
Pełny zakres elementów systemu automatyki budynkowej i BMS, urządzeń chłodniczych i serwisu
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM I BMS

METASYS® ZASILANE ELEKTRYCZNIE
SERWER APLIKACJI ORAZ DANYCH
Oparty na technologii i standardach IT, interfejs WEB, 
długoterminowe gromadzenie danych.

YMWA/YMRA · 20-190 kW
Sprężarki spiralne, HFC-410A

YLCA / YLHA · 12 kW do 151 kW
Sprężarki spiralne, zestaw pompowy
HFC-410A

YLCD / YLHD · 25 kW do 150 kW
Sprężarki spiralne, wentylatory odśrodkowe
HFC-410A

YLAA · 177 kW do 521 kW
Sprężarki spiralne, zestaw pompowy
HFC-410A

YLAE-HP · 180 kW do 420 kW
Sprężarki spiralne, zestaw pompowy
Pompa ciepła powietrze-woda, HFC-410A

YLPA · 342 kW do 647 kW
Sprężarki spiralne, zestaw pompowy
Pompa ciepła powietrze-woda, HFC-410A
Klasa A efektywności energetycznej wg Eurovent

YVAA · 525 kW do 1 225 kW
Sprężarki śrubowe sterowane falownikiem,
Klasa A efektywności energetycznej wg Eurovent

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE 
Układy od 10 – 180 kW
Mini pompa ciepła, pompa ciepła

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 
Wydajności od 2,2 – 14 kW
Sufitowe, naścienne, kasetowe i przypodłogowe;
W obudowie i kanałowe

STEROWNIKI I AKCESORIA 
Piloty zdalnego sterowania, sterowniki nadrzędne

VAC / VAH
Wydajność chłodnicza: 19 – 86 kW
Tylko chłodzące i pompy ciepła, sprężarka spiralna,
Wentylatory osiowe, HFC-410A

P2000 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Interaktywny system zarządzania bezpieczeństwem 
działający w trybie czasu rzeczywistego

YC-P · Wydajność chłodnicza: 6,6 – 200 kW
Jedno lub dwu-obiegowe, przepływ powietrza 
w dół lub w górę HFC-410A

YEFB · Wydajność chłodnicza: 3,22 – 23,31 kW
Kanałowy do montażu poziomego

LASER · Wydajność chłodnicza: 0,62 – 11,07 kW
W obudowie i bez obudowy,
Montaż pionowy lub poziomy

YHK · Wydajność chłodnicza: 1,27 – 8,89 kW
Kasetonowy, podsufitowy
Dostępne wersje 2 i 4-rurowe

YHM · Wydajność chłodnicza: 1,65 – 4,7 kW
Montaż naścienny,
Opcja z pilotem bezprzewodowym

YFCN · Wydajność chłodnicza: 0,61 – 7,81 kW
W obudowie i bez obudowy (kanałowe),
Montaż pionowy lub poziomy

DEDYKOWANA POMPA CIEPŁA
UWAGA: zakończono produkcję urządzenia
Wydajność chłodnicza: 6 – 30 kW
Źródło ciepła: grunt lub powietrze

LARGE ROOFTOP
Wydajność chłodnicza: 120 – 156 kW
Tylko chłodzący, Pompa ciepła,
Tylko chłodzący z nagrzewnicą gazową
HFC-410A

ROOFTOP ACTIVA
Wydajność chłodnicza: 17 – 84 kW
Tylko chłodzący, Pompa ciepła, Tylko 
chłodzący z nagrzewnicą gazową,
Pompa ciepła z nagrzewnicą gazową
HFC-410A

RTC/RTH
Wydajność chłodnicza: 15 – 30 kW
Tylko chłodzące i pompy ciepła
HFC-410A

ZAWORY I SIŁOWNIKI STREFOWE
Zawory o średnicach DN15 do DN25 współpracujące
ze sterownikami proporcjonalnymi, trójpołożeniowymi 
lub termicznymi dwupołożeniowymi on/off

ZAWORY REGULACYJNE I SIŁOWNIKI
Zawory regulacyjne z przyłączami gwintowymi 
lub kołnierzowymi wyposażone w siłowniki 
obrotowe o zakresie od 2 do 20 Nm

CZUJNIKI I TERMOSTATY
Czujniki temperatury, wilgotności, różnicowe 
czujniki ciśnienia oraz czujniki CO2

AUTOMATYKA DLA CHŁODNICTWA
Czujniki wilgotności, temperatury, ciśnienia, różnicowe 
czujniki ciśnienia oraz czujniki ciśnienia oleju, czujniki 
przepływu, zawory wodne

Przełączniki i przetworniki ciśnieniowe, sterowniki pracy
wentylatorów skraplacza, sterowniki modułowe

YGFC · Wydajność chłodnicza: 0,98 – 15,1 kW
Tylko wersja bez obudowy,
Montaż pionowy lub poziomy

KONTROLERY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
Kontrolery dostępu IP, kontrolujące przejścia 
pojedyncze lub wielokrotne.

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV
System dozoru wizyjnego hybrydowy oraz IP,
z zaimplementowanymi usługami internetowymi (WEB)

VCH
Wydajność chłodnicza: 17 – 87 kW
Pompa ciepła, sprężarka spiralna,
Wentylatory odśrodkowe, HFC-410A

VIR
Wydajność chłodnicza: 20 – 90 kW
Jednostka wewnętrzna, Tylko chłodzące i pompy ciepła
HFC-410A

YCSE · 134 kW do 320 kW
Sprężarki śrubowe, HFC-407C

YCWL · 188 kW do 580 kW
Sprężarki spiralne, HFC-410A

YLCS · 342 kW do 1 099 kW
Sprężarki śrubowe, HFC-134A

YN · 570 kW do 1 300 kW
Sprężarki śrubowe, HFC-134A

YR · 730 kW do 1 320 kW
Sprężarki śrubowe, HFC-134A

YVWA · 703 do 1 055 kW
Sprężarki śrubowe sterowane falownikiem,
HFC-134A

YNWS/RS · 470 kW do 1 790 kW
Sprężarki śrubowe, R717 (amoniak – czynnik 
ekologiczny)

YNWH · 300 kW do 1 200 kW
Sprężarki śrubowe, HFC-507

YMC2 · 755 kW do 1 340 kW
Sprężarki odśrodkowe sterowane falownikiem,
Łożyska magnetyczne, HFC-134A

YK · 800 kW do 11 250 kW
Sprężarki odśrodkowe
HFC-134A

YD · 7 000 kW do 21 100 kW
Podwójne sprężarki odśrodkowe połączone 
równolegle HFC-134A

CYK · 2 100 kW do 8 800 kW
Podwójne sprężarki odśrodkowe połączone 
szeregowo HFC-134A

OM · 10 550 kW do 19 350 kW
Wielostopniowe sprężarki odśrodkowe, 
zasilane elektrycznie, parowo lub gazowo
HFC-134A

YPC-ST · 1 055 kW do 2 370 kW
Dwustopniowy absorpcyjny agregat wody 
lodowej zasilany parą wysokoprężną
R718 (woda-czynnik ekologiczny)

YPC-F · 703 – 2 370 kW
Dwustopniowy agregat absorpcyjny zasilany 
gazem lub olejem napędowym
R718 (woda – czynnik ekologiczny)

YST · 2 460 kW do 9 850 kW
Sprężarki odśrodkowe napędzane turbiną parową
HFC-134A

 

STEROWNIK NADRZĘDNY
Skalowalna rodzina sterowników dla różnych systemów
– od małych po największe.

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC
Kompletna rodzina sterowników programowalnych 
oraz dodatkowych akcesoriów.

MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ
Skalowalna rodzina konfigurowalnych modłów 
wejść / wyjść.

STEROWNIKI POMIESZCZENIOWE
Kompletna rodzina pomieszczeniowych sterowników 
konfigurowalnych posiadających komunikację BACnet, 
LON oraz N2.

URZĄDZENIA Z KOMUNIKACJĄ RADIOWĄ
Urządzenia dla struktury radiowej oraz czujniki/zadajniki 
pomieszczeniowe z komunikacją radiową.

INTEGRACJA
Pozwala na wpięcie do systemu METASYS® 
starszych urządzeń oraz urządzeń od innych dostawców.

YMA – produkcja Włochy
Zakres wydatku powietrza: 2 000 – 180 000 m3/h,
2000 Pa. Wykonanie wewnętrzne / zewnętrze
Z automatyką montowaną fabrycznie, z opcjonalnym 
falownikiem

YMA – produkcja Turcja
Zakres wydatku powietrza: 2 000 – 90 000 m3/h, 
2 000 Pa. Wykonanie wewnętrzne / zewnętrze
Z automatyką montowaną fabrycznie, z opcjonalnym 
falownikiem 

YMA-C
Zakres wydatku powietrza: 2 000 – 180 000 m3/h, 
2 000 Pa. Wykonanie wewnętrzne / zewnętrze
Z automatyką montowaną fabrycznie, z opcjonalnym 
falownikiem

YMB - produkcja Polska
Zakres wydatku powietrza: 500 – 100 000 m3/h, 
1 500 Pa. Wykonanie wewnętrzne / zewnętrze
Z automatyką montowaną fabrycznie, z opcjonalnym 
falownikiem 

CPO 10
Inteligentne algorytmy, stanowiące integralną część 
systemu METASYS®, wykorzystują najlepsze 
sprawdzone praktyki rozwiązań technicznych, oraz 
posiadają bazę danych zawierającą charakterystyki 
sprawnościowe urządzeń, co łącznie pozwala na 
uzyskanie do 15% oszczędności energii w porównaniu 
ze standardowym systemem automatyki.

STEROWNIK ETHERNETOWY
Rodzina sterowników, będących połączeniem 
sterowników nadrzędnych oraz sterowników 
programowalnych PLC, zawierających wejścia 
i wyjścia fizyczne.

 

  

 

 

 
 

 

CENTRAL PLANT OPTIMIZATION™ (10)

CENTRALE KLIMATYZACYJNE YORK®

Certyfikowane 
przez Eurovent

Certyfikowane 
przez AHRI

Wariant z zewnętrznym 
skraplaczem powietrznym

Wariant 
z pompą ciepła

Wariant 
z odzyskiem ciepła Metasys® oraz YORK® są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Johnson Controls, Inc.© 2011 Johnson Controls, Inc. www.johnsoncontrols.pl

Dodatkowe informacje u lokalnych przedstawicieli 
Johnson Controls lub na

www.johnsoncontrols.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ YORK® CHŁODZONE WODĄ AGREGATY WODY LODOWEJ YORK® CHŁODZONE 
POWIETRZEM

ZASILANE CIEPLNIE
YIA · 280 kW do 3 150 kW
Jednostopniowy absorpcyjny agregat wody 
lodowej zasilany parą niskoprężną lub gorącą wodą; 
R718 (woda – czynnik ekologiczny)

SYSTEMY YORK® ZE ZMIENNYM PRZEPŁYWEM
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (VRF)

SYSTEMY YORK® LARGE SPLIT

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ YORK®

KLIMAKONWEKTORY YORK®

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE YORK®

PRODUKTY AUTOMATYKI

SERWIS

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS
Johnson Controls jest dla wielu największych 
światowych firm wiodącym dostawcą usług 
zarządzania nieruchomościami. Zapewniamy 
naszym klientom korzyści biznesowe poprzez 
zastosowanie rozwiązań, które zmniejszają zużycie 
energii oraz innych kosztów eksploatacyjnych ich 
nieruchomości przy jednoczesnym obniżeniu 
całkowitego kosztu wynajmu.

Wobec nacisku na zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla i negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne, nasi klienci stają przed koniecznością 
spełniania coraz bardziej rygorystycznych norm, 
w czasach, gdy ich budżety są wyjątkowo 
ograniczone. Mamy długą historię współpracy
z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w celu 

Sieć ponad 60 biur Johnson Controls w Europie 
oraz fachowa wiedza, doświadczenie i zasoby, 
którymi dysponujemy, pozwalają nam spełniać 
wszelkie potrzeby w zakresie obsługi serwisowej 
obiektów, w tym: przeglądów prewencyjnych 
i utrzymania ruchu, zdalnego monitoringu, 
dyspozycyjności serwisu 24/7 oraz napraw 
awaryjnych. Usługi serwisowe ECONEO pozwalają 

na zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko poprzez 
zastosowanie indywidualnych rozwiązań prowadzących do optymalizacji 
pracy systemów budynkowych.

zapewnienia im innowacyjnych, gwarantowanych rozwiązań, które 
pozwalają osiągać następujące kluczowe cele: tworzenie środowiska 
o wysokiej jakości, oszczędne zarządzanie energią, zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia wody oraz 
zapewnienie czystej, odnawialnej energii. Ta współpraca prowadzi do 
milionowych oszczędności!
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