia dobór 
rozwiązań dla optymalnego wykorzystania 
urządzenia.

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe WODą

  wersja WSA/eV
10 modeli, 06-41

5,1 - 39,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc chłodnicza kW

temp. skraplania 50°C, temp. wody 12/7°C

  wersja WSA - WSA/Hp
10 modeli, 06-41 6,7 - 50,5

5,9 - 45,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA WSA
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 Dane techniczne
Wersje: WSA - tylko chłodzenie

WSA/HP- z pompą ciepła
06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 5,9 7,5 9,0 14,9 17,4 22,0 30,3 34,3 38,2 45,0

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 1,5 1,8 2,2 3,6 4,2 5,1 6,9 7,8 8,7 10,2

EER (EN14511) (1) W/W 3,9 4,2 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 8,1 10,2 12,2 20,4 23,4 29,5 40,3 45,5 50,7 60,3

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 1,4 1,8 2,2 3,5 4,3 5,4 7,1 8,0 9,1 10,4

EER (EN14511) (2) W/W 5,8 5,7 5,5 5,8 5,5 5,5 5,7 5,7 5,6 5,8

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 7,0 8,8 10,6 17,2 20,3 25,3 34,3 42,6 47,9 52,7

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 1,5 1,8 2,2 3,6 4,2 5,1 6,9 7,9 8,8 10,3

COP (EN14511) (3) W/W 4,7 4,9 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 5,1

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 6,7 8,4 10,2 16,5 19,5 24,4 32,7 40,7 45,8 50,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 1,9 22,3 2,8 4,5 5,2 6,3 8,,6 9,9 10,9 12,5

COP (EN14511) (4) W/W 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 4,1 4,2 4,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 231/1/50 400/3/50

Prąd rozruchu A 60 67 98 64 75 95 118 118 140 174

Max. pobór prądu A 12,8 17,1 22 11,3 15 16 22 25 31 34

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 51 52 52 54 54 600 60 62 64 64

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 43 44 44 46 46 52 52 54 56 56

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c 
(2)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c
(3)  tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(4)  tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp. powietrza zewnętrznego 7°c (temp. termometru suchego), 6°c (temp. termometru mokrego)
(5)  poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(6)  poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614

wersja: WSA/EV - z funkcją zdalnego 
skraplacza

06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 5,1 6,5 7,9 13,1 15,3 19,5 26,6 3,0 33,7 39,8

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 1,9 2,4 2,9 4,6 5,3 6,4 8,9 10,2 11,0 12,7

Przepływ wody (1) m3/h 0,9 1,1 1,4 2,2 2,6 3,3 4,6 5,1 5,8 6,8

Prąd rozruchu A 60 67 98 64 75 95 118 118 140 174

Max. pobór prądu A 12,8 17,1 22 11,3 15 16 22 25 31 34

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 231/1/50 410/3+N/50 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 51 52 52 54 54 600 60 62 64 64

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 43 44 44 46 46 52 52 54 56 56

(1)  temp. skraplania 50°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c 
(2)  poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(3)  poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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rama

Wszystkie urządzenia serii WSA wykonane 
są z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo 
lakierowanej proszkowo warstwą farby poli-
uretanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapew-
nienia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi 
do montażu panelami obudowy, które umoż-
liwiają dostęp do wnętrza obudowy w celach 
przeprowadzania konserwacji. Wszystkie śru-
by oraz nity wykonane są ze stali nierdzew-
nej. Standardowy kolor obudowy urządzeń to  
rAL 9018.

Sprężarka

modele 06, 08 i 10 pracują w oparciu o sprę-
żarki rotacyjne /rotary/. pozostałe mode-
le pracują w oparciu o sprężarki spiralne  
/scroll/. Wszystkie kompresory wyposażone 
są w grzałkę karteru, a ich silniki posiadają 
wmontowane zabezpieczenia termiczne za-
pobiegające przeciążeniom.

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to, by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy 
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia. 

parownik i Skraplacz

Zarówno parownik jak i skraplacz tworzą pły-
towy wymiennik ciepła wykonany ze stali nie-
rdzewnej AiSi 316.

 Korzyści zastosowania tego typu
  wymiennika:
•		 powoduje	 zmniejszenie	 rozmiaru	 całego	

urządzenia
•		 zapewnia	znaczną	redukcję	ilości	czynni-

ka chłodniczego w porównaniu do urzą-
dzeń, gdzie zastosowano parowniki typu 
płaszczowo	–	rurowego.

 Każdy parownik i skraplacz:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

zasilania obiegu wodnego (na wypływie 
wody z wymienników) w  celu zabezpie-
czenia jej przed zamarznięciem.

Sterownik

Wszystkie urządzenia serii WSA posiadają 
sterowniki typu ActiVe.

Zapewniają one prawidłowy przebieg 
następujących funkcji:
•		 sterowanie	temperaturą	wody
•		 zabezpieczenie	przeciw	zamarzaniu
•		 automatyczne	 uruchamianie	 cyklu	 pracy	

sprężarki
•		 reset	alarmu.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
(opcjonalnie) możliwe jest zaprogramowanie 
sterownika w taki sposób aby łączył się 
on z systemem BmS, pozwalając w ten 
sposób na zdalne sterowanie i zarządzanie 
urządzeniem.

rozdzielnia elektryczna

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 

Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w: 
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku)

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 

Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder
•		 zawór	rozprężny	ze	sterowaniem	elektro-

nicznym, który pozwala optymalizować 
pracę urządzenia.

 

eLemeNty SKłADOWe
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urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w kom-
ponenty zabezpieczające takie jak:
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku (12°c)
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników (7°c)

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Wersja ze zdalnym 
skraplaczem 

Wersja zawiera mikroprocesor pełniący funk-
cję regulacyjne i kontrolne związane z pracą 
sprężarki oraz alarmami. Wersja zaprojek-
towana by pracować w oparciu o medium 
chłodnicze r410A dostarczane z załadunkiem 
azotu.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 50°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują proce-
sami odmrażania (w przypadku pracy w niskiej 
temperaturze otoczenia) oraz zmianą trybu 
pracy z letniego na zimowy.

WSA - tylko chłodzenie 
WSA/HP - z pompą ciepła 
WSA/EV - z funkcją zdalnego skraplacza

Oznaczenie 06 08 10 14 16 21 26 31 36 41

Wyłącznik główny - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Czujnik przepływu - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterownik mikroprocesora - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wesja wyciszona LS01 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór presosatyczny (tylko w wersji chłodzącej) VPSF ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

V2MO: źródło prądowe 4-20mA, zawór modulujący V2MO ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS INSE ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

 Dodatkowe akcesoria
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 Schemat obiegu chłodniczego, model WSA wersja z pompą ciepła

Wyjaśnienie skrótów:

BHP		 –	 Przetwornik	wysokiego	ciśnienia
Bto		 –		Czujnik	temperatury	wody	na	

odpływie z wymiennika
BtI		 –		Czujnik	temperatury	wody	na	

dopływie do wymiennika
DSP		 –		Częściowy	odzysk	ciepła
eXV		 –		zawór	termostatyczny
FL		 –		Filtr

GHP		 –		manometr	wysokiego	ciśnienia
GLP	 	–	manometr	niskiego	ciśnienia
mC		 –		Sprężarka
SFW	 –		Czujnik	przepływu	wody
SHP		 –		Presostat	wysokiego	ciśnienia
SLP		 –		Podwójny	wyłącznik	wysokiego	i	

niskiego ciśnienia
So		 –		Strona	pierwotna	(żródłowa)

Ut		 –		Strona	wtórna	(użytkownika)
yAV		 –		zawór	obejściowy	startu	sprężarki
VmAS	 –		Źródło	wody,	zawór	modulacyjny
VP	 –		zawór	presostatyczny
yL		 –		zawór	elektromagnetyczny	cieczy
VmAS		 –		Źródło	wody,	zawór	modulacyjny
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 średnice przyłączy instalacji czynnika chłodniczego dla wersji „eV”
Max. Dystans (m) 10 20 30

Model
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja

 gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)

06 10 10 12 10 12 10

08 12 10 12 10 12 100

10 12 10 12 10 16 12

14 16 12 16 12 16 12

16 16 12 16 16 16 16

21 16 16 18 16 18 16

26 18 18 22 18 22 18

31 18 18 22 18 22 18

36 18 18 22 18 22 18

41 22 18 22 18 28 18

 ilość czynnika chłodniczego dla instalacji cieczy
Średnica instalacji cieczy Ilość czynnika chłodniczego g/m Średnica instalacji cieczy Ilość czynnika chłodniczego g/m

10 (mm) 50 12 (mm) 80

16 (mm) 160 18 (mm) 200

 Wartości korygujące dla trybu chłodzenia

Model
Długość linii chłodniczej 

0 (m)
Długość linii chłodniczej 

=10 mt.
Długość linii chłodniczej 

20 mt.
Długość linii chłodniczej 

 mt.

LSA/CN 1 0,98 0,96 0,95
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WSA 06÷21

WSA 31÷41

B

C

A

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

06 900 600 600 100

08 900 600 600 100

10 900 600 600 100

14 1255 600 600 120

16 1255 600 600 120

21 1255 600 600 130

26 1270 850 765 165

31 1270 850 765 175

36 1270 850 765 185

41 1270 850 765 185

 Wymiary modeli



 
Seria wda

agregaty wody lodowej 
chłodzone wodą
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SERIA WdA

Dostępne wersje

•		 	WDA			 	 	 –	agregat	w	wersji	tylko
           chłodzenie, dostępny 
           w 21 wielkościach
•		 	WDA/HP	 –	agregat	wody	lodowej	
           w wersji z pompą ciepła,
           dostępny w 21 wielkościach
•		 	WDA/eV		 –	agregat	wody	lodowej
           w wersji ze zdalnym 
           skraplaczem, dostępny 
           w 21 wielkościach

informacje ogólne

Seria WDA to agregaty wody lodowej zapro-
jektowane z myślą o średniej i dużej wielkości 
pomieszczeniach. Seria WDA obejmuje 11 mo-
deli: wersja tylko chłodzenie, wersja z pompą 
ciepła, wersja ze zdalnym skrplaczem. Zakres 
mocy agregatów od 38,8 kW do 535 kW. Nie-
zwykle kompaktowe rozmiary, duża liczba do-
stępnych modeli oraz szeroki zakres akceso-
riów umożliwia dobór rozwiązań optymalnego 
wykorzystania urządzenia.

AGreGAty WODy LODOWej 
cHłODZONe WODą

  wersja WDA/eV
21 modeli, 39-500

38,8 - 466,8

25 30 35 40 45 50 55 60 65 435 440 445 450 455 460 465 470 475 kW

Moc chłodnicza kW

temp. skraplania 50°C, temp. wody 12/7°C

  wersja WDA - WDA/Hp
21 modeli, 39-500 46,9 - 607,4

43,7 - 535,1

30 40 50 60 70 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 kW

Moc grzewcza kW
Moc chłodnicza kW

temp. powietrza zewnętrznego 7°C, temp. wody grzewczej 40/45°C
temp. powietrza zewnętrznego 35°C, temp. wody chłodzonej 12/7°C

SERIA WdA
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  Dane techniczne
wersje: WDA - tylko chłodzenie

WDA/HP- z pompą ciepła
039 045 050 060 070 080 090 110 120 130

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 43,7 49,9 59,3 67,2 75,0 88,5 100,8 112,0 126,5 141,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 10,5 12,1 15,1 16,7 17,7 20,9 23,9 26,9 30,5 34,0

EER (EN14511) (1) W/W 4,2 4,1 3,9 4,0 4,2 7,2 4,2 4,2 4,1 4,2

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 58,9 67,4 79,6 90,6 101,1 118,3 135,7 151,6 171,2 189,8

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 11,1 12,3 15,7 17,5 18,7 21,3 24,7 28,2 31,8 35,3

EER (EN14511) (2) W/W 5,3 5,,5 5,1 5,2 5,4 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 48,8 55,9 65,8 74,0 83,85 98,5 118,3 132,8 149,8 166,6

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 10,6 11,9 13,7 15,6 17,1 20,4 24,1 27,1 30,7 34,1

COP (EN14511) (3) W/W 4,6 4,7 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 46,9 53,7 63,1 70,9 80,1 94,9 113,7 127,4 143,8 160,5

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 13,0 14,7 17,2 19,4 21,2 24,8 29,3 32,9 37,3 41,5

COP (EN14511) (4) W/W 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 1,9 400/3/50

Prąd rozruchu A 111 132 140 162 171 208 259 265 312 320,5

Max. pobór prądu A 32 42 44 53 62 68 74 80 88,5 97

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 74 74 75 76 76 77 77 78 78 79

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51

wersje: WDA - tylko chłodzenie
WDA/HP- z pompą ciepła

152 162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 162,4 182,5 201,6 223,9 323,5 365,2 30,3 34,3 421,1 472,2 535,1

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 38,7 43,4 47,8 53,8 60,9 68,0 77,4 86,7 101,9 112,2 126,3

EER (EN14511) (1) W/W 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2

Moc chłodnicza (EN14511) (2) kW 218,5 249,3 273,5 305,2 350,7 387,0 437,3 496,1 585,4 658,4 742,9

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (2) kW 40,4 45,6 49,5 56,5 64,0 71,1 81,2 91,5 106,5 117,8 133,2

EER (EN14511) (2) W/W 5,4 5,5 5,5 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6

Moc grzewcza (EN14511) (3) kW 190,9 216,5 237,4 266,4 301,4 325,9 367,7 422,4 501,0 567,1 637,2

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (3) kW 38,9 43,6 48,2 54,2 61,0 67,9 77,0 86,6 101,5 115,2 128,2

COP (EN14511) (3) W/W 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0

Moc grzewcza (EN14511) (4) kW 186,9 206,6 227,0 254,4 287,7 312,0 352,7 403,8 477,7 540,7 607,4

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (4) kW 47,4 53,0 58,6 65,8 74,3 82,7 93,9 105,6 121,2 137,8 153,4

COP (EN14511) (4) W/W 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Prąd rozruchu A 358,5 375,4 333 345 400,5 417,5 472,4 506,2 514,5 586,3 637,0

Max. pobór prądu A 113,9 130,8 148 160 177 194 227,8 261,6 291,0 341,7 392,4

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2

Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 79 79 80 82 82 82 84 84 92,0 92,0 92,0

Poziom ciśnienia akustycznego (6) dB(A) 51 51 52 54 54 54 56 56 64,0 64,0 64,0

(1)  tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c, 
(2)   tryb pracy agregatu - temp. powietrza zewnętrznego 35°c, temp. wody chłodzonej 23/18°c 
(3)  tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 30/35°c, temp.wody chłodzonej 10/7°c
(4)  tryb pracy agregatu - pompa ciepła: temp. wody grzewczej 40/45°c, temp.wody chłodzonej 10/7°c
(5)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614 
(6)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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 Dane techniczne.
wersja: WDA/EV - z funkcją zdalnego 

skraplacza
039 045 050 060 070 080 090 110 120 130

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 38,8 44,3 52,4 59,3 66,0 78,9 90,4 99,7 112,8 125,8

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 13,2 15,3 19,4 21,1 22,4 25,9 29,6 33,4 37,7 42,2

Przepływ wody (1) m3/h 6,7 7,6 9,0 10,2 11,3 13,5 15,5 17,1 19,4 21,6

Prąd rozruchu A 111 132 140 1162 171 208 259 265 312 320,5

Max. pobór prądu A 32 42 44 53 62 68 74 80 88,5 97

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 74 74 75 76 77 77 77 78 78 79

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51

wersja: WDA/EV - z funkcją zdalnego 
skraplacza

152 162 190 210 240 260 300 320 380 430 500

Moc chłodnicza (EN14511) (1) kW 145,0 162,6 178,3 197,8 221,4 245,8 277,5 314,0 363,1 416,8 466,8

Pobór mocy sprężarki (EN14511) (1) kW 48,0 53,9 59,2 66,5 76,3 85,1 96,9 108,6 126,5 143,8 161,5

Przepływ wody (1) m3/h 24,9 27,9 30,6 33,9 38,0 42,2 47,6 53,9 62,3 71,5 80,1

Prąd rozruchu A 358,5 375,4 333 345 400,5 417,5 472,4 506,2 514,5 586,3 637,0

Max. pobór prądu A 113,9 130,8 148 160 177 194 227,8 261,6 291,0 341,7 392,4

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 400/3/50

Ilość sprężarek/obwodów chłodniczych szt. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2

Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 79 79 80 82 82 82 84 84 92 92 92

Poziom ciśnienia akustycznego (3) dB(A) 51 51 52 54 54 54 56 56 64 64 64

(1)   temp. skraplania 50°c, temp. wody chłodzonej 12/7°c 
(2)   poziom mocy akustycznej zgodny z iSO 9614
(3)   poziom ciśnienia akustycznego w terenie bez przegród mogących odbijać fale akustyczne, w odległości 10m od urządzenia, kierunek pomiarów Q=2, zgodny z iSO 9614
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rama

Wszystkie urządzenia serii WDA wykonane 
są z ocynkowanej ogniowo stali, dodatkowo 
lakierowanej proszkowo warstwą farby poli-
uretanowej, utwardzonej w 180 °c dla zapew-
nienia maksymalnej ochrony przed korozją.

rama o konstrukcji samonośnej z łatwymi do 
montażu panelami obudowy, które umożli-
wiają dostęp do
wnętrza obudowy w celach przeprowadzania 
konserwacji. Wszystkie śruby oraz nity wy-
konane są ze stali nierdzewnej. Standardowy 
kolor obudowy urządzeń to rAL 9018.

Obieg chłodniczy

czynnikiem chłodniczym w tych urządzeniach 
jest r410A. Do obiegu chłodniczego zasto-
sowano komponenty znanych i rozpozna-
wanych na świecie producentów, wszystkie 
połączenia są lutowane lub spawane zgodnie 
z normą iSO 97/23.

elementy obwodu chłodniczego:
•		 wziernik
•		 filtr	osuszający
•		 zawór	rewersyjny	(tylko	w	wersji	z	pompą	

ciepła)
•		 zawór	 jednokierunkowy	 (tylko	 w	 wersji	

z pompą ciepła)
•		 zbiornik	 cieczy	 (tylko	 w	 wersji	 z	 pompą	

ciepła)
•		 zawór	typu	Schraeder
•		 zawór	rozprężny	ze	sterowaniem	elektro-

nicznym, który pozwala optymalizować 
pracę urządzenia.

parownik

parownik tworzy płytowy wymiennik ciepła 
wykonany ze stali nierdzewnej AiSi 316. mo-
dele od 039 do 162 posiadają pojedynczy obieg 
wodny, podczas gdy modele od 190 posiadają 
podwójny obieg typu parowego. Każdy parow-
nik posiada również czujnik temperatury po 
stronie wylotu wody w celu zabezpieczenia jej 
przed zamarznięciem.

  Każdy parownik:
•		 jest	 fabrycznie	 zabezpieczony	 izolacją	

cieplną
•		 ma	 możliwość	 zamontowania	 elementu	

grzejnego przeciwzamrożeniowego
•		 posiada	 czujnik	 temperatury	 po	 stronie	

zasilania obiegu wodnego (na wypływie 
wody z  wymienników) w  celu zabezpie-
czenia jej przed zamarznięciem.

Sprężarka

modele serii WDA pracują w oparciu o sprę-
żarki spiralne /scroll/. Wszystkie kompresory 
wyposażone są w grzałkę karteru, a ich silniki 
posiadają wmontowane zabezpieczenia ter-
miczne zapobiegające przeciążeniom.

Sprężarki są montowane w oddzielnej prze-
grodzie wewnątrz obudowy po to, by odizo-
lować je od przypływu powietrza skraplacza. 
Grzałka karteru jest ciągle zasilana nawet gdy 
sprężarka pozostaje w pozycji stand-by. Do-
stęp do przegrody sprężarki możliwy jest po 
zdjęciu panelu frontowego. ponieważ jest od-
izolowana od głównego przepływu powietrza, 
konserwację oraz inne prace z nią związane 
mogą być wykonywane podczas pracy urzą-
dzenia. Zastosowanie sprężarek spiralnych  
/scroll/ w układzie równoległym zdecydowa-
nie przekłada się na zwiększenie wydajności 
urządzenia (zwłaszcza gdy urządzenie pracuje 
przy niepełnym obciążeniu).

Skraplacz

Skraplacz stanowi płytowy wymiennik ciepła 
wykonany ze stali nierdzewnej AiSi 316.

  Korzyści konstrukcji skraplacza:
•		 gwarantuje	niewielkie	straty	ciśnień
•		 pozwala	na	pracę	na	niskich	obrotach
•		 generuje	niski	poziom	dźwięku
•		 dodatkowo	 zabezpieczone	 metalowym	

filtrem dostępnym w wyposażeniu opcjo-
nalnym.

Sterownik

Wszystkie urządzenia serii WDA posiadają 
zaopatrzone są standardowo w sterowniki.
Zapewniają one prawidłowy przebieg 
następujących funkcji:
•		 sterowanie	temperaturą	wody
•		 zabezpieczenie	przeciw	zamarzaniu
•		 automatyczne	 uruchamianie	 cyklu	 pracy	

sprężarki
•		 reset	alarmu.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
(opcjonalnie) możliwe jest zaprogramowanie 
sterownika w taki sposób aby łączył się on 
z systemem BmS, pozwalając w ten sposób 
na zdalne sterowanie i zarządzanie urządze-
niem.

eLemeNty SKłADOWe
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rozdzielnia elektryczna 

Obudowa produkowana jest w zgodzie z wy-
maganiami normy cee73/23 oraz 89/336 
i spełnia jej wszelkie wymogi. Dostęp do wnę-
trza urządzenia możliwy jest po zdjęciu pane-
lu przedniego. 
Wersja standardowa każdego urządzenia wy-
posażona jest w:
•		 przekaźnik	zmiany	kolejności	faz,	na	wy-

padek gdy kolejność faz jest błędna lub 
nie ma jednej z nich (sprężarki typu scroll 
mogą ulec zniszczeniu w przypadku pracy 
w niewłaściwym kierunku)

•		 włącznik	główny
•		 zabezpieczenie	termiczne	 (pompy	 i	wen-

tylatorów)
•		 bezpieczniki	sprężarki
•		 automatyczne	 wyłączniki	 sterowania	

obiegami. 
Listwa zaciskowa posiada beznapięciowe 
kontakty dla załączania lub wyłączania zdal-
nego On/Off, zmiany trybu pracy lato/zima 
(w wersji z pompą ciepła) oraz alarm ogólny.

urządzenia sterujące 
i zabezpieczające

Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w kom-
ponenty zabezpieczające takie jak:
•		 czujnik	wody	powrotnej	zainstalowany	na	

linii wody wracającej z budynku (12°c)
•		 czujnik	 przeciwzamrożeniowy	 monitoru-

jący temperaturę wody na wylocie z wy-
mienników (7°c)

•		 przełącznik	wysokiego	ciśnienia	z	funkcją	
ręcznego resetu

•		 przełącznik	 niskiego	 ciśnienia	 z	 funkcją	
automatycznego resetu

•		 zawór	 bezpieczeństwa	 na	 wypadek	 wy-
sokiego ciśnienia

•		 zabezpieczenie	 przed	 przeciążeniem	
sprężarki

•		 wyłącznik	termiczny	wentylatorów	
•		 włącznik	przepływu.

Wersja ze zdalnym 
skraplaczem

Wersja zawiera mikroprocesor pełniący funk-
cję regulacyjne i kontrolne związane z pracą 
sprężarki oraz alarmami. Wersja zaprojek-
towana by pracować w oparciu o medium 
chłodnicze r410A dostarczane z załadunkiem 
azotu.

Wersja z pompą ciepła (Hp)

Wersje z pompą ciepła:
•		 wyposażone	są	w	4	drogowy	zawór	zmia-

ny kierunku przepływu
•		 są	zaprojektowane,	by	generować	gorącą	

wodę do poziomu nawet 50°c
•		 posiadają	zbiornik	cieczy	
•		 posiadają	 dodatkowy	 zawór	 termosta-

tyczny, by optymalizować skuteczność 
cyklów chłodzenia lub grzania. 

mikroprocesory automatycznie sterują pro-
cesami odmrażania (w przypadku pracy w ni-
skiej temperaturze otoczenia) oraz zmianą 
trybu pracy z letniego na zimowy.

częściowy odzysk ciepła

Wersja wyposażona jest w dodatkowy wy-
miennik ciepła dołączany do serii ze skrapla-
czem umożliwiającym produkcję chłodu i go-
rącej wody w tym samym czasie. 

WDA - tylko chłodzenie 
WDA/HP - z pompą ciepła 
WDA/EV - z funkcją zdalnego skraplacza

Oznaczenie 039-080 090-162 190-320 360-500

Wyłącznik główny - ● ● ● ●

Czujnik przepływu - ● ● ● ●

Wesja wyciszona LS01 ◌ ◌ ◌ ◌

Moduł hydrauliczny z 1 pompą A1NT

Częściowy odzysk ciepła RP00 ◌ ◌ ◌ ◌

Gumowe podkładki antywibracyjne KAVG ◌ ◌ ◌ ◌

Sprężynowe podkładki antywibracyjne KAVM ◌ ◌ ◌ ◌

Układ miękkiego startu sprężarki „soft- start” DSSE ◌ ◌ ◌ ◌

Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia MAML ◌ ◌ ◌ ◌

Zawór magnetyczny VSLI

Zawór presosatyczny (tylko w wersji chłodzącej) VPSF ◌ ◌ ◌ ◌

Zdalny panel sterowania PCRL ◌ ◌ ◌ ◌

Seryjny interfejs RS INSE ◌ ◌ ◌ ◌

V2MO: źródło prądowe 4-20mA, zawór modulujący V2MO ◌ ◌ ◌ ◌

● standard,  ◌	 opcja, -	 niedostępne

 Dostępne akcesoria
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 Schemat obiegu chłodniczego, model WDA wersja z pompą ciepła

Wyjaśnienie skrótów:

BHP		 –	 Przetwornik	wysokiego	ciśnienia
Bto		 –		Czujnik	temperatury	wody	na	

odpływie z wymiennika
BtI		 –		Czujnik	temperatury	wody	na	

dopływie do wymiennika
CH		 –		zasilanie
CHr		 –		zasilanie	(r410)
DSP		 –		Częściowy	odzysk	ciepła
eXV		 –		zawór	termostatyczny

FL		 –		Filtr
GHP		 –		manometr	wysokiego	ciśnienia
GLP		 –		manometr	niskiego	ciśnienia
mC		 –		Sprężarka
SFW		 –		Czujnik	przepływu	wody
SHP		 –		Presostat	wysokiego	ciśnienia
SLP		 –		Podwójny	wyłącznik	wysokiego	i	

niskiego ciśnienia
So		 –		Strona	pierwotna	(źródłowa)

SV		 –	 zawór	odcinający
Ut		 –		Strona	wtórna	(użytkownika)
yL		 –		zawór	elektromagnetyczny	cieczy
VmAS		 –	 Źródło	wody,	zawór	modulacyjny
VP		 –	 zawór	presostatyczny
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WerSje Ze ZDALNym SKrApLAcZem 
- rOZmieSZcZeNie prZyłącZy iNStALAcji cZyNNiKA cHłODNicZeGO

urządzenie skraplające (WDr/eV) musi być 
połączone do agregatu za pomocą instalacji 
chłodniczej. Skraplacze dostarczane są bez 
medium chłodniczego lecz z załadunkiem azo-
tu. 

 rozkład rur oraz maksymalny
   dystans pomiędzy sekcjami.

W przypadku instalacji systemów typu split, 
rozkład rur determinowany jest położeniem 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz strukturą budynku. ciąg rur powinien 
być zminimalizowany po to aby zredukować 
spadki ciśnień w obiegu chłodniczym a tak-
że ilość czynnika chłodniczego. maksymalna 
dozwolona długość rury cieczowej lub gazo-
wej wynosi 30 metrów (liczy się odległość od 
jednostki zewnętrznej do skraplacza w jedną 
stronę). jeśli państwa wymagania przekra-
czają wyżej opisane limity, prosimy o kontakt 
z działem technicznym.

 Zdalny skraplacz zainstalowany
  na poziomie wyższym niż sekcja
   parownika.

Na wyższych partiach rur pionowych, w odle-
głości co 6 metrów powinny zostać zainsta-
lowane separatory oleju tak, aby upewnić się, 
że olej w wyniku grawitacji nie przedostaje się 
z powrotem do sprężarki a kierunek jego obie-
gu jest zgodny z zamierzonym. poziome rury 
ssące powinny z kolei być nachylone pod ką-
tem minimum 1% zgodnie z kierunkiem prze-
pływu, by zapewnić napływanie oleju z po-
wrotem do sprężarki. średnice rur właściwe 
dla różnorodnych wielkości jednostek, a także 
długości ciągów rur, znajdują się w stosow-
nych tabelach. 

 Zdalny skraplacz zainstalowany 
   na poziomie niższym niż sekcja 
   parownika.

Separator cieczy należy zainstalować w ka-
nale ssącym na wysokości wylotu parownika, 
dzięki czemu czynnik chłodzący nie przedo-
stanie się z powrotem do sprężarki, gdy urzą-
dzenie jest wyłączone. Należy upewnić się, że 
separator zamontowany został zgodnie z kie-
runkiem przepływu.

poziome rury ssące powinny z kolei być na-
chylone pod kątem minimum 1% zgodnie 
z kierunkiem przepływu, by zapewnić napły-
wanie oleju z powrotem do sprężarki.

 WDA/eV zamontowany niżej 
  niż skraplacz

 WDA/eV zamontowany wyżej 
  niż skraplacz

Skraplacz

Skraplacz
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 średnice przyłączy instalacji czynnika chłodniczego dla wersji WDA/eV
Max. dystans 10 20 30

Model
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja

 gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)
Instalacja 

gazowa (mm)
Instalacja 

cieczy (mm)

039 28 18 22 18 22 18

040 28 22 28 18 22 18

050 28 22 28 22 22 22

060 28 22 28 22 28 22

070 28 28 28 22 28 22

080 35 28 28 28 28 28

090 35 28 35 28 28 28

110 35 28 35 28 35 28

120 35 28 35 28 35 28

130 35 35 35 35 35 35

152 42 35 35 35 35 35

162 42 35 42 35 35 35

190 2x35 2x28 2x35 2x28 2x28 2x28

210 2x35 2x28 2x35 2x28 2x35 2x28

240 2x35 2x28 2x35 2x28 2x35 2x28

260 2x35 2x35 2x35 2x35 2x35 2x35

300 2x45 2x35 2x35 2x35 2x35 2x35

320 2x45 2x35 2x42 2x35 2x35 2x35

 ilość czynnika chłodniczego dla instalacji cieczy
Średnica instalacji 

cieczy
Ilość czynnika 

chłodniczego g/m
Średnica instalacji 

cieczy
Ilość czynnika 

chłodniczego g/m

18(mm) 200 22 (mm) 290

28 (mm) 500 35 (mm) 810

 Wartości korygujące dla mocy chłodniczej

Model
Długość linii chłodniczej 

= 0 mb.
Długość linii chłodniczej 

= 10 mb.
Długość linii chłodniczej 

= 20 mb.
Długość linii chłodniczej 

= 30 mb.

WDA/EV 1 0,98 0,96 0,95
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WDA 039÷162 WDA 190÷320
B

C

A

B

C

A

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg) Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

039 1566 1101 1005 430 152 1986 1101 1255 730

045 1566 1101 1005 440 162 1986 1101 1255 760

050 1566 1101 1005 460 190 1885 2480 800 1170

060 1566 1101 1005 470 210 1885 2480 800 1210

070 1566 1101 1005 480 240 1885 2480 800 1270

080 1566 1101 1005 490 260 1885 2480 800 1320

090 1986 1101 1255 580 300 1885 2480 800 1390

110 1986 1101 1255 600 320 1885 2480 800 1430

120 1986 1101 1255 630

130 1986 1101 1255 650

 Wymiary modeli

Model A (mm) B (mm) C (mm) Waga (kg)

380 2100 2750 1600 2550

430 2100 2750 1600 2690

500 2100 2750 1600 2750WDA 380÷500

B

C

A





 Agregaty wody lodowej

 www.nabilaton.pl


