
 › Costuri cu echipamentul, de instalare şi de 
funcţionare anuală mai scăzute decât în cazul 
agregatelor de răcire duble cu un singur 
compresor (DWDC)

 › Principalele componente pot fi demontate sau 
reparate fără a opri unitatea, deoarece agregatul 
de răcire are câte două componente din fiecare 
(compresoare, sisteme de lubrifiere, sisteme de 
control şi demaroare) (DWDC)

 › Reducerea sarcinii cu 5 % (DWSC) sau 10% 
(DWDC) din sarcina maximă îmbunătăţeşte 
stabilitatea temperaturii apei răcite şi 
frecvenţa ciclurilor mai puţin dăunătoare ale 
compresoarelor

 › Evaporatoare/condensatoare de tip cu ţevi în 
manta, imersate, cu eficienţă ridicată

 › Compresor centrifugal cu o singură etapă 
(DWSC)
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(1) Echipamentul conţine gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de agent frigorific depinde de construcţia finală a unităţii; detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţii.  
(2) Răcire: temp. apei de intrare la evaporator 12 °C; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7 °C, temp. aerului ambiant: 35 °C; la funcţionarea la sarcină maximă.

Numai răcire DWDC/DWSC DWDC DWSC
Capacitate de răcire Min. kW 600 300

Max. kW 9.000 4.500
Compresor Tip Compresor centrifugal cu o singură etapă
Agent frigorific Tip/GWP R-134a / 1.430

Cantitate kg 700 - 1.400 300 - 1.000
Cantitate TCO2Eq 1.001 - 2.002 429 - 1.430
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Prezenta publicaţie are doar scop informativ şi nu constituie o obligaţie pentru 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei publicaţii cât mai 

adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la 

completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop 

a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi 

modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere 

legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării 

sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei publicaţii. Întregul conţinut cade 

sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.




