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Daikin är en stark utmanare på 

kylmarknaden. Vi kan skapa den perfekta 

lösningen för varje kunds specifika 

situation. Eftersom våra produkter 

innehåller den senaste tekniken 

säkerställer vi högsta energieffektivitet. 

Våra produkter utsätts för omfattande 

tester för att vi ska kunna garantera 

tillförlitlig drift. I och med förvärvet av 

Zanotti Group expanderar vi nu vår 

kylverksamhet och erbjuder en större 

och mer mångsidig produktlinje för alla 

aspekter inom kylkedjan..
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Vi kan kylning. Inifrån och ut.

• Vi har över 100 års erfarenhet inom kylbranschen

• Tack vare vårt breda sortiment av kylprodukter kan vi 

tillgodose alla kylbehov.

• Vi har innovativ och pålitlig teknik samt expertis inom 

köldmedier, styrning och kompressorer

• Vi hittar lösningar som tillgodoser dina behov i enlighet 

med lagstiftningen (F-gasförordningen och Eco-design 

till exempel) och med fokus på tillförlitlighet, säkerhet och 

driftskostnader

Varför ska du välja Daikin?
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Kontrollerad temperatur genom hela leverantörskedjan

BEARBETNING EFTER SKÖRDEN MATBEREDNING LAGRING DAGLIGVARUHANDEL

RESTAURANGER/PUBAR

Transportref 
LÅNGA avstånd

Transportref 
MEDELLÅNGA avstånd

Transportref 
KORTA avstånd

Vår utökade produktlinje kan erbjuda lösningar för: 

DAGLIGVARUHANDEL

KYLTRANSPORTER

BRYGGERIER

EVENTUTRYMMEN

HOTELL

BAR

KYLRUMSFÖRVARING

ISHOCKEYARENOR

FISKERIER

INDUSTRI

CATERING

RENRUM/SJUKHUS

KRYDDNING (OST/KÖTT)

SLAKTERIER RESTAURANGER ...

Vi kan tillgodose alla kylbehov.

Vi kan uppfylla  
alla kylbehov
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Daikin kyla – förenade i kyla

Daikin Europe N.V. är en stor europeisk tillverkare av 
luftkonditioneringsar, värmesystem och kylutrustning. 
Företaget har cirka 5 500 anställda i hela Europe 
och har stora fabriker baserade i Belgien, Tjeckiska 
republiken, Tyskland, Italien, Turkiet och Storbritannien. 
Daikin är globalt känt för sitt nytänkande kring 
produktutveckling, den oöverträffade kvalité som 
produkterna håller och för den mångsidighet som 
finns hos de integrerade lösningarna.

Daikin Chemicals är en av världens främsta tillverkare 
av fluorokemikalieprodukter och är en ledande expert 
inom området. Vi strävar efter att finna nya möjligheter 
för hushåll och industri med hjälp av vår egna exklusivt 
utvecklade teknik.

Daikin Chemicals

Hubbard Products Ltd. är en av Storbritanniens 
ledande designers, tillverkare och leverantörer av 
kommersiella kylanläggningar. De har fått ett gott rykte 
tack vare sina innovationer och goda design..

Tewis är ledande inom design och konstruktion av 
kylsystem. Utöver sin expertis inom anpassad styrning 
(inklusive övervakning) erbjuder Tewis även kompletta 
helhetslösningar för kyl- och klimattillämpningar. De 
senaste åren har Tewis fokuserat på att utveckla ett 
utbud av CO

2
-baserade kylsystem och har etablerat 

en långvarig relation med spanska och portugisiska 
livsmedelsleverantörer. Företagets mål och filosofi har 
tidigare varit att få hög tillförlitlighet och möjliggöra 
enastående energibesparingar för sina kunder.

Kylspecialisten Zanotti grundades 1962. Med över 50 års 
erfarenhet i branschen täcker de behöven för kommersiell 
och industriell kyla, såväl som för transport av färska och 
frysta produkter. Zanotti revolutionerade kylvärlden när 
de införde Uniblock – en allt i ett Plug & Play-kylenhet för 
kylrum. Idag har företaget mer än 600 anställda med tre 
produktionsanläggningar och en årlig omsättning på ca 
130 miljoner euro.
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Vi uppfyller kundernas behov!
Den optimala kyllösningen varierar från kund till kund och beror till stor del på typ av tillämpning, 
plats och kundens intressen. Tack vare vår breda produktportfölj kan vi erbjuda kunderna precis 
det de behöver! 

 
Grundstenarna är:

  Säkerhet och tillförlitlighet 

  Reducerar total ekvivalent påverkan på den globala uppvärmningen (TEWI)

Reducering av CO
2
-utsläpp är en av de viktigaste prioriteringarna inför framtiden. En kylanläggnings globala 

uppvärmningseffekt är en kombination av möjlig köldmedieförlust (direkt värmepåverkan) och de CO
2
-

utsläpp som orsakas av elproduktion (indirekt värmepåverkan). Situationen ser olika ut i olika länker, men 
generellt sett är CO2-utsläpp i Europa ganska höga (i genomsnitt 0,45kg/kwh elektrisk energi). På grund av 
detta bidrar kylanläggningarna en hel del till växthuseffekten under sin livstid. Effektivitet är således en av 
de viktigaste punkterna för att vi ska kunna reducera TEWI i framtiden.

När olika kyllösningar jämförs är det således viktigt att ta hänsyn till de aspekter som i vissa fall kan optimera 
den direkta värmepåverkan (t.ex. att byta köldmedium) men som kan ha motsatt effekt på den indirekta 
värmepåverkan.

  Reducera dina driftkostnader 

Vårt mål är att reducera driftskostnaderna till ett absolut minumum. Det kommer vi att uppnå genom 
kvalitet, energieffektivitet och genom att göra omfattande tester på varje produkt.

DIREKT värmepåverkan

Använt kylmedel 
 
 
 
 
 
 

F-gasförordning

INDIREKT värmepåverkan

CO
2
-utsläpp från elproduktion 

 
 
 
 

Eco-designdirektivet

HANTERAS GENOM:

POTENTIELL PÅVERKAN  
(om läckage inträffar)

GARANTERAD PÅVERKAN  
kopplad till energiförbrukning

TEWI = 

+
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Daikins kvalitetsfilosofi

Daikin vill tillhandahålla de mest effektiva och säkra 
lösningarna för att uppfylla alla dina kylbehov. Både 
idag och i framtiden.

Vi är medvetna om att vi bär ett stort ansvar för att 
skydda miljön. Vår policy och praxis har miljön och 
hållbarhet i fokus och vi sköter vår verksamhet i 
enlighet med gröna principer. Det är logiskt både 
ekonomiskt och ekologiskt.

Daikin Europe N.V. anpassar kontinuerligt sin 
miljöpolicy till de globala, europeiska och lokala 
föreskrifterna.

Vi utför tester på våra produkter under utvecklings- 
och produktionsarbetet för att utvärdera prestandan. 
Detta gör vi för att försäkra oss om att de håller den 
kapacitet, energieffektivitet och tillförlitlighet som vi 
förväntar oss.

Varje enhet från Daikin som lämnar produktion har 
genomgått omfattande tester. Dessa tester genomförs 
från kontruktionsstadiet (t.ex. vibrationstest) fram till 
den slutliga produktionen. Varje enhet har läckprovats, 
eltestats och drifttestats. Eftersom enheterna kan 
utsättas för hårda värderförhållanden under sin livsttid 
utrustas de med rostskyddsbehandlingar och ett 
resistent hölje för att säkerställa lång livslängd.

Varje enhet från Daikin har redan körts i fabrik, vilket förhindrar att de är trasiga vid ankomst.

Se hur transport simuleras och vibrationer 
testas i vår skakare (sök: vibration ZEAS)

Daikins kvalitetsfilosofi
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Kompakta maskiner som är enkla att komma åt.

Installation i styrskåpet sker logiskt, välordnat och i tidVibrationsdämpare

Allt bearbetat med högsta kvalitet

Zanotti, Tewis och Hubbard, som är våra nyaste 
medlemmar i gruppen, har lång erfarenhet på 
marknaden och uppfyller högsta kvalitet.
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Temperaturapplikation Medel Låg

Omgivningstemperatur 32 °C 32 °C

Förångningstemperatur -10 °C -35 °C

Gassugsida 10 K superheat ELLER 20 °C suggastemperatur

Underkylningsgrad hos vätskan Beroende på den kondensorslinga som används i kylsystemet

EN 13215:  
Definition av nominella driftsförhållanden  
(kapacitet, COP och strömförbrukning)

För att definiera effektivitet på kondensoreenheten använder Ecodesign-direktivet EN13215.
Båda metoder är tillåtna för att definiera levererad kylkapacitet och enhetens verkningsgrad.

→ Detta påverkar även SEPR- och COP-värdet.

Agerar före 
lagstiftningen

Direktivet om Ecodesign  – energirelaterade produkter
EU:s Ecodesign-direktiv 2009/125/EC är framtaget för att stimulera marknaden att använda effektivare produkter.  
Direktivet hjälper även tillverkare att acceptera en bättre definition för effektiviteten hos fjärrkondensorutrustningar.  
Sedan 2016-07-01 måste kylanläggningar även uppfylla detta system för minimikrav på effektivitet.

I kataloger markeras säsongsdata med säsongens blomma.

Läs mer om säsongsdata inom kyla på vår webbplats: www.daikin.eu eller på vår affärsportal my.daikin.eu
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 COP-metod:

 › Om medietemperaturens kylkapacitet är lägre än 
5 kW och lågtemperaturs kylkapacitet är lägre än 
2 KW

 › COP vid 25 °C omgivningstemperatur 

 › COP vid 32 °C omgivningstemperatur 

 › COP vid 43 °C: obligatorisk om 
omgivningstemperaturen är högre eller lika med 
35 °C

Två metoder för att utvärdera enhetens prestanda

Lägsta verkningsgrad (COP):

 › Medeltemperatur:  
Kapacitet lägre eller lika med 1 kW = 1,2 
Kapacitet lägre eller lika med 5 kW = 1,4

 › Låg temperatur:  
Kapacitet lägre eller lika med 1 kW = 0,75 
Kapacitet lägre eller lika med 2 kW = 0,85

 

SEPR-metod:

 › Om medietemperaturens kylkapacitet är mellan 
5 kW och 50 kW och lågtemperaturs kylkapacitet 
är mellan 2 kW och 20 kW

 › SEPR vid referensklimatzon i Strasbourg

 › COP vid 43 °C: obligatorisk om 
omgivningstemperaturen är högre eller lika med 
35 °C

Lägsta verkningsgrad (SEPR):

 › Medeltemperatur:  
Kapacitet lägre eller lika med 20 kW = 2,25 
Kapacitet lägre eller lika med 50 kW = 2,35

 › Låg temperatur:  
Kapacitet lägre eller lika med 8 kW = 1,5 
Kapacitet lägre eller lika med 20 kW = 1,6

Låg kapacitet 
Kondensorenhet installerad inomhus

Högre kapacitet 
Kondensorenhet installerad utomhus 
(klimatberoende)

(1)  Levererad kapacitet från multi Zeas-enheter i medel- och lågtemperaturapplikation är högre än den övre gränsen (MT: Q > 50 kW; LT: Q > 20 kW) som nämns i Ecodesign-direktivet
(2)  CVP kan endast användas när även Daikin inomhusenheter är anslutna. Detta innebär att CVP kan ses som en kondensorenhet med flera kondensorer som anses ej omfattas av Ecodesign-direktivet ENTR LOT1
(3)  Boosterenheten anses inte vara en kondensorenhet eftersom värmen som extraheras från förångarsidan (LT-sidan) förs ut i MT körldmedieledningen hos en CVP- eller Zeas-enhet och inte till den omgivande 

luften som beskrivs i Ecodesign-direktivet ENTR LOT1
(4) Endast de modeller som levererar kylkapacitet inom det kapacitetsintervall som definieras i Ecodesign-direktivet (LT < 20 kW, MT < 50 kW)

Typ
MONOBLOCKS

BIBLOCKS
VINBLOCKS

JEHCCU JEHSCU KONDENSORENHETER
TWIN 

KONDENSORENHETER
FREKVENSSTYRDA 

KONDENSORENHETER

CU CU-T CI

Medeltemperatur
(Te = -10 °C)

Omfattas* Omfattas Omfattas Omfattas(4) Omfattas(4) Omfattas(4)

Låg temperatur 
(Te = -35 °C)

Omfattas* Omfattas Omfattas Omfattas(4) Omfattas(4) Omfattas(4)

Typ ZEAS MULTI ZEAS CONVENI-PACK
MULTI-KOMPRESSOR 

KONDENSORENHETER
ÖVRIGA SERIER

CM / CL

Kylkapacitet 
<20 kw

Kylkapacitet 
<50 kw

Kylkapacitet 
>50 kw

Medeltemperatur
(Te = -10 °C)

Omfattas Omfattas inte(1) Omfattas inte(2) Omfattas(4) Omfattas Omfattas Omfattas inte 

Låg temperatur 
(Te = -35 °C)

Omfattas Omfattas inte(1) - Omfattas(4) Omfattas Omfattas inte Omfattas inte 

Produktportfölj för kyla och Ecodesign-direktivet



12

Agerar före 
lagstiftningen

Vad innebär F-gasförordningen?

GWP < 2500 
 

Vanliga kommersiella HFC-köldmedier: 
R-134a, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A

GWP > 2500 
 

Vanliga kommersiella HFC-köldmedier: 
R-404A, R-507

GWP 
2500

Förbud från år 2020 och framåt  
i nya stationära kylanläggningar 

Förbud från år 2030 och framåt 
vid service av befintliga stationära kylanläggningar

Stationär kylutrustning 

F-gasförordning

Stationär kylutrustning
(= system som inte transporteras  

under drift)

Från 2020:
använda köldmedier  

med GWP < 2500

Är det ett  
kylskåp i  
hemmet?

Från 2015:  
använda köldmedier 

med GWP < 150

Är det ett multi-
pack centraliserat 

kylsystem*?

Använda kördmedier 
med

GWP < 2500

Är den integrerad/
plug-in?Från 2020:  

använda köldmedier med GWP < 2500
Från 2022:  

använda köldmedier med GWP < 150

JA

JA JANEJ

NEJ
NEJ

FÖ
LJ

 B
ES

LU
TS

TR
Ä

D
ET

* “Multipack centraliserade kylsystem” = System med två eller flera kompressorer som drivs parallellt och som är anslutna till en eller flera vanliga kondensorer 
och etill flera kylenheter, som displayskåp, kabinett, frysar eller kylda förrådsrum.

Använda köldmedier  
med GWP < 2500
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Använd ett kaskadsystem med en  
kombination av GWP < 1500 och  
GWP < 150 med följande förhållanden:
•  GWP < 1500 i den primära  

köldmediekretsen i ett kaskadsystem
•  GWP < 150 i övriga köldmediekretsar  

i ett kaskadsystem

Använd ett kylmediesystem med flera  
kompressorer 
• GWP < 150

Använd distribuerad lösning av kylsystem  
där varje system har kapacitet lägre än  
40 kW 
• GWP < 2500

Är dess kapacitet 
40 kW eller mer?

(baserat på Ecodesign-
förhållanden  – se sida 10)

Använd ett kaskadsystem med en kombination 
av GWP < 1500 och GWP < 150 med följande 
förhållanden:
•  GWP < 1500 i den primära 

köldmediekretsen i ett kaskadsystem
•  GWP < 150 i övriga köldmediekretsar i ett 

kaskadsystem

Använd ett kylmediesystem med flera 
kompressorer 
• GWP < 150

Är dessa enheter avsedda 
för lagring, visning 

eller dispensering av 
produkter till salu för 

slutanvändare?

2 val

MT= 75 kW
LT= 15 kW

MT= 75 kW
LT= 15kW

MT= 37,5 kW + 37,5 kW
LT= 15 kW

JA JA

NEJ NEJ

Butik med kylbehov 
MT = 75 kW och LT = 15 kW

Använda köldmedier  
med GWP < 2500
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Verktyg 
och 
plattformar

Säljsupportappar  

Vi erbjuder en mängd olika program för 
byggnadsmodellering, simulering och 
offertframtagning för att underlätta din försäljning. 

Xpress urvalsprogramvara för kylning 
 
Användarvänligt urvalsprogram för Conveni-pack, 
JEHCCU/JEHSCU, monoblocks, bi-blocks och ZEAS-
kondensorenheter. Dess detaljerade rapport innehåller 
en lista på material, rör- och inkopplingsscheman samt 
enhetsalternativ. Designprogram finns tillgängligt för 
Conveni-pack och Zeas-kondensorenheter.

Psychrometric Diagram Viewer 

Det psykrometriska diagramprogrammet hjälper 
designers, konsulter, studenter och andra yrkesmän att 
få en bättre insikt över våra verksamhetsområden.
 

Zanottis tekniska urvalsprogram

För att du ska kunna få ett exakt urval av kylkapacitet 
och utrustning samt kunna välja ytterligare produkter 
från vårt produktsortiment rekommenderar vi vår 
urvalsprogramvara från Zanotti.
 
Vänligen kontakta ditt lokala Daikin kylförsäljningsteam 
för mer information.



15

E-Care-app

Med Daikin e-Care får du åtkomst till all information 
som du behöver i mobilt format. Den innehåller bland 
annat funktioner såsom:
 › Produktregistrering
 › e-Configurator
 › e-Doctor

Snabba urvalsguider för Uniblocks och 
Wineblocks

Verktyg och plattformar

 › Utforska vår affärsportal på my.daikin.se 
 › Hitta information snabbt med en kraftfull sökmotor 
 › Anpassa tillvalen för att enbart se den information 

som du har behov av
 › Få tillgång via mobilenhet eller skrivbordet 

Registrera dig och logga in på 

my.daikin.se 
och få vad du önskar!

PÅ KONTORET

HOS KUNDER

PÅ 
VÄGEN

Hitta din lösning för olika tillämpningar: 

Stormarknad

Sport 
och 
fritid

Industri
Butik 
och 
affär

Restaurang

Hotell

Kontor

Teknik

Hemma

Bank

Var laddar man ner programvara? 
Var hittar man kataloger och databöcker?
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ÖLKYLNINGSANLÄGGNING, 
KYLDA MED ZEAS

E. LECLERC, STORMARKNAD
ZEAS

EDEKA, SNABBKÖP
CONVENI-PACK (2) OCH ZEAS (1)
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ZIGGO DOME, 
UTSTÄLLNINGSHALL
ZEAS FÖR KYLNING (6) OCH FRYSNING (2)

COOMBE FISKERI
HÖGPRESTERANDE ZANOTTI LT KYLUTRUSTNING

SERVICESTATION  
ZEAS
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Teknikkompressor Sida Hermetisk Semi-hermetisk Effektstyrning
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Uni-block 

     

MT

R134a 22-25  
R407C 22-25 
R407H 22-25 

R290 22-25 

LT

R452A 22-25 
R407F 22-25 

R290 22-25 
Biblock

                         

MT R134a 26-28 

LT

R452A 26-28 

R407F 26-28 

VIN 
 
        

HT  
Kyla R134a 29-30 
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Enkel CU  
(TILL/FRÅN eller FREKVENSOMFORMARE)

MT

R449A* 34-40      
R134a 34-40      
R410A 44  

54    

LT

R449A* 34-40     
R407F 34-40     
R410A 44  

54    
Twin CU

MT

R449A* 41      
R134a 41      
R410A 44  

54  

LT

R449* 41     
R407F 41     
R410A 44  

Multi CU
 

MT

R449A 42-43    
R410A 44  

54  

LT
R449A 42-43   
R410A 44  

Booster CU (MT + LT) MT 55-57  

LT 55-57  
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Ställningar
MT

R449A 59-61       
R134a 59-61       

LT
R449A 59-61      
R407F 59-61     

MT 64-65  

MT 66  

LT 66  
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Conveni-pack MT R410A 72  
LT R410A 72  
AC R410A 72  

HR + HP R410A 72  
MIX CU AC 78-79  

MT 78-79  

MIX RACK AC 78-79  

MT 78-79  

Produktöversikt
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Teknikkompressor Sida Hermetisk Semi-hermetisk Effektstyrning
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Enkel CU  
(TILL/FRÅN eller FREKVENSOMFORMARE)

MT

R449A* 34-40      
R134a 34-40      
R410A 44  
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R407F 34-40     
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Twin CU

MT

R449A* 41      
R134a 41      
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LT

R449* 41     
R407F 41     
R410A 44  

Multi CU
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h 
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Ställningar
MT

R449A 59-61       
R134a 59-61       

LT
R449A 59-61      
R407F 59-61     

MT 64-65  

MT 66  

LT 66  
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Conveni-pack MT R410A 72  
LT R410A 72  
AC R410A 72  

HR + HP R410A 72  
MIX CU AC 78-79  

MT 78-79  

MIX RACK AC 78-79  

MT 78-79  

0,8-11,8

4,4-11,8

2,6-8,1

1,5-8,0

1,1-1,9

0,6-54,0

2,8-6,5

0,8-2,6

0,7-2,3

1,2-5,7

1,0-77,2

13,1-70,7

13,7-22,8

14,0-26,8

15,0-240,0

15,0-220,0

15,0-220,0

18,0-150,0

18,0-150,0

1,0-69,6

1,6-295,0
0,7-233,0

0,4-89,7
0,5-88,8

0,4-28,1

8,1-27,9

9,9-26,5

8,0-30,0

18,0-90,0

17,0-75,8

36,0-119,7

16,8-42,0

15,4-47,5

3,5-7,0

45,6-183,4

30,0-512,0

30,0-400,0

6,3-25,8

0,5-23,7

5,7-19,0

3,0-15,2

3,2-40,0

5,1-17,7

4,2-10,7

7,0-29,6

0,8-3,7

0,6-4,8

0,8-13,8

Nedkylning (medelhög temperatur) 

(0 °C / +35 °C)

Frysning (låg temperatur) 

(-20 °C / +35 °C)

Kyla (hög temperatur) 

(+20 °C/+10 °C)

Värme
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Modell Produktnamn Kapacitet (kW)

Uni-blocksystem 
för väggmontering 
(väggenomgående 
som tillval) i små och 
medelstora kylrum
R-290 Naturligt propan
köldmedium

(M)GM

Uni-blocksystem för 
takmontering i små och 
medelstora kylrum  
R-290 Naturligt propan

(M)SB

Uni-blocksystem för 
väggmontering i 
medelstora kylrum

AS

Bi-blocksystem för 
väggmontering GS

Bi-blocksystem för 
golv- eller takmontering 
med kapillärt 
expansionssystem

SP-O

Bi-blocksystem för 
golv- eller takmontering 
med termostatisk 
expansionsventil

DB-O

Wineblock RCV / RDV

0 1 2 3,5 5 10 15 25 35

R-290

R-452A

R-290

R-452A

R-134A

R-290

R-290

Nedkylning (medelhög temperatur) 

(0 °C / +35 °C)

Frysning (låg temperatur) 

(-20 °C / +35 °C)

Kyla (hög temperatur) 

(+20 °C/+10 °C)
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för två enheter i ett fryshusrum
ALTERNATIV FJÄRRKONTROLL
 › I vissa kylrum måste det enligt lag 
hållas en viss temperatur (t.ex. de som 
innehåller läkemedelsprodukter). Där 
installeras alltid två aggregat i samma 
rum så att de är samma i alternativa 
drifttider.

 › Om ett aggregat är blockerat 
startar det andra automatiskt. Om 
temperaturen inte uppnås under 
en viss tidsperiod, exempelvis för 
att kylrumsdörren har stått öppen 
under en lång tid, och aggregatet har 
fjärrstyrning med termostat växlar 
enheten till standby-läge.

 › Fjärrkontroll för 
två aggregat med 
justerbar timer för 
alternativ drift av 
aggregat.

 › Om en av 
kylenheterna 
inte fungerar 
kan styrningen 
växlas över till en 
närstående enhet.
Larmmeddelande via 
lampa och summer.

 › Termostat för säkerhet 
vid höga temperaturer 
i kylrummet (endast 
modeller med 
termostat).

Zanotti presenterar en ny kontrollpanel med touch screen 
och GM monoblock-enheter och GS split-enheter. Detta nya 
användargränssnitt med knappsats och display ger enkel åtkomst 
till alla enhetens manuella funktioner.

Några funktioner som har blivit mer intuitiva tack vare den nya 
knappsatsen är styrning av kylcykel, koppla till/från enheten, 
belysningen i kylrum, aktivering av manuell avfrostning och 
inställning av parametrarna.

3

2

1

5 PRG

SET4SET

PRG

3

5

4
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SET
PRG

3

5

4
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Enhet TILL/FRÅN

Pekhjul för inställning av 
parametrar och menynavigering

Snabbt tryck för åtkomst till 
enhetens meny

Lång knapptryckning för 
inställning av parametrar

Dubbeltryck för att ange 
standardinställningar

Pekhjul för snabbinställningar

Belysningsomkopplare 
kylrum TILL/FRÅN

Aktivering av defrost

GM Monoblock-enhet GS Split-enhet

SET

PRG SET
PRG

Zanotti 

Touch control



Plug and play-lösningar för kylrum och vinrum

23

Installationstyp

Loch

100/
120

50
0

F

G
19

83
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L

Ø 28

Agujero

Väggenomgående modell Straddle-modell 

H

J

N

L M

GM

Uni-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

För väggmontering i små och medelstora kylrum

 ʯ Snabb montering på väggen i kylrum med straddlefäste. Det är 
perfekt vid väggenomgående montering, för nya anläggningar eller 
renoveringsprojekt

 ʯ Metallgrå yta på utomhusenheten
 ʯ Den vita färgen på förångaren smälter in diskret med kylrummets 
väggar

 ʯ Kompressorutrymmet är isolerat med lämpligt ljuddämpande 
material för att minska ljudnivåerna

 ʯ En mikrokanalskondensor finns tillgänglig för att minska 
köldmediemängden och säkerställa högre energieffektivitet

 ʯ Enheterna är försedda med en ny kontrollpanel som har ett 
lättanvänt gränssnitt

GM

Lågtemperaturkyla GM BGM110 
DA11XA

BGM0870 
Y1AA

BGM112 
DA11XA

BGM117 
DA11XA

BGM218 
DA11XA

BGM220 
DB11XA

BGM330 
DB11XA

Kylkapacitet Låg temperatur R-290 Nom kW - 0,87 (1) -
R-452A Nom kW 0,679 (1) - 0,889 (1) 1,080 (1) 1,336 (1) 1,688 (1) 2,349 (1)

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 735x400x790 830x620x790 830x620x862
Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 942x450x850 1.050x670x850 1.050x670x940

Vikt Enhet kg 56 64 80 105
Enhet i förpackning kg 67 75 96 122

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,74 0,9 1,3 1,5 2,2
Startmetod Direkt

Kondensor Luftflöde m³/h 600 720 600 1.200 1.500
Avfrostning Hetgas
Evaporator Luftflöde m³/h 600 672 600 1.200 1.500

Luftspridning m 4 10
Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -25~-15
Köldmedium Typ/GWP R-452A/2.141 R-290/3 R-452A/2.141

Mängd kg/TCO2Eq 0,38/0,81 0,15/0,0000 0,34/0,73 0,35/0,75 0,86/1,84 0,84/1,80 0,98/2,10
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

Medeltemperaturkyla GM MGM103 
EA11XA

MGM105 
EA11XA

MGM106 
EA11XA

MGM128 
0Y1WA

MGM107 
EA11XA

MGM110 
EA11XA

MGM211
EA11XA

MGM221 
0Y1WA

MGM212
EB11XA

MGM213
EB11XA

MGM315
EB11XA

MGM320
EB11XA

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 0,855 (2) 0,978 (2) 1,120 (2) - 1,315 (2) 1,351 (2) 1,806 (2) - 2,034 (2) 2,175 (2) 3,079 (2) 3,351 (2)
R-290 Nom kW - 1,31 (1) - 2,18 (1) -

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 735x400x790 830x620x790 830x620x682
Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 942x450x850 1.050x670x850 1.050x670x940

Vikt Enhet kg 52 53 56 64 80 98 100
Enhet i förpackning kg 63 64 67 75 96 115

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Startmetod Direkt

Kondensor Luftflöde m³/h 600 1.200 - 1.200 1.500
Avfrostning Hetgas
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.200 1.125 1.200 1.800

Luftspridning m 4 10
Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5~10
Köldmedium Typ/GWP R-134a/1.430 R-290/3 R-134a/1.430 R-290/3 R-134a/1.430

Mängd kg/TCO2Eq 0,40/0,57 0,43/0,61 0,15/0,00 0,33/0,47 0,40/0,57 0,71/1,02 0,15/0,00 0,70/1,00 0,75/1,07 0,95/1,36 1,00/1,43
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C   (2) Vid normal drift: 0 °C / +30 °C
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Installationstyp

Anslutning kondensvattenskål: Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335-AS340)

500

Desagüe condensación
Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335 - AS340)

O

N

Agujero

AS

Kylning i medelhög och låg temperatur AS MAS235T02E MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 4,981 (2) 6,988 (2) 8,290 (2) 10,664 (2)

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 857 x 1.280 x 1.140 857 x 1.750 x 1.140 857 x 1.790 x 1.240
Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 1.060 x 1.330 x 1.210 1.065 x 1.850 x 1.300 1.065 x 1.850 x 1.420

Vikt Enhet kg 162 221 222 244
Enhet i förpackning kg 202 276 277 361

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 3,7 4,8 6,3 7,4
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5 ~10
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 3.900 5.600 8.000

Luftspridning m 10 (3) 17 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 2.700 4.000 5.600
Avfrostning Hetgas
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 400 / 3N~ / 50

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C
(2) Vid normal drift: 0 °C / +30 °C
(3) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.

Uni-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

För väggmontering i medelstora kylrum

 ʯ Snabb montering på väggen i kylrum via väggenomgående 
montering, vilket både minskar installationstiden och 
installationskostnaden

 ʯ Den vita färgen på förångaren smälter in diskret med kylrummets 
väggar

 ʯ Väldigt kompakt och effektiv
 ʯ Fjärrstyrd elektronisk kommandostation med lättanvända 
användargränssnitt som är programmerbara enligt olika systemkrav

AS

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

40 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,66 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS235T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

117 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,8 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS340T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 22
• Condensate drain line Ø 22
• Ecoulement eau de condensation Ø 22
• Kondensatablaßrohr Ø 22
• Desagüe ague de condensoción Ø 22
• Condensaftapleiding Ø 22
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 22

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat 
ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο 
πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

55 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,56 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS335N02E/T02E MAS235T02E

MAS335N02E

MAS340T02E
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MAS235T02E

MAS335N02E

MAS340T02E

Installationstyp

Fjärrkontroll

SB

Uni-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

För takmontering i små och medelstora kylrum

 ʯ Snabb montering i kylrummets tak
 ʯ Takmontering lämnar utrymmet inuti kylrummet helt fritt
 ʯ Den vita färgen på förångaren smälter in diskret med kylrummets 
väggar

 ʯ Extremt snabb att montera vilket minskar installationstiden och 
-kostnaden

 ʯ Bästa förhållandet yta/kapacitet
 ʯ Fjärrstyrd elektronisk kommandostation med lättanvända 
användargränssnitt som är programmerbara enligt olika  
systemkrav

SB

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C
(2) Vid normal drift: 0 °C / +30 °C
(3) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

SB120 SB140 SB125-235

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

A
A A D

H
A D

E

Q

D

H

F
F

G B C

F
98

I

P

G

I

E

A

D

D H

G

I

F

F

60

E

60

B

B

C

C

Lågtemperaturkyla BSB 010DA11XX 0870Y1AA 117DA11XX 330DB11XX 2650Y3AB 220DB11XX 1710Y2AA
Kylkapacitet Låg temperatur R-290 Nom kW - 0,871 (1) - 2,650 (1) - 1,710 (1)

R-452A Nom kW 0,628 (1) - 1,029 (1) 2,472 (1) - 1,699 (1) -
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 525 x 430 x 771 340 x 620 x 719 506 x 620 x 719 645 x 820 x 929 1044 x 1300 x 520 540 x 820 x 809 924 x 1075 x 360

Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 690 x 540 x830 660 x 730 x 790 800x930x1000 690 x 930 x 880
Vikt Enhet kg 48 68 102 200 87 102

Enhet i förpackning kg 61 82 124 114 108 -
Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor

Nominell effekt kW 0,6 - 1,3 2,2 - 1,5 -
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -25 ~-15
Köldmedium Typ R-452A R290 R-452A R290 R-452A R290

GWP 2.141,0 3,0 2.141,0 3,0 2.141,0 3,0
Evaporator Luftflöde m³/h 500 780 550 2.300 2.560 1.100 1.320

Luftspridning m 3 (3) 4 (3) 10 (3) 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 400 640 750 1.500 2.010 1.400 1.200
Avfrostning Hetgas
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50

Medeltemperaturkyla MSB 005EA 
11XX

106EA 
11XX

107EA 
11XX

1310Y
1AA

315EB 
11XX

2180Y
1AA

320EB 
11XX

3370Y
2AA

425EB 
11XX

210EA 
11XX

5820Y
3AB

212EB 
11XX

530EB 
11XX

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 0,857 (2) 1,120 (2) 1,338 (2) - 3,282 (2) - 3,550 (2) - 3,774 (2) 1,799 (2) - 2,022 (2) 4,871 (2)
R-290 Nom kW - 1,31 (2) - 2,18 (2) - 3,37 (2) - 5,82 (2) -

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 525 x 430 x 771 506 x 620 x 719 340 x 620 x 719 645 x 820 x 929 360 x 820 x 809 645 x 820 x 929 1.044x1.300x410 760 x 920 x 1.042 540 x 820 x 809 1.044 x 1.300 x 520 540 x 820 x 809 785 x 1.075 x 1.046

Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 690 x 540 x 830 660 x 730 x 790 800 x 930 x 1.000 880 x 1.100 x1.100 690 x 930 x 880 - 690 x 930 x 880 920 x 1.200 x 1.120

Vikt Enhet kg 42 59 92 75 92 102 110 74 200 75 151
Enhet i förpackning kg 55 73 114 139 95 96 184

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,5 0,6 0,7 - 2,2 - 2,6 - 2,9 0,9 - 1,7 3,7
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5 ~10
Köldmedium Typ R-134a R290 R-134a R290 R-134a R290 R-134a R290 R-134a

GWP 1.430,0 3,0 1.430,0 3,0 1.430,0 3,0 1.430,0 3,0 1.430,0
Evaporator Luftflöde m³/h 500 550 610 2.300 1.220 2.300 1.500 2.300 1.100 3.600 1.100 3.450

Luftspridning m 3 (3) 4 (3) 10 (3) 4 (3) 10 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 400 750 640 1.500 1.200 1.500 1.755 3.100 1.400 2.900 1.400 3.200
Avfrostning Hetgas
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50
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Installationstyp
GS

Lågtemperaturkyla GS SB.BGS110P SB.BGS112P SB.BGS117P SB.BGS218P SB.BGS220P SB.BGS330P
1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D

Kylkapacitet Låg temperatur R-452A Nom kW 0,679 (1) 0,889 (1) 1,080 (1) 1,336 (1) 1,688 (1) 2,349 (1)
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 735 x 400 x 280 830 x 620 x 280 830 x 620 x 350

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 654 x 410 215 x 1.074 x 410 215 x 1.654 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 955 x 490 x 610 1.050 x 490 x 740 1.050 x 600 x 740
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 470 x 260 x 780 470 x 260 x 1.200 470 x 260 x 1.780

Vikt Kondensorenhet kg 46 54 64 84
Förångarenhet kg 13 19 28
Förpackad kondensorenhet kg 57 65 76 98
Förpackad förångarenhet kg 15 21 31

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,74 0,9 1,3 1,5 2,2
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -25 ~-15
Köldmedium Typ R-452A

GWP 2.141
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.200 1.800

Luftspridning m 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 600 1.200 1.500
Avfrostning Hetgas
Rörledningslängd m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

Medeltemperaturkyla GS SB.MGS103P SB.MGS105P SB.MGS106P SB.MGS107P SB.MGS110P SB.MGS211P SB.MGS212P SB.MGS213P SB.MGS315P SB.MGS320P

1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E
Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 0,855 (2) 0,978 (2) 1,120 (2) 1,315 (2) 1,351 (2) 1,806 (2) 2,034 (2) 2,175 (2) 3,079 (2) 3,351 (2)
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 735 x 400 x 280 830 x 620 x 280 830 x 620 x 350

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 654 x 410 215 x 1.074 x 410 215 x 1.654 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 955 x 490 x 610 1.050 x 490 x 740 1.050 x 600 x 740
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 470 x 260 x 780 470 x 260 x 1.200 470 x 260 x 1.780

Vikt Kondensorenhet kg 42 43 46 54 64 77 79
Förångarenhet kg 13 19 28
Förpackad kondensorenhet kg 53 54 57 65 76 91 93
Förpackad förångarenhet kg 15 19 31

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,4 0,5 0,4 0,7 0,9 1,7 2 2,2 2,6
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5 ~10
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.200 1.800

Luftspridning m 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 600 1.200 1.500
Avfrostning Elektrisk
Rörledningslängd m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

Bi-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

Kondensorenhet för väggmontering

 ʯ Väggmonterad kondensorenhet och takmonterad förångare
 ʯ Extremt snabb montering
 ʯ Bästa förhållandet yta/kapacitet
 ʯ Låga ljudnivåer tack vare den valfria ljudisoleringen av 
kompressorutrymmet

 ʯ Ny kontrollpanel som kan anslutas till klassiska 
fjärrövervakningssystem eller till Modbus-system

 ʯ Vintersats

GS

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C
(2) Vid normal drift: 0 °C / +30 °C
(3) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.
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Installationstyp

Takevaporator

Fjärrkontroll Golvplacerad kondensor

SP-O SB.BSP110P SB.BSP112P SB.BSP117P SB.BSP330P SB.BSP218P SB.BSP220P
1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D

Kylkapacitet Låg temperatur R-452A Nom kW 0,662 (1) 0,905 (1) 1,088 (1) 2,384 (1) 1,342 (1) 1,719 (1)
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 390 x 820 x 427

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.034 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 690 x 520 x 780 690 x 620 x 1.010
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.780 260 x 470 x 1.200

Vikt Kondensorenhet kg 45 50 78 61 69
Förångarenhet kg 13 28 19
Förpackad kondensorenhet kg 74 79 116 99 107
Förpackad förångarenhet kg 15 30 21

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,75 1,1 1,3 2,2 1,3 1,5
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -25 ~-15
Köldmedium GWP 2.141
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.800 1.200

Luftspridning m 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 750 1.500 1.400
Avfrostning Elektrisk
Rörledningslängd m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

SP-O SB.MSP106P SB.MSP107P SB.MSP315P SB.MSP320P SB.MSP212P SB.MSP213P
1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E 1E 2E 3E

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 1,140 (2) 1,422 (2) 3,188 (2) 3,492 (2) 1,816 (2) 2,029 (2)

Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 390 x 820 x 427
Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.034 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 690 x 520 x 780 690 x 620 x 1.010
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.780 260 x 470 x 1.200

Vikt Kondensorenhet kg 43 69 70 59 61
Förångarenhet kg 13 28 19
Förpackad kondensorenhet kg 72 107 108 97 99
Förpackad förångarenhet kg 15 30 21

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,4 0,7 2,2 2,6 0,9 1,7
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5 ~10
Köldmedium GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.800 1.200

Luftspridning m 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 750 1.500 1.400
Avfrostning Elektrisk
Rörledningslängd m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

Bi-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

Kondensorenhet för golvmontering eller takmontering

 ʯ Kondensorenhet för golvmontering eller takmontering och 
takmonterad förångare

 ʯ Extremt snabb att montera tack vare snabbkopplingsanslutningar
 ʯ Reducerad installationstid och -kostnad
 ʯ Bästa förhållandet yta/kapacitet

SP-O

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C
(2) Vid normal drift: +0 °C / +30 °C
(3) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.
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Installationstyp

Takevaporator

Fjärrkontroll Golvplacerad kondensor

Bi-blocksystem för kylning i 
medelhög och låg temperatur

Kondensorenhet för golvmontering eller takmontering

 ʯ Kondensorenhet för golvmontering eller takmontering och 
takmonterad förångare

 ʯ En termostatisk expansionsventil säkerställer optimal kapacitet i 
enlighet med krävd belastning för bättre energieffektivitet

 ʯ Extremt snabb att montera tack vare snabbkopplingsanslutningar 
vilket reducerar både installationstiden och -kostnaden

 ʯ Bästa förhållandet yta/kapacitet

DB-O

DB-O SB.BDB
110DA12XX

SB.BDB
112DA12XX

SB.BDB
117DA12XX

SB.BDB
320DA13XX

SB.BDB
330DA13XX

SB.BDB
218DA12XX

SB.BDB
220DA12XX

Kylkapacitet Låg temperatur R-452A Nom kW 0,662 (1) 0,905 (1) 1,088 (1) 2,384 (1) 2,38 (1) 1,342 (1) 1,719 (1)
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 390 x 820 x 427

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.034 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 590 x 419 x 810 610 x 520 x 1.010
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.200

Vikt Kondensorenhet kg 45 50 72 78 61 69
Förångarenhet kg 13 28 19
Förpackad kondensorenhet kg 55 60 86 92 75 83
Förpackad förångarenhet kg 15 31 21

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,75 1,1 1,3 2,2 1,3 1,5
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -25 ~-15
Köldmedium Typ R-452A

GWP 2.142
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.800 1.200

Luftspridning m 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 750 1.500 1.400
Avfrostning Elektrisk
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230/1~/50 400/3N~/50 230/1~/50 400/3N~/50

DB-O SB.MDB
106A12XX

SB.MDB
107A12XX

SB.MDB
315A13XX

SB.MDB
320A13XX

SB.MDB
425A13XX

SB.MDB
635A13XX

SB.MDB
645A13XX

SB.MDB
706A13XX

SB.MDB
530A13XX

SB.MDB
707A13XX

SB.MDB
212A12XX

SB.MDB
213A12XX

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 1,140 (2) 1,422 (2) 3,188 (2) 3,492 (2) 3,606 (2) 7,293 (2) 8,779 (2) 11,014 (2) 5,070 (2) 14,069 (2) 1,816 (2) 2,029 (2)
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 427 x 820 x 427 540 x 920 x 540 654 x 1.575 x 642 885 x 1.725 x 742 594 x 1.075 x 532 885 x 1.725 x 742 390 x 820 x 427

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.614 x 410 545 x 805 x 690 600 x 1.690 x 690 620 x 1.840 x 700 530 x 1.220 x 690 620 x 1.840 x 700 215 x 1.034 x 410
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 590 x 419 x 810 610 x 520 x 1.010 610 x 520 x 1.010 880 x 650 x 1.200 750 x 890 x 1.840 780 x 890 x 1.990 710 x 820 x 1.280 780 x 890 x 1.990 610 x 520 x 1.010
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.200 260 x 470 x 1.200 702 x 814 x 1.004 865 x 780 x 1.850 1.100 x 880 x 2.000 865 x 780 x 1.850 1.100 x 880 x 2.000 260 x 470 x 1.200

Vikt Kondensorenhet kg 43 69 70 95 158 159 195 104 220 59 61
Förångarenhet kg 13 28 28 37 84 102 53 102 19
Förpackad kondensorenhet kg 53 83 84 114 247 248 309 193 334 73 75
Förpackad förångarenhet kg 15 30 30 53 140 165 85 165 21

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,4 0,7 2,2 2,6 2,94 4,8 6,3 7,4 3,7 9,555 0,9 1,7
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C -5 ~10
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.800 1.800 2.300 6.800 6.400 8.400 4.600 8.000 1.200

Luftspridning m 4 (3) 12 (3) 11 (3) 13 (3) 11 (3) 12 (3) 4 (3)
Kondensor Luftflöde m³/h 750 1.500 3.150 5.500 7.000 8.100 3.200 8.100 1.400
Avfrostning Elektrisk
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230/1~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 230/1~/50 400/3N~/50

(1) Vid normal drift: -20 °C / +30 °C
(2) Vid normal drift: 0 °C / +30 °C
(3) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.
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Installationstyp

RCV

RCV RCV101527E RCV101528E RCV102527E RCV102528E RCV201527E RCV201528E RCV202527E RCV202528E
Kylkapacitet Hög temperatur R-134a Nom kW 0,6(1) 1(1) 1,4(1) 2,3(1)
Värmekapacitet R-134a Nom kW 0,7(1) 1,05(1) 1,4(1) 1,75(1)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 735 x 400 x 435 735 x 620 x 435

Enhet i förpackning Höjd x Bredd x Djup mm 955 x 435 x 495 955 x 655 x 495
Vikt Enhet kg 49 50 52 53 77 78 79 80

Enhet i förpackning kg 59 60 62 63 89 90 91 92
Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor

Nominell effekt kW 0,25 0,37 0,46 0,55
Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C 10 ~20
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 600 1.200

Luftspridning m 4 (2)
Kondensor Luftflöde m³/h 600 1.200
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50

(1) Vid normal drift: +10 °C / +30 °C 
(2) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. 

Wineblock - monoblockenheter 
för högtemperaturkylning

Monoblocksystem lämpliga för väggenomgående 
installation

 ʯ Noggrann temperaturstyrning och fuktighetsstyrning för att 
säkerställa kvaliteten på produkterna (t.ex. viner)

 ʯ Integrerad luftfuktare finns beroende på modell för att erbjuda 
en modell som täcker allt: perfekt styrning av luftfuktighet och 
temperatur

 ʯ Den elektroniska styrenheten sköter både temperatur och 
luftfuktighet för kylrum

RCV

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

C
A

I

H
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

ZANOTTI S.p.a.

SB.RDV101001E/102001E/101002E/102002E

• Unità condensante a pavimento
• Floor mounted condensing unit
• Unité de condensation au sol
• Kondensationseinheitzur Bodenmontage
• Unidad condensadora a piso
• vloer geplaatste condensatie-eenheid

• πάτωμα τοποθετηθεί μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a mensola
• Wall mounted condensing unit
• Unité de condensation sur socle
• Kondensationseinheit zur Konsolenmontage
• unidad condensadora a repisa
• wand gemonteerde condensatie-eenheid
• επιτοίχια μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a soffitto
• Roof mounted condensing unit
• Unité de condensation à plafond
• Kondensationseinheit zur Deckenmontage
• Unidad condensadora a techo
• Plafond gemonteerde condensatie-eenheid
• οροφή τοποθετημένη μονάδα συμπύκνωσης

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

5 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,19 m3

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

1,5 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,08 m3

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

ZANOTTI S.p.a.

SB.RDV201001E/202001E/201002E/202002E

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

7 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

2 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,11 m3

• Unità condensante a pavimento
• Floor mounted condensing unit
• Unité de condensation au sol
• Kondensationseinheitzur Bodenmontage
• Unidad condensadora a piso
• vloer geplaatste condensatie-eenheid

• πάτωμα τοποθετηθεί μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a mensola
• Wall mounted condensing unit
• Unité de condensation sur socle
• Kondensationseinheit zur Konsolenmontage
• unidad condensadora a repisa
• wand gemonteerde condensatie-eenheid
• επιτοίχια μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a soffitto
• Roof mounted condensing unit
• Unité de condensation à plafond
• Kondensationseinheit zur Deckenmontage
• Unidad condensadora a techo
• Plafond gemonteerde condensatie-eenheid
• οροφή τοποθετημένη μονάδα συμπύκνωσης

Installationstyp

RDV

RDV

Väggevaporator

Takevaporator

RDV SB.RDV101529E SB.RDV101523E SB.RDV101524E SB.RDV101525E SB.RDV102529E SB.RDV102523E SB.RDV102524E SB.RDV102525E

Kylkapacitet Hög temperatur R-134a Nom kW 0,600 (1) 1,000 (1)
Värmekapacitet R-134a Nom kW 0,700 0,900 1,050 0,900
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 357/682/337

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 570 x 375 x 210 215 x 669 x 490 570 x 375 x 210 215 x 669 x 490
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 590 x 800 x 400
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 610 x 250 x 525 540 x 250 x 1.190 610 x 250 x 525 540 x 250 x 1.190

Vikt Kondensorenhet kg 32 33 32 35 36 35
Förångarenhet kg 12 13 12 13 12
Förpackad kondensorenhet kg 37 38 37 40 41 40
Förpackad förångarenhet kg 14 15 14 15 14

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,25 0,37
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C 10 ~20
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 500 400 500 400

Luftspridning m 4 (2)
Kondensor Luftflöde m³/h 600
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50

RDV SB.RDV201529E SB.RDV201523E SB.RDV201524E SB.RDV201525E SB.RDV202529E SB.RDV202523E SB.RDV202524E SB.RDV202525E

Kylkapacitet Hög temperatur R-134a Nom kW 1,400 (1) 2,300 (1)
Värmekapacitet R-134a Nom kW 1,400 1,600 1,750 (1) 1,600
Dimensioner Kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 390/882/427

Förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 570 x 595 x 210 215 x 1.089 x 490 570 x 595 x 210 215 x 195 x 490 215 x 1.089 x 490
Förpackad kondensorenhet Höjd x Bredd x Djup mm 610 x 510 x 1.000
Förpackad förångarenhet Höjd x Bredd x Djup mm 610 x 250 x 745 540 x 250 x 1.190 610 x 250 x 745 540 x 1.089 x 1.190 540 x 250 x 1.190

Vikt Kondensorenhet kg 60 61 60 62 63 68 62
Förångarenhet kg 18 19 18 19 18
Förpackad kondensorenhet kg 67 68 67 69 70 75 69
Förpackad förångarenhet kg 20 21 22 20 21 22 20

Kompressor Typ Hermetisk kolvkompressor
Nominell effekt kW 0,46 0,55
Startmetod Direkt

Driftsområde Kylrumstemperatur Min. ~Max. °C 10 ~20
Köldmedium Typ R-134a

GWP 1.430
Evaporator Luftflöde m³/h 1.000 800 1.000 800

Luftspridning m 4 (2)
Kondensor Luftflöde m³/h 1.200 1.100 1.200 1.100
Strömförsörjning Spänning/fas/frekvens V/Hz 230 / 1~ / 50

Wineblock - splitenheter för 
högtemperaturkylning

Kompakta kondensorenheter och små vägg- eller 
takmonterade förångare

 ʯ Noggrann temperatur-och fuktighetsstyrning för att säkerställa 
kvaliteten på produkterna (t.ex. viner)

 ʯ En termostatisk expansionsventil säkerställer optimal kapacitet i 
enlighet med krävd belastning för bättre energieffektivitet

 ʯ Integrerad luftfuktare finns beroende på modell för att erbjuda 
en modell som täcker allt: perfekt styrning av luftfuktighet och 
temperatur

 ʯ Elektronisk styrenhet sköter både temperatur och luftfuktighet för 
kylrum

(1) Vid normal drift: +10 °C/+30 °C 
(2) Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.



31



32

Kondensorenheter 



Kondensorenheter

33

Modell Produktnamn Kapacitet (kW)

Kommersiella 
plug-in-kondensor- 
enheter

JEHCCU och 
JEHSCU

Små  
kondensor- 
enheter

CU-serien

CU-serien

CU-serien

Stora  
kondensor- 
enheter

CM-serien

Liten 

kondensorenhet 

med inverter för 

kommersiell kylning

Mini-ZEAS 

LRMEQ-BY1

Kondensorenhet 

med inverter för 

kommersiell kylning

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS 

LREQ-BY1R

CO2  

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Frysning (låg temperatur)
(-20° C)

Nedkylning (medelhög temperatur)
(0° C)

Kommer snart
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JEHCCU och JEHSCU

Kommersiella plug-in-

kondensorenheter

Varför ska du välja Daikins kondensorenheter?

Daikins kommersiella kondensorenheter 

lämpar sig perfekt för kylrum, pubar, 

hotell, charkuterier, bagerier och 

liknande platser som behöver tillförlitlig 

kylning vid medeltemperatur. 

 › Daikin JEHCCU- och JEHSCU-serien 

plug-in-kondensorenheter är den 

perfekta lösningen för dig som vill ha 

en kompakt och ekonomisk lösning.

 › Mycket energieffektiva med omgivande 

driftstemperaturer som sträcker sig från 

-15 °C till +43 °C.

 › Daikin kondensorsatser är lämpliga för 

köldmedierna R-407F, R-407A, R-404A, 

R-134a och de senaste köldmedierna 

R-448A och R-449A med låg GWP

 › Noggrant utformade detaljer: hela 

serien utnyttjar beprövade och särskilt 

optimerade komponenter för Daikin.

 › Snabb montering, enkel hantering 

och en energioptimerad konstruktion 

säkerställer låga investerings- och 

driftskostnader

 › Omkonstruerad för att vara lätt och 

kompakt med enkel åtkomst, vilket 

underlättar installation och underhåll.

 › Förbättrad konstruktion och 

ljudisolering gör dem perfekta för 

städer, särskilt nära bostadsområden.
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Kylkapacitet (kW)

 MT kyla < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0040 CM1 • • ◆

JEHCCU 0051 CM1 • • ◆

JEHCCU 0063 CM1 • • ◆

JEHCCU 0077 CM1 • • ◆

JEHCCU 0095 CM1 • • ◆

JEHCCU 0050 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0067 CM1 • • ■
● ▲

JEHCCU 0100 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0113 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0140 CM1/3 • • ■
● ▲

JEHSCU 0200 CM1/3 • • • ◆
● ▲ 

■  

JEHSCU 0250 CM1/3 • • • ◆
▲   

● ■

JEHSCU 0300 CM1/3 • • • ◆
▲ ■ 

 
●

JEHSCU 0350 CM3 • • ◆ ▲
● ■ 

 

JEHSCU 0400 CM3 • • ◆
■  

●  ▲

JEHSCU 0500 CM3 • • ◆  
●     ▲ 

■

JEHSCU 0600 CM3 • • ◆
● ■ 

 
▲

JEHSCU 0680 CM3 • • ◆
● ■ 

 
▲

JEHSCU 0800 CM3 • • ◆
▲ ■ 

  
●

JEHSCU 1000 CM3 • • ◆ ■
●▲

 

LT kyla < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0115 CL1 • • ● ■

JEHSCU 0200 CL3 • • ● ■

JEHSCU 0300 CL3 • • ● ■ 

 

JEHSCU 0400 CL3 • • ■ 
●

JEHSCU 0500 CL3 • • ■
● 

JEHSCU 0600 CL3 • • ■ 
●

JEHSCU 0750 CL3 • • ■ 
●

MT: Förångningstemperatur -10 °C, omgivningstemperatur 32 °C
LT: Förångningstemperatur -35 °C, omgivningstemperatur 32 °C

Produktöversikt - JEHCCU och JEHSCU kondensorenheter

● = R404A ▲ = R-407F ■ = R-407A ◆ = R-134A   = R-448A    = R-449A
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JEHCCU-CM1/CM3

Medeltemperaturkyla JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A* Nom kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Effektförbrukning Medeltemperatur R-134a Nom kW 0,43 (1) - 0,54 (1) 0,64 (1) - 0,74 (1) 0,90 (1) -
R-404A* Nom kW - 0,63 (1) - 0,76 (1) - 0,93 (1) 1,10 (1) 1,18 (1) 1,24 (1)
R-407A Nom kW - 0,54 (1) - 0,70 (1) - 0,84 (1) 0,98 (1) 1,11 (1) 1,16 (1)
R-407F Nom kW - 0,53 (1) - 0,69 (1) - 0,83 (1) 0,98 (1) 1,07 (1) 1,12 (1)

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
25 °C

R-134a Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A* Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
32 °C (punkt A)

R-134a Te -10 °C Klassad COP (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A* Te -10 °C Klassad COP (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10 °C Klassad COP (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10 °C Klassad COP (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
43 °C

R-134a Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A* Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Dimensioner Enhet Höjd mm 607 662
Bredd mm 876 1.101
Djup mm 420 444

Vikt Enhet kg 45 53 54 55 68
Kompressor Typ Kolvkompressor

Modell AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Olja Påfylld volym l 0,3 0,9 -
Oljetyp Uniqema Emkarate RL32CF
Slagvolym m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Fläkt Typ Axiell
Luftflödeshastighet Kyla Nom m³/h 1.300 2.700

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Köldmedium Typ R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Typ 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Typ 3 - R-407F - R-407F - R-407F
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
GWP typ 2 - 2.107 - 2.107 - 2.107
GWP typ 3 - 1.825 - 1.825 - 1.825

Röranslutningar Anslutning för vätskeledning tum 1/4“ 3/8“
Anslutning för sugledning tum 3/8“ 1/2“ 5/8

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Se villkor: Omgivningstemperatur utomhus = 32 °C, förångningstemperatur = -10 °C och 10K överhettat (användningsområden i medelhög temperatur)  
(2) Den genomsnittliga ljudtrycksnivån är uppmätt vid 10 m i ett ekofritt rum
* Köldmedium R-404A är inte 2020 F-gaskompatibelt

Kondensorenhet för 
kommersiell kylning med 
kolvteknik

Kyllösning för små livsmedelsbutiker

 ʯ Designad för kylning med liten kapacitet i små matbutiker (t.ex. 
bagerier och slakterier), kylrum, flaskkylare och displayskåp

 ʯ Kompakt och låg vikt
 ʯ Alla komponenter lättåtkomliga vilket gör att underhållet kan 
utföras både snabbt och enkelt

 ʯ Enheten är tyst tack vare sin ljudisolering och låga driftljud och är 
därför perfekt för stadsmiljö

 ʯ Det optimerade kompressorutbudet och ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad och tillförlitligheten garanteras av komponenter 
med hög kvalitet och produktionsprocesserna

 ʯ Mikrokanalsvärmeväxlartekniken reducerar mängden köldmedium i 
systemet vilket minskar miljöpåverkan

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Medeltemperaturkyla JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0360
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Kylkapacitet Medeltemperatur R-134a Nom kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 3,69 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A* Nom kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 5,92 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 5,61 (1) 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 5,61 (1) 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Effektförbrukning Medeltemperatur R-134a Nom kW 1,11 (1) 1,21 (1) 1,45 (1) 1,03 (1) 1,17 (1) 1,46 (1) 1,68 (1) 1,61 (1) 1,85 (1) 2,30 (1) 2,70 (1) 3,15 (1) 3,74 (1) 4,86 (1)
R-404A* Nom kW 1,57 (1) 2,00 (1) 2,62 (1) 1,70 (1) 2,04 (1) 2,52 (1) 3,04 (1) 2,88 (1) 3,33 (1) 4,39 (1) 4,92 (1) 5,53 (1) 5,96 (1) 8,62 (1)
R-407A Nom kW 1,60 (1) 1,99 (1) 2,47 (1) 1,63 (1) 2,03 (1) 2,45 (1) - 2,58 (1) 2,97 (1) 3,93 (1) 4,62 (1) 5,54 (1) 6,24 (1) 8,41 (1)
R-407F Nom kW 1,74 (1) 2,09 (1) 2,66 (1) 1,78 (1) 2,16 (1) 2,71 (1) - 2,91 (1) 3,21 (1) 4,36 (1) 5,03 (1) 5,98 (1) 6,13 (1) 8,84 (1)

Årstidsrelaterad 
energiprestanda SEPR

R-134a Te -10 °C - 2,29 - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A* Te -10 °C - 2,61 3,48 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10 °C - 3,44 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10 °C - 3,2 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Årlig elförbrukning Q R-134a Te -10 °C kWh/a - 11.969 14.381 16.491 16.741 22.226
R-404A* Te -10 °C kWh/a - 12.939 10.448 14.881 18.673 21.344 23.536 27.407 39.372
R-407A Te -10 °C kWh/a - 10.033 13.054 17.546 20.622 24.031 26.747 38.515
R-407F Te -10 °C kWh/a - 10.766 14.365 18.883 21.395 24.655 27.475 38.831

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
25 °C

R-134a Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,8 2,83 -
R-404A* Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 - 2,66 -
R-407A Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 - 2,72 -
R-407F Te -10 °C Deklarerad COP (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 - 2,5 -

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
32 °C (punkt A)

R-134a Te -10 °C Klassad COP (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A* Te -10 °C Klassad COP (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,06 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10 °C Klassad COP (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,17 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10 °C Klassad COP (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 1,93 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Parametrar vid fullast 
och omgivningstemp. 
43 °C

R-134a Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,6 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A* Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,31 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,48 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) - 1,52 -

Dimensioner Enhet Höjd mm 662 872 872 1.727
Bredd mm 1.101 1.353 1.353 1.348
Djup mm 444 575 575 641

Vikt Enhet kg 70 72 74 70 72 74 112 119 123 125 126 218
Kompressor Typ Scrollkompressor

Modell ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Olja Påfylld volym l - 1,5 1,36 2,07 1,89 1,80 2,5 3,2
Oljetyp Polyesterolja (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC och 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)
Slagvolym m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80 22,10 29,10

Fläkt Typ Axiell
Luftflödeshastighet Kyla Nom m³/h 2.700 4.250 - 8.500

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Köldmedium Typ R-134a

Typ 2 R-404A
Typ 3 R-407A - R-407A
Typ 4 R-407F - R-407F
GWP 1.430
GWP typ 2 3.921,6
GWP typ 3 2.107 - 2.107
GWP typ 4 1.825 - 1.825

Röranslutningar Anslutning för vätskeledning tum 3/8“ 3/4" 1/2“ 3/4“
Anslutning för sugledning tum 3/4“ 1/2" 7/8“ 1 1/8“ 3/8“

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Se villkor: Omgivningstemperatur utomhus = 32 °C, förångningstemperatur = -10 °C och 10K överhettat (användningsområden i medelhög temperatur)  
(2) Den genomsnittliga ljudtrycksnivån är uppmätt vid 10 m i ett ekofritt rum
* Köldmedium R-404A är inte 2020 F-gaskompatibelt
** Även kompatibel med köldmedium R-448A och R-449A. För mer information, se RefrigXpress

   Blå celler innehåller preliminära data

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Kondensorenhet för 
kommersiell kylning med 
skrollteknik

Kyllösning för små livsmedelsbutiker

 ʯ Designad särskilt för kylning med liten kapacitet i små matbutiker 
(t.ex. bagerier och slakterier), kylrum, flaskkylare och displayskåp

 ʯ Kompakt och låg vikt
 ʯ Alla komponenter är lättåtkomliga vilket gör att underhållet kan 
göras snabbt och enkelt

 ʯ Enheten är tyst tack vare sin ljudisolering och låga driftljud och är 
därför perfekt för stadsmiljö

 ʯ Det optimerade kompressorutbudet och ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad och tillförlitligheten garanteras av komponenter 
med hög kvalitet och produktionsprocesserna

 ʯ Mikrokanalsvärmeväxlartekniken reducerar mängden köldmedium i 
systemet vilket minskar miljöpåverkan
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Lågtemperaturkyla JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0950CL3-EVI
Kylkapacitet Låg temperatur R-404A* Nom kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1) 5,9 (1)

R-407A Nom kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1) 4,96 (1)
Effektförbrukning Låg temperatur R-404A* Nom kW 0,72 (1) 1,46 (1) 1,81 (1) 2,38 (1) 3,10 (1) 3,69 (1) 3,88 (1) 4,35 (1)

R-407A Nom kW - 1,31 (1) 1,77 (1) 2,33 (1) 2,85 (1) 3,57 (1) 4,17 (1) 3,94 (1)
Årstidsrelaterad 
energiprestanda SEPR

R-404A* Te -35 °C - 1,88 1,79 1,80 1,82 1,79
R-407A Te -35 °C - 1,67 1,52 1,51 1,76

Årlig elförbrukning Q R-404A* Te -35 °C kWh/a - 11.555 14.732 17.107 21.649 24.503
R-407A Te -35 °C kWh/a - 10.212 12.364 16.220 21.146 20.958

Parametrar vid fullast och 
omgivningstemp. 25 °C

R-404A* Te -35 °C Deklarerad COP (COP2) 1,11 1,16 1,40 - 1,58
R-407A Te -35 °C Deklarerad COP (COP2) - 1,12 1,08 - 1,51

Parametrar vid fullast och 
omgivningstemp. 32 °C (punkt A)

R-404A* Te -35 °C Klassad COP (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36 1,36
R-407A Te -35 °C Klassad COP (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03 1,26

Parametrar vid fullast och 
omgivningstemp. 43 °C

R-404A* Te -35 °C Deklarerad COP (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98 1,06
R-407A Te -35 °C Deklarerad COP (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73 -

Dimensioner Enhet Höjd mm 607 662 872 1.727 1.727
Bredd mm 876 1.101 1.353 1.348 1.348
Djup mm 420 444 575 605 605

Vikt Enhet kg 55 76 77 132 133 203 200
Kompressor Typ Kolvkompressor Scrollkompressor

Modell CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD ZF18KVE-TFD-EVI
Olja Påfylld volym l 0,9 - 1,90 1,90
Oljetyp Uniqema 

Emkarate RL32CF Polyesterolja (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC och 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)

Slagvolym m³/h 4,55 5,90 8,00 11,80 14,50 17,10 21,40 17,1
Fläkt Typ Axiell

Luftflödeshastighet Kyla Nom m³/h 1.300 2.700 - 5.750 5.870
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 37
Köldmedium Typ R-404A

Typ 2 - R-407A
GWP 3.921,6
GWP typ 2 - 2.107,0

Röranslutningar Anslutning för vätskeledning tum 3/8“ 1/2“ 7/8"
Anslutning för sugledning tum 1/2“ 3/4“ 7/8“ 1 1/8“ 1/2"

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) SRG 20 °C, Ta=32 °C, Te=-35 °C (2) Den genomsnittliga ljudtrycksnivån är uppmätt vid 10 m i ett ekofritt rum
* Köldmedium R-404A är inte 2020 F-gaskompatibelt

   Blå celler innehåller preliminära data

Kondensorenhet för 
kommersiell kylning med 
skroll-/kolvteknik

Kyllösning för små livsmedelsbutiker

 ʯ Designad särskilt för kylning med liten kapacitet i små matbutiker 
(t.ex. bagerier och slakterier), kylrum, flaskkylare och displayskåp

 ʯ Kompakt och låg vikt
 ʯ Alla komponenter är lättåtkomliga vilket möjliggör snabbt och 
enkelt underhåll

 ʯ Enheten är tyst tack vare sin ljudisolering och låga driftljud och är 
därför perfekt för stadsmiljö

 ʯ Det optimerade kompressorutbudet och ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad och tillförlitligheten garanteras av komponenter 
med hög kvalitet och produktionsprocesserna

 ʯ Mikrokanalsvärmeväxlartekniken reducerar mängden köldmedium i 
systemet vilket minskar miljöpåverkan

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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Kondensorenhet GCU-E 1006U01 107U01 1010U01 1012U01 1015U01 2025U01 2028U01 2035U01 2040U01E
Kylkapacitet 0° C W 1.428 1.704 2.097 2.470 3.162 5.186 6.102 7.350 7.557

-10° C W 974 1.177 1.498 1.710 2.075 3.013 3.848 4.628 5.173
Effektförbrukning kW 0,61 0,7 0,83 0,88 1,2 1,53 1,82 2,17 2,67
COP 32 °C (1) 1,59 1,67 1,8 1,93 1,72 1,96 2,11 2,13 1,94
COP 25 °C (1) 1,84 1,93 2,07 2,23 1,98 2,23 2,4 2,42 2,2
COP 43 °C (1) 1,23 1,31 1,5 1,53 1,35 1,55 1,66 1,68 1,55

SEPR(1)   
- - - - - - - - 2,4

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å - - - - - - - - 13.257
Dimensioner Enhet Höjd mm 625 625 625 625 625 800 800 800 800

Bredd mm 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.400 1.400 1.400 1.400
Djup mm 500 500 500 500 500 550 550 550 550

Luftflöde kondensor m³/h 1.840 1.840 1.840 1.830 1.830 3.600 3.600 3.600 3.370
Kompressor Tecumseh hermetisk kolvkompressor
Köldmedium Typ/GWP R-134A/1.430
Strömförsörjning V/~/ Hz 230/1~/50 400/3~/50

Kondensorenhet HCU-D 1010U01 1012U01 1015U01 1017U01 1020U01 2025U01 2035U01
Kylkapacitet -25° C W 673 778 1.058 1.323 1.790 2.597 (2)

-35° C W 377 449 626 802 1.021 1.481 (2)
Effektförbrukning kW 0,45 0,53 0,62 0,85 1,2 1,41 (2)
COP 32 °C (1) 0,83 0,85 1 0,94 0,85 1,05 (2)
COP 25 °C (1) 0,98 0,99 1,16 1,09 1 1,22 (2)
COP 43 °C (1) 0,62 0,64 0,76 0,73 0,59 0,79 (2)

SEPR(1)  
- - - - - - (2)

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å - - - - - - (2)
Dimensioner Enhet Höjd mm 625 625 625 625 625 800 800

Bredd mm 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.400 1.400
Djup mm 500 500 500 500 500 550 550

Luftflöde kondensor m³/h 1.840 1.840 1.840 1.840 1.830 3.600 (2)
Kompressor Tecumseh hermetisk kolvkompressor
Köldmedium Typ/GWP R-452A/2.141
Strömförsörjning V/~/ Hz 230/1~/50 400/3~/50

CU3

CU1

Kondensorenhet för 
utomhusinstallation med 
hermetiska kompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 0,9 kW till 26,7 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 0,6 kW till 12 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, beroende på kompressor
 › Tecumseh, Maneurop, Copeland scroll 
 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CU-serien

Allmän beskrivning

Kompakt luftkyld kondensorenhet för golvmontering 
med hermetiska kompressorer. Designad speciellt 
för kylning med liten kapacitet i små matbutiker, 
bagerier, slakterier, kulrum, flaskkylare och displayskåp. 
Tack vare att alla komponenter är lättåtkomliga går 
underhållet snabbt och smidigt. Det optimerade 
kompressorutbudet och den ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad. Tack vare komponenter med hög 
kvalitet och goda produktionsprocesser garanteras 
produktens tillförlitlighet.

Standardegenskaper

 › Hermetisk kompressor med integrerat skydd 
 › Dual HP/LP fast brytare med automatisk återställning 
 › Filtertork i vätskeledning, synglas i vätskeledning
 › Böjd kondensor med 6-polig fläktmotor 
 › Vätsketank med säkerhets övertrycksventil för PED-
enheter (beroende på modell & PED-klass)

 › Elbox med kapacitetsstyrning (endast för digital 
scroll)

 › Vevhusvärmare (endast scrolltyp)

Normal kylning

Djupfrysning

Andra köldmedier, kompressorer och tillval tillgängliga på förfrågan (1) Nominella driftsförhållanden enligt Ecodesign EN 13215: Omgivningstemperatur 32 °C/25 °C/43 °C, förångningstemperatur -10 °C -35 °C,  
20 °C suggastemperatur, underkylning 0K; (2) Finns ej för närvarande
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Kondensorenhet för 
utomhusinstallation med 
semihermetiska kompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 1,37 kW till 72,3 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 0,77 kW till 35,2 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 › Kolvkompressor: Bitzer, Dorin, Frascold
 › Copeland Digital scrollkompressorer och Stream kolvkompressorer
 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CU-serien

Allmän beskrivning

Kompakt luftkyld kondensorenhet för golvmontering 
med hermetiska kompressorer. Designad speciellt 
för kylning med liten kapacitet i små matbutiker, 
bagerier, slakterier, kulrum, flaskkylare och displayskåp. 
Tack vare att alla komponenter är lättåtkomliga går 
underhållet snabbt och smidigt. Det optimerade 
kompressorutbudet och den ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad. Tack vare komponenter med hög 
kvalitet och goda produktionsprocesser garanteras 
produktens tillförlitlighet. 

Standardegenskaper

 › Semihermetiska kompressorer 
 › Vevhusvärmare - Kriwan
 › Böjd kondensor med 6-polig fläktmotor
 › Elbox med kopplingsplint
 › Vätsketank med säkerhets övertrycksventil för PED-enheter
 › Filtertork i vätskeledning, synglas i vätskeledning
 › Dual HP/LP justerbar brytare med automatisk återställning
 › Vibrationseliminator sugsida
 › Frekvensdrift (endast med tillvalet frekvensomformare)
 › Bitzer Varispeed-kompressor (endast med tillvalet 
frekvensomformare)

 › Elbox med körande kompressor (endast med 
frekvensomformare)

CU3_4

CU1

Normal kylning

Djupfrysning

Andra köldmedier, kompressorer och tillval tillgängliga på förfrågan (1) Nominella driftsförhållanden enligt Ecodesign EN 13215: Omgivningstemperatur 32 °C/25 °C/43 °C, förångningstemperatur -10 °C -35 °C,  
20 °C suggastemperatur, underkylning 0K

Kondensorenhet GCU-E 1010B01 10150B01 2020B01 2022B01 2025B01 2030B01 2040B01 3050B01 3060B01 4090B01
Kylkapacitet 0° C W 2.786 3.189 4.248 5.133 5.943 7.334 9.596 1.1711 13.899 17.574

-10° C W 1.929 2.335 2.957 3.550 4.161 5.155 6.897 8.270 9.885 12.520
Effektförbrukning kW 0,98 1,15 1,5 1,5 1,5 2,15 2,87 3,4 4,2 5
COP 32 °C (1) 2,14 2,09 2,36 2,43 2,35 2,4 2,39 2,42 2,35 2,48
COP 25 °C (1) 2,51 2,43 2,83 2,84 2,75 2,8 2,81 2,83 2,74 2,89
COP 43 °C (1) 1,66 1,66 1,81 1,92 1,86 1,89 1,87 1,9 1,85 1,94

SEPR(1)    - - - - - 3,37 3,39 3,32 3014 3,38

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å - - - - - 9.407 12.520 15.180 19.331 22.788
Dimensioner Enhet Höjd mm 625 625 800 800 800 800 800 1.480 1.480 1.480

Bredd mm 1.150 1.150 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.680
Djup mm 500 500 550 550 550 550 550 550 550 750

Luftflöde kondensor m³/h 1.830 1.830 3.600 3.600 3.370 3.050 3.050 6.740 6.740 6.740
Kompressor Bitzer kolvkompressor 
Köldmedium Typ/GWP R-134a/1.430
Strömförsörjning V/~/ Hz 400/3~/50

Kondensorenhet HCU-B 1007B01 1010B01 1015B01 1020B01 2020B01 2030B01 2050B01 3060B01 4090B01 4120B01
Kylkapacitet -25° C W 971 1.193 1.562 1.875 3.099 4.025 5.657 7.563 8.823 9.358

-35° C W 536 690 886 1.097 1.854 2.478 3.497 4.677 5.394 5.641
Effektförbrukning kW 0,54 0,68 0,8 1 1,39 1,88 2,62 3,47 3,81 3,92
COP 32 °C (1) 0,98 1,02 1,09 1,1 1,33 1,32 1,33 1,35 1,42 1,44
COP 25 °C (1) 1,15 1,2 1,27 1,29 1,53 1,52 1,53 1,55 1,61 1,62
COP 43 °C (1) 0,68 0,68 0,75 0,74 1,05 1,04 1,07 1,07 1,16 1,04

SEPR(1)   - - - - - 1,73 1,75 1,8 1,83 1,79

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å - - - - - 10.695 14.882 19.427 21.964 23.562
Dimensioner Enhet Höjd mm 625 625 625 625 800 800 800 1.480 1.480 1.480

Bredd mm 1.150 1.150 1.150 1.150 1.400 1.400 1.400 1.400 1.680 1.680
Djup mm 500 500 500 500 550 550 550 550 750 750

Luftflöde kondensor m³/h 1.830 1.830 1.830 1.830 3.600 3.600 3.050 7.200 6.740 6.740
Kompressor Bitzer kolvkompressor 
Köldmedium Typ/GWP R-449A/1.397
Strömförsörjning V/~/ Hz 400/3~/50
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Twin kondensorenhet för 
utomhusinstallation med två 
semihermetiska kompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 8,5 kW till 26 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 7,5 kW till 12 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Kolvkompressor: Bitzer, Dorin, Frascold
 › Copeland Digital scrollkompressorer och Stream kolvkompressorer
 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CU-serien

Allmän beskrivning

Kompakt luftkyld kondensorenhet för golvmontering 
med hermetiska kompressorer. Designad speciellt 
för kylning med liten kapacitet i små matbutiker, 
bagerier, slakterier, kulrum, flaskkylare och displayskåp. 
Tack vare att alla komponenter är lättåtkomliga går 
underhållet snabbt och smidigt. Det optimerade 
kompressorutbudet och den ökade kondensorytan ger 
hög verkningsgrad. Tack vare komponenter med hög 
kvalitet och goda produktionsprocesser garanteras 
produktens tillförlitlighet.

Standardegenskaper

 › Två parallellkopplade kompressorer
 › Oljesystem med nivåkontroll
 › Böjd kondensor med 6-polig fläktmotor
 › Elbox med kopplingsplint
 › Vätsketank med säkerhets övertrycksventil för PED-enheter
 › Filtertork i vätskeledning, synglas i vätskeledning
 › Dual HP/LP justerbar brytare med automatisk återställning
 › Vibrationseliminator sugsida
 › Elbox med körande kompressor (endast med 
frekvensomformare)

CU5

CU3

Normal kylning

Djupfrysning

Andra köldmedier, kompressorer och tillval tillgängliga på förfrågan. (1) Nominella driftsförhållanden enligt Ecodesign EN 13215: Omgivningstemperatur 32 °C, förångningstemperatur -10 °C -35 °C,  
20 °C suggastemperatur, underkylning 0K

Kondensorenhet GCU-E 4040L01 4060L01 4080L01 5120L01 5140L01 5180L01
Kylkapacitet 0° C W 11.900 15.200 19.200 27.800 30.400 36.400

-10° C W 8.328 10.596 13.800 19.783 21.249 25.694
Effektförbrukning kW 3,53 4,4 5,7 8,42 8,3 10
COP/EER (1) 2,4 2,4 2,4 2,3 2,6 2,6

SEPR(1)    3,52 3,6 3,71 3,55 3,75 3,8

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å 14.526 18.098 22.905 24.299 34.808 41.562
Dimensioner Enhet Höjd mm 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480

Bredd mm 1.680 1.680 1.680 2.405 2.405 2.405
Djup mm 750 750 750 750 750 750

Luftflöde kondensor m³/h 7.800 7.800 7.300 15.600 15.600 14.600
Kompressor Bitzer kolvkompressor 
Köldmedium Typ/GWP R-134A/1.430
Strömförsörjning V/~/ Hz 400/3~/50

Kondensorenhet HCU-J 4080L01 4100L01 412L01
Kylkapacitet -25° C W 9.400 11.100 13.600

-35° C W 5.732 6.725 8.904
Effektförbrukning kW 4,5 5,3 6,7
COP/EER (1) 1,3 1,3 1,3

SEPR(1)    1,78 1,8 1,83

Årlig strömförbrukning (1) Kwh/å 23.949 27.806 36.214
Dimensioner Enhet Höjd mm 1.480 1.480 1.480

Bredd mm 1.680 1.680 1.680
Djup mm 750 750 750

Luftflöde kondensor m³/h 7.600 7.900 7.300
Köldmedium Typ/GWP R 407F/1.825
Strömförsörjning V/~/ Hz 400/3~/50
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Multikompressor 
kondensorenhet med scroll/
digitala scrollkompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 10,5 kW till 102 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 7,5 kW till 48,5 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F 
 › Copeland scroll- och digitala scrollkompressorer 
Andra typer, märken och kapacitet på förfrågan

 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CM-serien

Standardkonfiguration

Grundramversion
 › Grundram tillverkad av förmålad stålplåt med vertikal 
kondensor placerad på en eller två sidor av enheten. 
Den har även fläktar (två, tre, fyra eller fem) placera på 
täckplåt på ramens ovansida.

 › Kompressorerna är monterade i ett ljudisolerat 
utrymme separat från kondensorsidan. Ventilation är 
möjlig.

 › Utrymmet är enkelt ljudisolerat (SMP).

Grundläggande kylsystem
 › Kompressorerna (tre eller fyra) är parallellkopplade 
och har ett sug- och ett utloppshuvud). 

 › Kompressorerna är monterade på ramen med hjälp 
av elastiska antivibrationsfästen.

 › Oljeutjämningssystemet består av en oljeavskiljare 
och en utjämningstank. Dessa är monterade på 
kompressorns oljesynglasanslutning.

 › Beroende på antalet monterade kompressorer finns 
det en eller två oljeindikatorer monterade på utjäm-
ningstanken.

 › Kylsystemet är utrustat med vätsketankar. Om det 
finns mer än en tank utförs installationen parallellt 
med en säkerhetsventil, en torkfilterpatron (utbytbar), 
vätskenivålarm, vätskesynglas och avstängningsven-
tiler. På sugledningen finns det en utbytbar mekanisk 
filterpatron.

Kylsystemet är utrustat med

 › Allmän högtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Allmän lågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Nödlågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Lågtryckspressostater för nödsituation för varje 
kompressor, justerbar och automatisk återställning

 › Lågtrycksgivare, placerad på sughuvudet för styrning 
av kapacitet

 › Högtrycksmätare
 › Lågtrycksmätare

Standard elpanel

 › Standard effektdistribution
 › Frånkopplingsbrytare
 › Kompressorskydd, men frånkopplingsskydd på 
motorn vid överbelastning, säkringar för fläktskydd, 
termobrytare för varje enskild fläkt.

 › Reservkrets 230 volt via transformator 400 V/230 V
 › Elektronikkort XC440C
 › Fyra larmsignaler: nödsituation (knapp + lampa), 
fläktblock, högtryckspressostatblock, lågtryckspres-
sostatblock.

 › Elektronisk hastighetsregulator för kondensorfläkt 
med tryckgivare för 3-fasfläktar och med temperatur-
givare för 1-fasfläktar + bypass

 › Elpanelen är placerad horisontellt upptill på enhetens 
framsida, inuti panelen för ram 1, 2 och 3; galler, venti-
lationsfläkt och dubbeldörr för ram 4, 5, 6 och 7.

CM-scroll
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Multikompressor 
kondensorenhet med semi-
hermetiska kompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 48 kW till 150 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 20 kW till 85 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Semi-hermetiska kolvkompressorer: Bitzer, Dorin, Frascold, 
Copeland stream 
Andra typer, märken och kapacitet på förfrågan

 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CM-serien

Allmän beskrivning

Grundramversion
Grundramen är tillverkad av vikt och målad stålplåt. 
Den är skruvad med bultar för att utgöra en 
grundstruktur som komponenter kan fästas på.

Grundläggande kylsystem
 › Kompressorerna (3 eller 4) är parallellkopplade, med 
endast ett sug- och ett utloppshuvud. Varje kom-
pressor är utrustad med avstängningsventiler på 
sugledning och utloppsledning.

 › Kompressorerna är monterade på ramen med hjälp 
av elastiska antivibrationsfästen.

 › Kompressorer som används för låg temperatur är 
kompletta med fläkthuvuden.

 › Oljeutjämningssystemet består av en oljeavskiljare 
och en utjämningstank. Dessa är monterade på 
kompressorns oljesynglasanslutning.

 › Beroende på antalet monterade kompressorer finns 
det en eller två oljenivåindikatorer monterade på 
utjämningstanken. 

 › Kylsystemet är utrustat med vätsketankar. Om det 
finns mer än en tank utförs installationen parallellt 
med en säkerhetsventil, en torkfilterpatron (utbytbar), 
vätskenivålarm, vätskesynglas och avstängningsven-
tiler.

 › På sugledningen finns en utbytbar mekanisk filter-
patron.

Kylsystemet är utrustat med

 › Allmän högtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Allmän lågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Oljetryckbrytare för varje kompressor
 › Nödlågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Lågtryckspressostater för nödsituation för varje 
kompressor, justerbar och automatisk återställning

 › Elektronisk hastighetsregulator för kondensorfläkt 
med tryckgivare för 3-fasfläktar och med 
temperaturgivare för 1-fasfläktar + bypass

 › Lågtrycksgivare, placerad på sughuvudet för styrning 
av kapacitet

 › Högtrycksmätare
 › Lågtrycksmätare

Elpanel

 › Standard effektdistribution
 › Frånkopplingsbrytare
 › Kompressorskydd, men frånkopplingsskydd på 
motorn vid överbelastning, säkringar för fläktskydd, 
termobrytare för varje enskild fläkt.

 › Reservkrets 230 volt via transformator 400 V/230 V
 › Elektronikkort XC440C
 › IP55 med galler och ventilationsfläkt
 › På dörren finns ett elektronikkort och 4 lampor: 
(knapp + lampa), fläktblock, högtryckspressostat-
block, lågtrycks-

 › pressostatblock och omkopplare för kompressorer 
till/från 

CM semi-hermetisk
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 › Lägre elräkningar 
Användning av Daikins beprövade DC-teknik resulterar i lägre elräkningar 
jämfört med användning av standard TILL/FRÅN-enheter eller kylenheter med 
annan kapacitetsstyrning.  

 › Våra enheter är framtidssäkra 
Kombinationen av economizer- och DC-teknik ger enheter med väldigt hög 
verkningsgrad. De presterar därmed bättre än de strängaste Ecodesign-kraven. 

 › Optimal livsmedelskonservering 
Eftersom det görs noggranna kontroller av temperatur och luftfuktighet kan 
maskinen enkelt anpassas till de gällande kraven för olika livsmedel och drycker. 
Detta resulterar i mindre spill. 

 › Längre förväntad livslängd hos vår kompressor 
Tack vare att Daikins högkvalitativa DC-teknik har implementerats i 
kompressorerna uppstår lägre termisk belastning på lager och motorlindningar. 

 › Längre förväntad livslängd på våra enheter  
Tack vare den innovativa economizer-tekniken säkerställs att våra kompressorer 
alltid arbetar inom driftsintervallet. Även under svåra förhållanden.  

 › Inga läckor 
Varje ny enhet från Daikin placeras på en vibrationsplatta i fabriken för att vi 
ska kunna säkerställa att inga läckor eller komponentskador kan uppstå under 
transporten. Utöver detta utförs ett flertal läckprov vid monteringsbandet.    

 › Inga ”Döda vid ankomst”  
ALLA enheter som lämnar fabriken har redan körts vid slutet av monteringsbandet 

 › Lägre installationskostnad 
Tack vare den inbyggda economizer-tekniken och användandet av köldmedium 
med lågt GWP-värde behöver vi endast använda rörledningar med liten diameter, 
vilket leder till en mindre köldmediemängd i systemet. 

ZEAS kondensorenhet för medel- 
och lågtemperaturskylning

Hög energieffektivitet

 › Daikin scrollkompressor med DC-frekvensomformare 
och ekonomifunktion

 › DC-inverterfläktteknik
 › Uppfyller Eco-design 

Tillförlitlig drift
 › Zeas kondensorenheter är utsatta för omfattande 
tester vid tillverkningen

 › Beprövad inverter-skrollteknik
 › Beprövad innovativ economizer-teknik ombord
 › Korrosionsskyddsbehandling av höljet säkerställer 
lång livslängd även vid extrema förhållanden

ARGUMENTKORT

FÖRDELAR

FÖRDELAR

Varför ska du välja ZEAS?
 
Restaurang, snabbköp eller evenemangslokal? Varje ZEAS-maskin från Daikin är lika unik som kraven i de 
branscher där den används. 
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 › Endast en lätt stödstruktur krävs 

 › Inga installationsbegränsningar 
Tack vare sin kompakta design, låga vikt och tysta drift kan vår mini ZEAS 
installeras överallt.  

 › Ingen särskild kran krävs 
Eftersom ZEAS-enheterna är så kompakta att de får plats hissar behöver ingen 
särskilt kran användas. 

 › Snabb installation och idrifttagning 
Avancerad programvarulösning för enkel systemkonfiguration och idrifttagning

 › Lugn och ro 
Enkel övervakning av ZEAS tack vare en tredje parts fastighetssystem via 
Modbus-gränssnitt

 › Glada grannar och noll installationsbegränsningar  
Tack vare att man under konstruktionsfasen har tagit stor hänsyn till 
ljudkriterierna har ZEAS några av de tystaste enheterna på marknaden (ner till 
25 dB(A) vid 10 m fritt område).

Liten monteringsyta och låg vikt

 › Extremt kompakt och platsbesparande design
 › Enkelt att installera, även i små utrymmen
 › Inomhusinstallation är möjlig
 › Bästa förhållandet yta/kapacitet på marknaden
 › Låg vikt tack vare kompakt design 
 
 

Lugn och ro

 › Tyst drift, ej hörbar för kunder och grannar 
-  hög klass på ljudisolerande paneler och 

kompressorer
-  kondensorfläktar konstruerade för att begränsa 

ljudet
- 4 inställningar för låg ljudnivå, inklusive nattläge

 › Brett temperaturområde möjliggör kombinationer av 
flera skåp, frys- och kylrum 

Intelligent styrning

 › Enheten kan anslutas till en tredje parts 
övervakningssystem

 › Fjärrstyrning av önskad förångningstemperatur, 
felåterställning och andra funktioner

 › Kylenheter kan styras på distans med hjälp av ett 
kraftfullt gränssnitt

FÖRDELAR

FÖRDELAR

FÖRDELAR



Kondensorenheter

46

ZEAS – det smarta valet för medel- och lågtemperaturskylning

Kylkapacitet 
3,35 kW*

Booster

ZEAS finns tillgänglig i olika 
kapacitetsområden, från 5 till 
40 HP och levererar erforderlig 
kylkapacitet till utrustning 
från tredje part, som öppna 
kyldisplayer, frysskåp med 
glasdörrar och förångare

Flexibel kombination 
kylsystem
Separata grupper för medel- och 
lågtemperaturskylning, var och 
en med flera skåp och olika 
temperaturer. Denna flexibilitet 
och energibesparingar på upp 
till 50 % är endast möjliga med 
ZEAS-system.

Driftsområde
Omgivningstemperaturer: -20 °C till +43 °C
Förångningstemperaturer: -45 °C till +10 °C

+2 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

+4 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

-20 °C

+2 °C

* Te= -35 °C, Tc = -10 °C, 10 K SH, Tamb = 32 °C
* Endast Zeas. Ej tillämpligt för Mini-Zeas och Multi-Zeas

R410A är ett köldmedium med lägre GWP (mindre 
än 1500) än R404A och är helt F-gaskompatibelt. Det 
kan dessutom användas efter år 2030 och är därmed 
framtidssäkrat.

R410A är även:  
 ʯ enkelt att hantera. Eftersom det ofta används inom luftkonditioneringsbranschen är det lättare att hitta en installatör som kan arbeta 
med det än med CO2, ammoniak och propan.

 ʯ ett A1-köldmedium, vilket innebär att inga särskilda säkerhetsåtgärder krävs.

Bidrar till att minska installationkostnaden och köldmediemängden
R410A är ett högtrycksköldmedium som kan leverera mycket mer kylkapacitet vid 
samma slagvolym som andra mellan- och lågtrycksköldmedium. 

Detta innebär att vi för samma levererade kylkapacitet kan använda mindre huvud- 
och ledningskomponenter. Det reducerar installationskostnaderna och mängden 
köldmedium i systemet.

Varför R410A?

För en kapacitet på 8,4 kW
(Te = -10 °C / Tamb = 32 °C)

Köldmediemängd per använt köldmedie
(Te = -10 °C / Tamb = 32 °C)

Köldmedium Sugledningsdiameter

R134a 1 1/8”
R407A 7/8”
R407F 7/8”
R448A 7/8”
R449A 7/8”
R450A 1 1/4”
R410A 3/4”
CO2 1/2”
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LRMEQ-BY1

Medeltemperaturkyla LRMEQ-BY1 3 4
Anslutningsbar kapacitet Minimum~Maximum % 50~100
Kylkapacitet Medeltemp. Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Effektförbrukning Medeltemp. Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1)
COP Medeltemp. Nom. 2,33 (1) 2,30 (1)
Årstidsrelaterad energiprestanda SEPR R-410A Te -10 °C 4,17 4,08
Årlig elförbrukning Q R-410A Te -10 °C kWh/a 8.698 12.651
Parametrar vid fullast och omgivningstemp. 32 °C (punkt A) R-410A Te -10 °C Klassad COP (COPA) 2,33 2,30
Parametrar vid fullast och omgivningstemp. 43 °C R-410A Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) 1,51 1,48
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1.345x900x320
Vikt Enhet kg 126
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor

Startmetod Direkt online (inverterdriven)
Fläkt Typ Propeller

Antal 2
Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 106

Fläktmotor Uteffekt W 70
Drivning Direktdriven

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 51 (2)
Röranslutningar Vätska OD mm 9,52

Gas OD mm 19,1
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5

Mängd kg/TCO2Eq 4,50/9,39
Styrning Elektronisk expansionsventil

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3N~/50/380-415
 
(1) Kyla: förångningstemp. -10 °C; utomhustemp. 32 °C; sug SH10 °C 
(2) Ljudtrycksdata: uppmätt 1 m framför enheten, på 1,5 m höjd

Mini-ZEAS kondensorenhet 
för kommersiell kylning med 
skrollteknik

Kyllösning för små livsmedelsbutiker

 ʯ Inverterteknik garanterar optimal livsmedelskonservering genom 
att säkerställa en exakt temperatur och luftfuktighet

 ʯ Ekonomiskrollen bidrar till en längre förväntad livslängd hos 
kylutrustningen samt lägre underhållsbehov

 ʯ Genom att använda köldmedium R-410A kan man använda 
rörledningar med mindre diameter, vilket därmed minskar 
köldmediemängden i systemet och minskar vår CO2-påverkan. 
R-410A uppfyller de senaste F-gasföreskrifterna och får användas 
efter år 2020.

 ʯ DC-ekonomikompressorn förbättras enhetens verkningsgrad 
avsevärt, vilket i sin tur leder till lägre elräkningar.

 ʯ Ljudnivån går ner till 31 dBA och är därmed lägst på marknaden. 
Den kan sänkas ytterligare tack vare lägena för låg ljudnivå.

 ʯ Eftersom enheten väger lite kan den monteras på väggen
 ʯ Eftersom den är upp till 75 % mindre än motsvarande produkter på 
marknaden är den perfekt för platser med begränsat utrymme

 ʯ Avancerad programvarulösning för enkel systemkonfiguration och 
idrifttagning

LRMEQ-BY1

Daikin technology ökar kärleken för tysk 
gourmet 
DAIKINs nya Mini-ZEAS kondensorenhet säkerställer 
konstant kyla i förvarings- och beredningsområden 
i det nyrenoverade slakteriet i västra Tyskland. 
Nyckeln till att bibehålla kvaliteten på butikens 
färska kött och deliprodukter är att förvara dem vid 
konstant temperatur, vilket även krävs enligt lag för 
att ständigt ha kvalitetskontroll. DAIKINs nya Mini-
ZEAS kondensorenhet som är särskilt konstruerad för 
småskalig kommersiell kylutrustning säkerställer det. 
Fleischeslust, Bensheim, Tyskland. 
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LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Kylkapacitet Låg temperatur Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Medeltemperatur Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Effektförbrukning Låg temperatur Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)

Medeltemperatur Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)
Årstidsrelaterad 
energiprestanda SEPR

R-410A Te -10 °C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35 °C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70

Årlig elförbrukning Q R-410A Te -10 °C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35 °C kWh/a 22.805 27.453 33.817 39.747 44.363 61.090 67.325

Parametrar vid fullast och 
omgivningstemp. 32 °C (punkt A)

R-410A Te -10 °C Klassad COP (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35 °C Klassad COP (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Parametrar vid fullast och 
omgivningstemp. 43 °C

R-410A Te -10 °C Deklarerad COP (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35 °C Deklarerad COP (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensioner Enhet Höjd mm 1.680
Bredd mm 635 930 1.240
Djup mm 765

Vikt Enhet kg 166 242 331 337
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor

Uteffekt W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Slagvolym m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Varvtal varv/min 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Startmetod Direkt online (inverterdriven)

Kompressor 2 Uteffekt W - 3.600
Varvtal varv/min - 2.900

Kompressor 3 Uteffekt W - 3.600
Varvtal varv/min - 2.900

Fläkt Typ Propellerfläkt
Antal 1 2
Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Fläktmotor Uteffekt W 350 750 350 750
Drivning Direktdriven

Fläktmotor 2 Uteffekt W - 350 750
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Driftsområde Evaporator Kyla Max.~Min. °CTT 10~-45
Köldmedium Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Mängd kg 5,2 7,9 11,5
TCO₂eq 10,9 16,5 24,0

Styrning Elektronisk expansionsventil
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
System Utomhusenhet modul 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Utomhusenhet modul 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Kylkapacitet Medeltemperatur Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Låg temperatur Nom. kW 27,8 29,6
Effektförbrukning Medeltemperatur Nom. kW 30,4 34,0

Låg temperatur Nom. kW 25,6 27,6
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 65,0 66,0
Röranslutningar Vätska ø 19,05

Gas ø 41,28

(1) Kyla: förångningstemp. -10 °C; utomhustemp. 32 °C; inlopp SH10 °C (2) Kyla: förångningstemp. -35 °C; utomhustemp. 32 °C; inlopp SH10 °C (3) Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och på 1,5 m höjd | RLA är 
baserad på följande förhållanden: utomhustemp. 32 °CTT; inlopp SH 10 °C; mättad temperatur motsvarande inloppstryck -10 °C

ZEAS kondensorenhet för 
kommersiell kylning med 
skrollteknik

Kyllösning för medel till storskalig kapacitet med beprövad 
VRV-teknik

 ʯ En modell för alla tillämpningar från -45 °C till 10 °C 
förångningstemperatur

 ʯ Perfekt lösning för alla kyl- och frystillämpningsområden 
med variabla belastningsförhållanden och höga krav på 
energieffektivitet. Används särskilt till livsmedelsaffärer, kallförvaring, 
kylaggregat och frysar.

 ʯ DC-inverterscrollkompressor med ekonomifunktion ger hög 
energieffektivitet och pålitlig prestanda

 ʯ Tack vare köldmediet R-410A minskar koldioxidutsläppen och 
energiförbrukningen är låg

 ʯ Fabrikstestad och förprogrammerad för snabb och enkel installation och driftsättning
 ʯ VRV-teknik (Varierbar köldmedievolym) för flexibelt användningsområde
 ʯ Ökad installationsflexibilitet tack vare begränsade mått
 ʯ Låg ljudnivå, inklusive ”nattlägesdrift”
 ʯ För liten fryskapacitet kan enskilda ZEAS-enheter anslutas till en boosterenhet
 ʯ Dedicerad enhet för att möjliggöra multikombination av 2 x 15 HP eller 2 x 20 HP vilket resulterar i färre rörledningar och installationstid

LREQ-BY1
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Detaljerade tekniska ritningar

LRMEQ, BY1

LREQ5,6BY1

Nr. Artikelnamn Anmärkningar
Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport för gasrörledning
Jordplint Inuti kopplingsboxen (M8)
Hål för strömkabeln (sida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (undersida)
Hål för kablage (framsida)
Hål för rör (framsida)
Hål för rör (undersida)

ANMÄRKNINGAR

MODELL

(skiss över basens skruvhål) (skruvhål i basen)
Avlånga hål

(sk
iss

 öv
er 

ba
sen

s s
kru

vhå
l)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)(Utknackningshål)

Detaljskiss för fronten

Detaljskiss för undersidan

1.  Detaljskisserna för framsidan och undersidan 
indikerar måtten efter fastsättning av rören.

 

2. “     “ är en storlek i ett tillstånd där tillbehörsrör är anslutna.

Elanslutning och jorduttag M5 (i apparatskåpet)

Köldmedierörsinlopp

Inlopp för styrkabel (hål Ø 27)

Dräneringsutlopp

Vätskeröranslutning 9,5 Ø, hårdlödd

4 hål för ankarbultar M12

Inlopp för strömförsörjningskabel och utgående signalkablar (hål 34 Ø)

Gasröranslutning 19,1 Ø, hårdlödd

(2X) Serviceport (på enheten)
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Nr. Artikelnamn Anmärkningar
Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport för gasrörledning
Jordplint Inuti kopplingsboxen (M8)
Hål för strömkabeln (sida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (undersida)
Hål för kablage (framsida)
Hål för rör (framsida)
Hål för rör (undersida)

ANMÄRKNINGAR

MODELL

(skruvhål i basen)
Avlånga hål

(sk
iss

 öv
er 

ba
sen

s s
kru

vhå
l)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)(Utknackningshål)

Detaljskiss för fronten

Detaljskiss för undersidan

(skiss över basens skruvhål)

1.  Detaljskisserna för framsidan och undersidan 
indikerar måtten efter fastsättning av rören.

 

2. “     “ är en storlek i ett tillstånd där tillbehörsrör är anslutna.

LREQ15-20BY1

Detaljerade tekniska ritningar

LREQ8-12BY1

Nr. Artikelnamn Anmärkningar
Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport för gasrörledning
Jordplint Inuti kopplingsboxen (M8)
Hål för strömkabeln (sida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (framsida)
Hål för strömkabeln (undersida)
Hål för kablage (framsida)
Hål för rör (framsida)
Hål för rör (undersida)

ANMÄRKNINGAR

1.  Detaljskisserna för framsidan och undersidan 
indikerar måtten efter fastsättning av rören.

 

2.       “     “ är en storlek i ett tillstånd där tillbehörsrör är anslutna.

MODELL

(skruvhål i basen)
Avlånga hål

(sk
iss

 öv
er 

ba
sen

s s
kru

vhå
l)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)(Utknackningshål)

Detaljskiss för fronten

Detaljskiss för undersidan

(skiss över basens skruvhål)

(Utknackningshål)
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Kommer 
snart

CO2 kondensorenheter

Zanotti kondensorenheter med 
CO2-köldmedium
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CO2 kondensorenheter

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare Axiell Radiell

  MT 1 komp.

18 kW

38 kW

22 kW

45 kW

7 kW
9 kW

FC17 
832 mm

FC17 
832 mm

FC17 
832 mm

FC17 
832 mm

FNV42 
1 560 mm

FNV58 
1 560 mm

Standard kondensorenheter

Standard kondensorenheter med transkritisk cykel

 ʯ Chassi av galvaniserad och målad stålplåt. Karossering och 
ljudisolering finns

 ʯ Stort modulärt koncept 
 ʯ Gaskylaren kan kopplas loss från enheten
 ʯ Kretskort med all nödvändig elektronik för drift av enheten
 ʯ 1 MT-kompressorer
 ʯ (tillval) frekvensdrift
 ʯ Alla rör i rostfritt stål
 ʯ Flera alternativ tillgängliga för att underlätta transport av enheten
 ʯ Alla nödvändiga säkerhetsanordningar
 ʯ 3 konfigurationer av luftutsläpp
 ʯ Reducerade mått
 ʯ Enkel att transportera
 ʯ Upp till 6 monteringsalternativ

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
  MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
  Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

F-gasfri

Plug&Play

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)

FNV42

FNV58
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F-gasfri

Plug&Play

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)

  MT
  MT + LT

2 komp.
1+1   2+1

8 kW

10 kW

18 kW

40 kW

22 kW

45 kW

FNV42 
1 560 mm

FNV58 
1 560 mm

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
  MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
  Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

CO2 kondensorenheter

Små booster kondensorenheter

Små kondensorenheter med transkritisk cykel

 ʯ Gaskylare med axiell eller radiell EC-fläkt
 ʯ Luftanslutning: tre olika konfigurationer
 ʯ V-formad gaskylare optimerad för CO2-tillämpningar 
 ʯ Kompressorkonfiguration: 
CU: 1 x MT 
rack: 1 x MT + 1 x LT/2xMT

 ʯ rack vid standardleverans: 
Frekvensomformare: 1x MT- och 1x LT-kompressor 
CU: frekvensomformare är tillval

 ʯ Hög säkerhetsnivå med övertrycksventiler, tryckvakter och 
intelligent styrning

 ʯ Rostfria stålrör
 ʯ Chassi av galvaniserad och målad stålplåt och vädertålig kapsling.
 ʯ Tillval: ljudisolering
 ʯ Elpanel inklusive elektronisk styrenhet och manöverpanel
 ʯ Modulärt koncept - gaskylaren kan demonteras från enheten och 
monteras i olika konfigurationer

 ʯ Reducerade mått
 ʯ Enkel att transportera
 ʯ Upp till 6 monteringsalternativ

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare Axiell Radiell

FNV42

FNV58
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MSC PC

  MT
  MT + LT

3    4 komp.
2+1   3+1   3+2   4+1

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

45 kW

63 kW

75 kW

90 kW

52 kW

74 kW

85 kW

108 kW

FCZ3E 
2 120 mm

FCZ4E 
2 120 mm

FCZ4F 
2 660 mm

FCZ4G 
3 600 mm

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
 Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

CO2 kondensorenheter

Stora booster 
kondensorenheter

Stora kondensorenheter med transkritisk cykel

 ʯ Gaskylare med axiell eller radiell EC-fläkt
 ʯ Luftanslutning: Tre olika konfigurationer
 ʯ (tillval) värmeväxlare för värmeåtervinning för att dra nytta av den 
”fria värmen” för luftkonditionering eller sanitär tillämpning

 ʯ Chassi av galvaniserad och målad stålplåt och vädertålig kapsling
 ʯ Tillval: ljudisolering
 ʯ Stor vätsketank
 ʯ Alla rör är i rostfritt stål
 ʯ Design anpassad för lastning och transport
 ʯ Tillval:  parallella kompressorer för att ytterligare förbättra enhetens 
verkningsgrad. Endast för FCZ-serien där fler än 2 kompessorer kan 
användas

 ʯ Kompressorkonfiguration Bitzer/Dorin: 
MT-kompressorer 
Möjlighet att ha en kombination av MT- och LT-kompressor

 ʯ Rack vid standardleverans: 
Frekvensomformare: 1x MT och 1x LT 

 ʯ Elpanel inklusive elektronisk styrenhet och manöverpanel
 ʯ Hög säkerhetsnivå med övertrycksventiler, tryckvakter och 
intelligent styrning

 ʯ Synlig panel av manometrar och pressostater
 ʯ Stort modulärt koncept. 
 ʯ Gaskylaren kan kopplas loss från enheten

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare Axiell Radiell

F-gasfri

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)

Parallella 
kompressorer 
(tillval)

Mekanisk 
underkylare 
(tillval)
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FCZ3E

FCZ4E

FCZ4G

FCZ4F
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Modell Produktnamn Kapacitet (kW)

Ställningar 

CC-serien

Mini-racks - FNB
Kompressorracks - FCCE
Duplex-racks - FUF, FUG, FUH, FUJ

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450 500

Kompressorpaket och -racks Frysning (låg temperatur)
(-20° C)

Nedkylning (medelhög temperatur)
(0° C)

Kompressorpaket och -racks
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Kompressorpaket och 
-racks

 Öppen ram för multi-kompressorsracks
 Tre av fyra kompressorer är parallella
 Flera olika kompressorstyper

 › Hermetisk
 › Hermetisk scroll (märke: Copeland)
 › Semihermetisk kolv (märke: Bitzer, Dorin, 
Copeland Stream & Frascold)

 › Skruv (märke: J&E Hall (single screw) och Bitzer 
(dubbelskruv))

  •  Större kylningskapacitet eller lösningar med 
skruvkompressor måste väljas av vår tekniska 
avdelning.

  •  Finns hos flera modeller för medelhög och 
låg temperatur med en kylkapacitet upp till 
900 000 Watt.

 Kompatibel med de senaste kölmedierna*

*Anm: Urval från urvalsprogramvaran baserad på R404A, R134a och R407F

Standardfunktioner 

 ›  Öppen ram i metall med elektrisk kopplingspanel
 ›  Kompressor parallell med utlopps- och 

sugledningar 
 ›  Vätsketank 
 ›  Vätskeledning
 ›  Hög- och lågtrycksströmställare
 ›  Elektrisk kopplingspanel komplett med elektronisk 

styrning

De mest använda 
alternativen 

 ›  Paneler för att kunna stänga ramen och ställa den 
utomhus

 ›  Oljeutjämning med mekanisk flytventil 
 ›  Oljeutjämning med elektronisk ventil 
 ›  Överdimensionerad vätsketank
 ›  Köldmediemängd 

 
Andra alternativ finns tillgängliga på begäran

Enkel skruvkompressor 
 
En enkel skruvkompressor består av en enkelskruv 
och två gaterotorer. De är konstruerade för hög 
kapacitet och optimal prestanda via den steglösa 
kapacitetsstyrningen.

Multi-kompressorenheter

Kapacitet (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

LT

MT
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Multi-kompressor rackenhet 
med scroll/digital scroll och 
hermetiska kolvkompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 7,2 kW till 26 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 6,6 kW till 12 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, beroende på den kompressor 
som används

 › Copeland scroll/digital scroll, Tecumseh och Maneurop hermetiska 
kolvkompressorer  
Andra typer, märken och kapacitet på förfrågan

 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CC-serien

Standardkonfiguration

Grundramversion
Grundram tillverkad av vikt och målad stålplåt, med 
komplett sluten ram med enkelt ljudisoleringsmaterial 
och antivibration
Stöd (CC standard)

Grundläggande kylsystem
 › Kompressorerna (3 eller 4) är parallellkopplade, med 
ett sug- och ett utloppshuvud. Varje kompressor är 
utrustad med avstängningsventiler på sugledning 
och utloppsledning.

 › Kompressorerna är monterade på ramen genom 
elastiska antivibrationsfästen.

 › Oljeutjämningssystemet består av en oljeavskiljare 
och en utjämningstank som är monterade på kom-
pressorns oljesynglasanslutning. 

 › Beroende på antal monterade kompressorer finns en 
eller två oljenivåindikatorer monterade på utjäm-
ningstanken. 

 › Kylsystemet är utrustat med vätsketankar. Om det 
finns mer än en tank utförs installationen parallellt 
med en säkerhetsventil, en torkfilterpatron (utbytbar), 
vätskenivålarm, vätskesynglas och avstängningsven-
tiler.

 › På sugledningen finns en utbytbar mekanisk filter-
patron.

Kylsystemet är utrustat med

 › Allmän högtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Allmän lågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Nödlågtryckspressostat, justerbar och automatisk 
återställning

 › Lågtryckspressostater för nödsituation för varje 
kompressor, justerbar och automatisk återställning

 › Högtryckspressostater för att styra kondensorfläktar, 
justerbara och automatisk återställning

 › Lågtrycksgivare, placerad på sughuvudet för styrning 
av kapacitet

 › Högtrycksmätare
 › Lågtrycksmätare
 › Med eller utan integrerad kondensor

Elpanel

 › Standard effektdistribution
 › Frånkopplingsbrytare
 › Kompressorskydd, frånkopplingsskydd på motorn vid 
överbelastning, säkringar för fläktskydd, termobrytare 
för varje enskild fläkt.

 › Reservkrets 230 volt via transformator 400 V/230 V
 › Elektronikkort XC440C
 › IP55 med galler och ventilationsfläkt
 › På dörren finns ett elektronikkort och 4 lampor: 
(knapp + lampa), fläktblock, högtryckspressostat-
block, lågtryckspressostatblock och omkopplare för 
kompressorer till/från.

 › Kondensstyrning via tryckpressostater:  
1 tryckpressostat för varje 2 fläktar, standard 2 tryck

CC-scroll

CC hermetisk

Tillbehör

INSRD Sluten ram med dubbla lager ljuddämparmaterial RIC. LIQ. Överdimensionerad vätsketank

AC&R
Mekaniskt oljeutjämningssystem med oljereserv, oljeledningsfilter, 
tryckreducerventil på oljereserven

CFF Ljudskal kompressorer

TRAXOIL Elektroniskt oljedistributionssystem ELC.C Elektronikkort EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100
INSRD Sluten ram med dubbla lager ljuddämparmaterial FQD Frekvensdrift 

Annan extrautrustning och särskilda krav på förfrågan 
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Multi-kompressor rackenhet 
med semihermetiska 
kompressorer 
Allmänna funktioner

 › Kapacitet för MT-kylning: 25 kW till 320 kW
 › Kapacitet för LT-kylning: 13 kW till 133 kW
 › Omgivande temperaturområde: - 25 °C - +43 °C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F
 › Semi-hermetiska kolvkompressorer: Bitzer, Dorin, Frascold, 
Copeland stream 
Andra typer, märken och kapacitet på förfrågan

 › Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C

CC-serien

Standardkonfiguration

Grundramversion
Grundramen är tillverkad av vikt och målad stålplåt och 
är skruvad med bultar för att utgöra en grundstruktur 
som man kan fästa komponenter på.

Grundläggande kylsystem
 › Kompressorerna (3 eller 4) är parallellkopplade, med 
endast ett sug- och ett utloppshuvud. Varje kom-
pressor är utrustad med avstängningsventiler på 
sugledning och utloppsledning.

 › Kompressorerna är monterade på ramen genom 
elastiska antivibrationsfästen.

 › Kompressorer som används för låg temperatur är 
kompletta med fläkthuvuden.

 › Oljeutjämningssystemet består av en oljeavskiljare 
och en utjämningstank som är monterade på kom-
pressorns oljesynglasanslutning.

 › Beroende på antalet monterade kompressorer finns 
en eller två oljenivåindikatorer monterade på utjäm-
ningstanken. 

 › Kylsystemet är utrustat med vätsketankar. Om det 
finns mer än en tank utförs installationen parallellt 
med en säkerhetsventil, en torkfilterpatron (utbytbar), 
vätskenivålarm, vätskesynglas och avstängningsven-
tiler.

 › På sugledningen finns en utbytbar mekanisk filter-
patron.

Kylsystemet är utrustat med

 › Allmän högtryckspressostat, justerbar och automatisk återställning
 › Allmän lågtryckspressostat, justerbar och automatisk återställning
 › Oljetryckbrytare för varje kompressor
 › Nödlågtryckspressostat, justerbar och automatisk återställning
 › Lågtryckspressostater för nödsituation för varje kompressor, 
justerbar och automatisk återställning

 › Högtryckspressostater för att styra kondensorfläktar, justerbara 
och automatisk återställning (tryckpressostaterna styr 2 fläktar: 
om det finns fler än 4 kondensorfläktar ökar antalet installerade 
tryckpressostater till maximalt 4)

 › Lågtrycksgivare, placerad på sughuvudet för styrning av kapacitet
 › Högtrycksmätare
 › Lågtrycksmätare

Elpanel

 › Standard effektdistribution
 › Frånkopplingsbrytare
 › Kompressorskydd, frånkopplingsskydd på motorn vid överbelast-
ning, säkringar för fläktskydd, termobrytare för varje enskild fläkt.

 › Reservkrets 230 volt via transformator 400 V/230 V
 › Elektronikkort XC440C
 › IP55 med galler och ventilationsfläkt
 › På dörren finns ett elektronikkort och 4 lampor: (knapp + lampa), 
fläktblock, högtryckspressostatblock, lågtryckspressostatblock och 
omkopplare för kompressorer till/från

 › Kondensstyrning via tryckpressostater: 1 tryckpressostat för varje 
2 fläktar, standard

CC semihermetisk

Tillbehör

INSRD Sluten ram med dubbla lager ljuddämparmaterial RIC. LIQ. Överdimensionerad vätsketank

AC&R
Mekaniskt oljeutjämningssystem med oljereserv, oljeledningsfilter, 
tryckreducerventil på oljereserven

FREON Köldmediemängd

TRAXOIL Elektroniskt oljedistributionssystem ELC.C Elektronikkort EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100
INSRD Sluten ram med dubbla lager ljuddämparmaterial CR1 CR1 kapacitetsstyrning
CFF Ljudskal kompressorer CR2 CR2 kapacitetsstyrning
FQD Frekvensdrift CAP Kapacitetsstegstyrda kompressorer

Annan extrautrustning och särskilda krav på förfrågan 
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Det slutliga steget mot 

naturlig kyla

Förbättrad verkningsgrad genom modulering

En frekvensomformare för varje kompressorgrupp anpassar kontinuerligt sina 
funktionsparametrar efter systemets kylbehov, vilket både sparar energi och 
förlänger maskinens livslängd

Effekt och kompressorer

BT

MT

10 kWKOMPLETT SERIE - 60 kW

10 kW 110 kWKOMPLETT BT

20 kW 210 kWKOMPLETT BPT

15 kW 190 kWKOMPLETT BC

30 kW 240 kWKOMPLETT BPC

Kompressionssatserna består av två till fyra kompressorer. Vid 
parallell kompression tillkommer upp till två särskilda kompressorer.

AX

PE

Q

Chassin

Kompletta CO
2
-modeller finns i plåtchassi, 

åtkomliga hela vägen runt med tillvalen hölje 
och ljudisolering.

Teknik för alla

Automation och drift av systemet görs med öppna teknikstandarder. Därmed 
behöver inte kunden förlita sig på en enda tillverkare eller installatör, vilket 
minskar underhålls- och reparationskostnaderna.

Säkerhetsutrustning
Kopplingspanel

Extra 
värmeväxlarplattor

CO2-
mottagare

Parallell 
kompressor

ECO

du

bbel säkerhet

Dubbel säkerhet

Flera komponenter har konstruerats för att 
utföra en andra funktion i händelse av fel, vilket 
förhindrar att systemet stängs av.

Plug & play

Enheterna är förberedda för en mycket smidig 
uppstart på en mekanisk och elektronisk nivå, 
med inbyggd elpanel.

ARGUMENTKORT

Transkritisk booster

Traditionell booster med parallell kompression

Booster med kondensassistans

Subkritisk booster med parallell kompression
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Extra värmeväxlarplattor 
De extra värmeväxlarplattorna håller anläggningen vid sin 
optimala driftpunkt när omgivningstemperaturen är hög.

AX

BT
BT

Lågtemperatursgrupp 
Täcker frysbehoven. Utrustad med oljesystem, 
gaskylaranslutningar och alla nödvändiga skydds- och 
säkerhetselement.

MT

MT

Medeltemperatursgrupp 
Den täcker kylbehoven och möjliggör drift 
av BT-gruppen. Utrustad med oljesystem, 
gaskylaranslutningar och alla nödvändiga skydds- och 
säkerhetselement. Inkluderar en CO

2 
-mottagare.

Parallell kompressor 
Systemets effektivitet ökas avsevärt.

P

Economizer 
Ökar systemets effektivitet genom att MT-kompressorer 
ger en del av sin effekt till BT-gruppen.

Kopplingspanel 
Integrerad och enkel att använda via touch screen. Har 
ett exklusivt styrprogram. 

E

Q

Lågtemperaturskompressorer

Medelhögtemperaturs-
kompressorer

Extra 
värmeväxlarplattor

Rostfritt stål i 
100 % av rören

Komplett CO2 allmänt system

RESERVENHET
 BT  

GASKYLARE

 MT  

GASKYLARE

Eftermontering & extern kondens

Våra system gör det möjligt att utnyttja en befintlig maskin genom att 
använda den som reservfunktion och återvinna en stor mängd gas, vilket leder 
till besparingar.

Kompletta BC- och BPC-modeller kan hjälpa till med kondensen hos CO2 
boostern på olika sätt:

 › genom att använda en befintlig enhet (eftermontering)
 › delvis med hjälp av utrustning från annan tjänst som luftkonditionering
 › installera en särskild utrustning som rekommenderas av Tewis
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Kompressorpaket och -racks

Små rack

Små transkritiska enheter utan kondensor

 ʯ Små dimensioner: 1 600 x 840 x 840 mm
 ʯ Enkel transport
 ʯ Komplett kopplingspanel med skydd enligt den europeiska 
lagstiftningen

 ʯ Kopplingspanelen inkluderar ett avancerat styrprogram för att 
hantera alla elektriska och elektroniska brytare i maskinen

 ʯ 2 kompressorer
 ʯ Säkerhetsläge: i händelse av en onormal temperaturökning eller 
tryck i vätskezonen aktiveras säkerhetsutrustningen genom att 
stabilisera CO2-trycket 

 ʯ Proportionell modulation: en frekvensomformare för varje 
kompressorgrupp anpassar kontinuerligt dess drift efter behov. 
Detta sparar både pengar och förlänger anläggningens livslängd. 
Strömmen från en generator fungerar dessutom även vid 
strömavbrott

 ʯ Värmeåtervinning (tillval) som gör det möjligt att utnyttja den 
värme som alstras av systemutloppet hos luftkonditioneringar eller 
ACS

  MT
  MT + LT

1         2 komp.
2+1

10 kW
40 kW

45 kW

FNB 
1 560 mm

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
  MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
  Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare

F-gasfri

Plug&Play

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)
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  MT
  MT + LT

2         3        4        5 komp.
2+1    3+1   3+2   4+1

10 kW

25 kW

30 kW

63 kW

75 kW

90 kW

74 kW

85 kW

108 kW

FCCE 
2.120 mm

FCCF 
2.660 mm

FCCG 
3,060 mm

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
  MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
  Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

Kompressorpaket och -racks

Medelracks

Transkritiska enheter utan kondensor

 ʯ Anpassad design för lastning och transport
 ʯ Integrerad kopplingspanel med touch screen och exklusivt 
styrprogram

 ʯ Värmeåtervinning (tillval) som gör det möjligt att utnyttja den 
värme som alstras av systemutloppet hos luftkonditioneringar eller 
ACS

 ʯ Parallell kompressor (tillval)
 ʯ Parallell kompression inkluderar en eller två kompressorer som drar 
ut ånga från ackumuleringstanken, vilket lättar på belastningen på 
övriga kompressorer och förbättrar deras verkningsgrad

 ʯ Möjligt att integrera upp till 4 kompressorer
 ʯ Proportionell modulation: en frekvensomformare för varje 
kompressorgrupp anpassar kontintuerligt driften efter behov, vilket 
både sparar pengar och förlänger anläggningens livslängd

 ʯ En mekanisk underkylarväxlare är ansluten till en reservenhet som 
kyler ner utloppet av transkritiska vätskor, reducerar ångan och ökar 
systemets effektivitet

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare

MSC PC

F-gasfri

Plug&Play

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)

Parallella 
kompressorer 
(tillval)

Mekanisk 
underkylare 
(tillval)
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Kompressorpaket och -racks

Stora racks

Transkritiska dubbelenheter utan kondensor

 ʯ Integrerad kopplingspanel med touch screen och exklusivt 
styrprogram (se nästa sida)

 ʯ Parallella kompressorer (tillval) som avsevärt ökar systemets 
effektivitet

 ʯ Möjligheten att integrera upp till 9 kompressorer
 ʯ Kompressorer för låg och medelhög temperatur
 ʯ Economizer: ökar systemets effektivitet genom att MT-kompressorer 
ger en del av sin effekt till LT-kompressorgruppen

 ʯ Proportionell modulation: en frekvensomformare per 
kompressorgrupp anpassar kontinuerligt dess drift efter behov, 
vilket både sparar pengar och förlänger anläggningens livslängd

 ʯ En mekanisk underkylarväxlare, ansluten till en reservenhet som 
kyler ned utloppet av transkritiska vätskor, reducerar ångan och ökar 
systemets effektivitet

 ʯ Rostfritt stål i 100 % av rören

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
 Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K

ClimeMTLT Global MSC PCMekanisk 
underkylare

Parallell 
kompressor Värmeväxlare

  MT + LT 3+3    4+2   4+3   5+4

33 kW

64 kW

64 kW

64 kW

35 kW

74 kW

120 kW

178 kW

45 kW

83 kW

127 kW

187 kW

FUF 
2 660 mm

FUG 
3,060 mm

FUH 
3.600 mm

FUJ 
4,000 mm

MSC PC

F-gasfri

Plug&Play

Proportionell 
modulation

Skyddskapsling

Kopplingspanel

Elektronisk styrning

Värmeväxlare 
(tillval)

Parallella 
kompressorer 
(tillval)

Mekanisk 
underkylare (tillval)
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R BTAX

P

GC

MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

80.1 Bar
30% 

33.7 Bar

14.1 Bar

50% 24.2 Bar

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

R

BT

AX1 AX2 GC

P MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

30%30% 80.1 Bar

33.7 Bar

50% 24.2 Bar

SET                    80.2

1

SET                    25.0

40%2

100%1

14.1 Bar
SET                    13.0SET                    35.0

4 98%

14%

0%

Temperatura exterior: 32.1ºC
Modo Transcrítico: ON

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

 

Kopplingspanel och 
elektronisk styrning

Kopplingspanel 

 › Bänkmonterad kopplingspanel, inklusive 
fullständigt kablage

 › Strömförsörjning 400 V/3F + N/50 Hz
 › Frekvensomformare i den första kompressorn i 
sektionerna BT, MT och parallell

 › Boosterkomponenter och fjärrgaskylare 
är elektriskt skyddade mot överström och 
kortslutning

 › Tillval: elanslutning av strömförsörjning till 
reservenheten

Elektronisk styrning 

 › Detta är det bästa alternativet för transkritiska och 
subkritiska CO

2
-lösningar med boosterkrets och 

möjliggör hantering av två kretsar för återvinning 
av värme

 › Televis System kompatibla och öppna för 
integrering av Modbus RTU / TCP- eller  
BACnet MS / TP-system (tillval)

 › Touch screen med synoptisk och realtidsdata
 › Dataloggning och larm
 › Historikdiagram och datatabeller
 › Parameterhantering



”Med Conveni-Pack 
har vi en komplett och 
tillförlitlig lösning för 
våra behov för kyla och 
luftkonditionering, samt 
för att kyla alla våra färska 
och frysta produkter.” 
Livsmedelsbutik, 
Österrike

”Det flexibla systemet 
tillgodoser olika kyltemperaturer 
för alla kylenheter och kan styras 
på distans. ”Systemets nästan 
ljudlösa drift garanterar att 
ljudnivån hålls på ett minimum.”
Hotel 47°, Tyskland

”En organisk marknad bör inte bara sälja 
hållbara livsmedel, utan även använda 
grön energi. Och så lite energi som 
möjligt. Det var inte bara på grund av 
samvete och image som Bergfeld’s 
Biomarkt i Bonn beslutade sig för ZEAS 
från Daikin.”
Bergfeld’s Biomarkt, Tyskland



”Vi ville ha en framtidssäker, 
energieffektiv och beprövad teknik 
med hög tillförlitlighet.”
Bakery cooperative, Tyskland

”Färskhet och hälsosam 
kost bidrar till patientens 
återhämtning. Lagring av 
lättförstörbara varor spelar en 
viktig roll här. Det var därför 
som Municipal Hospital valde 
en speciell kylteknik:: ZEAS.”
Kiel Municipal Hospital, 
Tyskland

”Kvalitet och driftsäkerhet är viktiga 
frågor här hos Tysklands största 
tillverkare av organiskt kött och 
korvprodukter. Totalt 28 ZEAS-
system med framtidssäker R-410A 
garanterar en felfri och sluten 
köldmediekedja.”
kff kurhessische fleischwaren GmbH, 
Tyskland

I en tysk stormarknad 
sköter Conveni-Pack 
tillsammans med ZEAS 
informationsdisken, kylar, en 
luftridå och inomhus A/C-
enheter, ett kylförvaringsrum 
och djupfrysutrymmen.



70
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Modell Produktnamn Kapacitet (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Integrerade lösningar  

för kyla, frysning,  

komfortkyla och  

värme

Conveni-Pack 

LRYEQ-AY

Miniracks, racks, duplex

Nedkylning (medelhög temperatur) 

(0 °C / +35 °C)

Frysning (låg temperatur) 

(-20 °C / +35 °C)

Kyla/AC (hög temperatur) 

(+20 °C/+10 °C)

Värme

Servicestation (Ranst, Belgien) 
Conveni-Pack

Se varför en belgisk bensinstationsägare valde Daikin 
för sin butikskomfort och kylbehov.
www.youtube.com/DaikinEurope
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Conveni-pack, 
– integrerad lösning för kommersiell kyla, 
värme och luftkonditionering

Varför ska du välja Conveni-pack? 
 
Konkurrensen inom dagligvaruhandeln är hård. Detta påverkar inte bara 
den inkomst som kommer från försäljningen. Driftskostnaderna är också en 
avgörande faktor för framgång. 

Energieffektivt värmeåtervinningssystem
 › Conveni-pack återvinner upp till 100 % av den värme som extraheras 
från kyldiskar i stormarknader och återanvänder den för att värma upp 
butiksutrymmet och förbättra butikskomforten utan extra kostnad 
(värmeåtervinningssystem) 

 › Besparingar på upp till 50 % lägre energikostnader 
 › Daikin inverter-scrollkompressor med ekonomifunktion

 ›

 ›

Installera en kompakt lösning

 › Enkelt att installera, även i små utrymmen
 › Liten installationsyta (upp till 60 % mindre installationsyta jämfört med vanliga 
system) och låg vikt

 › Minskade krav på rör
 › Minimalt planeringsarbete och lägre monteringskostnader

 

 

 

 

 

Unik kombination

 › Det första massproducerade och kompletta byggnadssystemet som 
kombinerar medel och låg kyla, värme och luftkonditionering i en krets

Ovan nämnda system är ett exempel på vad som kan levereras beroende på fördefinierade villkor.  

För ytterligare information, läs våra tekniska specifikationer i denna katalog.

Tillförlitlig drift

 › Felsäkert komponenturval
 › Läckagetestad och förladdad på fabrik

Komfort året runt

 › Tyst drift: förbättrad akustik tack vare nattkörningsläge, 
inverterkontroll och inverterdrivna fläktar med 
optimerade blad och galler

 › Höggradig ljudisolering på både paneler och 
kompressorer

 › Specialdesignade fläktblad för att begränsa 
bulleravgivning

 › Det finns 4 inställningar för lågt driftljud, inklusive nattläge
 › Den värme som återvinns från frys- och kyldiskar kan 
användas för att ge värme i butikenUpp till 100 % 

värmeåtervinning

booster

AC kyla: upp till 26,8 kW - AC värme: upp till 40 kW

LT kylning 
3,35 kW

MT kylning: upp till 21,8 kW

-35 °C

-10 °C

+ +

Conveni-PackMT-kylningLT1-kylningLuftkonditionering

60 %  
mindre 

installationsyta

5,6 m2 2,2m2

Sommar

+22 °C

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

Conveni-Pack

utloppsvärme 
till utsidan

Vinter

+2 °C +5 °C

-35 °C

-20 °C

+20 °C

Conveni-Pack

Om den tillgängliga 
värmen från 
skåpet inte är 
tillräcklig för att 
uppfylla behoven 
i butiken fungerar 
utomhusenheten 
även som ett 
värmepumpsystem.

värmeåtervinning

Vår/höst

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

+20 °C

Conveni-Pack

utloppsvärme 
till utsidan

värmeåtervinning
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Fördelar för installatörer/konsulter
 › Integrerad elektronik- och styrenhet
 › Enheten är redan förhandsladdad med köldmedium
 › Etablerad VRV-teknik säkerställer optimerad installation och 
underhåll

 › Minskad leveranstid tack vare tillverkningsanläggning i Europa
 › Flexibelt system för många tillämpningar
 › Går att ansluta till alla användningsområden med livsmedelskylning, 
och försett med ett stort antal luftkonditionerings inomhusenheter 
för att uppfylla affärens krav

 › Utomhusenheter kan placeras upp till 35 m över eller 10 m under 
inomhusenheterna

 › Rörlängd möjligt upp till 130 m 
 › Lämpligt för inomhusinstallationer genom användningen av fläktar 
med hög ESP

Fördelar för butiksägare
 › Exklusiv design för stormarknader och mindre detaljhandel
 › Maximerad försäljningsyta eftersom Conveni-Pack har en 
installationsyta som är upp till 60 % mindre än konventionella 
kylsystem för livsmedel

 › Minskad energiförbrukning med upp till 50 % med 
värmeåtervinning

 › Tyst i drift och därmed perfekt för tätbefolkade stadsområden

Marknadsföringsverktyg
Xpress för kylning
Användarvänlig programvara Conveni-Pack, CCU, 
SCU och ZEAS-kondensorenheter. Dess detaljerade 
rapport innehåller en lista på material, rör- och 
inkopplingsscheman, samt enhetsalternativ.

Belönad med 
internationella utmärkelser
Vinnare av flera utmärkelser* tack vare den innovativa 
teknik som används och de miljövänliga lösningar som 
erbjuds:

 › Vinnare av UK Environmental Product of the Year, 
Cooling Industry Awards - 2006

 › Vinnare av Incentive Prize, German Environment 
Ministry - 2007

 › Vinnare av the Innovation Trophy, equipmag 
(exhibition in France) - 2008 

 › Vinnare av 2014 Institute of Refrigeration Ireland (IRI) 
Environmental award

 › Utmärkelsen Environmental Friendliness category of 
the Top Retail Product 2014 i Tyskland

Referens
Stormarknaden Edeka Buschkühle (Tyskland)
De två Conveni-Pack-systemen försörjer 32 
meter servicediskar, 12,5 meter färdigmatskylar, 
ett kylförvaringsrum för frukt, en luftridå och 
5 inomhusenheter. ZEAS-systemet försörjer två 
djupfrysskåp med total kapacitet på 5 kW.

Upptäck mer referenser på  
www.daikineurope.com/references

Korta videor
 › Se en kort animering om den unika kyllösningen 
Conveni-Pack
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LRYEQ16AY

Medeltemperaturkyla LRYEQ-AY 16
Kylkapacitet Luftkonditionering Nom. kW 14,0 (1)

Kyla Nom. kW 21,8 (2)
Värmekapacitet Luftkonditionering Nom. kW 27,0 (3)

Kyla Nom. kW 21,8 (4)
Dimensioner Enhet Höjd mm 1.680

Bredd mm 1.240
Djup mm 765

Vikt Enhet kg 370
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor

Slagvolym m³/h 13,34
Varvtal varv/min 6.300
Uteffekt W 2.500
Startmetod Direkt online (inverterdriven)
Frekvens PÅ/AV Mindre än 6 gånger/timme

Kompressor 2 Varvtal varv/min 2.900
Uteffekt W 3.600

Kompressor 3 Varvtal varv/min 2.900
Uteffekt W 4.500

Fläkt Typ Propellerfläkt
Antal 2
Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 230

Fläktmotor Uteffekt W 750
Drivning Direktdriven

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 62,0
Driftsområde Evaporator Kyla Min.~Max. °CTT -20~10

Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -5~43
Värme Omgivning Min.~Max. °CTT -15~21

Köldmedium Typ R-410A
GWP 2.087,5
Mängd kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Styrning Elektronisk expansionsventil

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415

(1) Kylprioritetsläge: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 32 °CTT; rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) Kylprioritetsläge: förångningstemp. -10 °C; utomhustemp. 32 °CTT, Inlopp SH: 10 °C 
(3) Värmeåtervinning 100 % läge: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT, kylbelastning 18 kW; rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (4) Mättad temperatur motsvarande insugstryck (kylsidan): -10 °C 
(underkylt tillstånd); anslutningskapacitet för inomhus luftkonditionering: 10 HK, när värmeåtervinningen är 100 %

Conveni-Pack kylsystem med 
värmeåtervinning

Kyllösning för livsmedelsbutiker med prisbelönt teknik för 
värmeåtervinning

 ʯ Integrerar kylning och luftkonditionering (däribland värme) på låg/
hög temperatur i ett system

 ʯ Genom att använda värmeåtervinning, optimerade kontroller och 
toppmodern kompressorteknik kan Conveni-Pack minska den 
årliga energiförbrukningen med upp till 50 % eller mer jämfört med 
konventionella system

 ʯ Lägre associerade koldioxidutsläpp tack vare värmepumpstekniken
 ʯ Conveni-Packs modulära design gör att den kan användas både i 
större och mindre affärer

 ʯ Modulariteten hos Conveni-pack-systemet maximerar flexibiliteten 
vid installation. Utomhusenheter kan grupperas i block eller 
rader, eller fördelas i byggnaden för att tillgodose individuella 
installationsbegränsningar

 ʯ Värmen som extraheras från kylaggregaten eller evaporatorerna 
kan återanvändas för komfortuppvärmning av affären utan extra 
kostnad

 ʯ Låg ljudnivå, inklusive ”nattlägesdrift”

LRYEQ-AY

Conveni-pack, i kombination med en ZEAS-enhet
Denna butik nominerades av spar som dess ‘local supermarket of the year’ (årets 
lokala stormarknad) tack vare ägarens strategiska investering inom en viktig 
avdelning – kyla. Genom att installera en Conveni-pack i kombination med en Zeas 
var det möjligt att spara ungefär 10 000 € på energikostnader varje år, pengar 
som annars skulle ha använts för uppvärmning. SPAR, stormarknad.
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Kapacitetsklass (kW)

Modell Produktnamn 80 100 125 140 200 250

Uppvärmningskapacitet (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Biddle-luftridå fritt 
hängande CYVS-DK      

Biddle-luftridå kassett CYVM-DK      

Biddle-luftridå infälld CYVL-DK      

1 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT / 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT; rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
2 Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20 °CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT / 6 °CVT, rörlängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m

Inomhusenheter och Biddle-luftridåer för anslutning till Conveni-Pack

Kapacitetsklass (kW)

Modell Produktnamn 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Kylkapacitet (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Uppvärmningskapacitet (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Rundblåsande kassett FXFQ-A     

Takmonterad 
2-vägsblåsande kassett FXCQ-A    

Takmonterad hörnkassett FXKQ-MA 

Undertaksenhet med 
inverterdriven fläkt FXSQ-A     

Undertaksenhet med 
inverterdriven fläkt FXMQ-P7     

Stor undertaksenhet FXMQ-MB  

Takupphängd enhet FXHQ-A  

Takupphängd 
4-vägsblåsande enhet FXUQ-A  

Golvmonterad enhet FXLQ-P  

Dold golvmonterad enhet FXNQ-A  

För att möta alla affärers behov av komfortkyla och värme finns det ett stort sortiment av 
inomhusluftkonditioneringsenheter och Biddle-luftridåer tillgängligt.
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Detaljerade tekniska ritningar

LRYEQ16AY

LRYEQ-AY

1. Väggarnas höjd vid mönster 1 och 2:
Framsida: 1 500
Sugsida: 500 mm
Sida: Obegränsad höjd
Installationsutrymmet som visas i denna ritning är baserat på kyldrift vid 32 °C  (lufttemperatur utomhus).
Om lufttemperaturen utomhus överstiger 32 °C grader ska ett bredare sugutrymme tillgodoses än det på ritningen.

2. Om väggarna är högre än de som nämns ovan krävs extra utrymme.
Sugsidan: serviceutrymme + h2/2

 Framsidan: serviceutrymme + h1/2
 Se figur. 1

3. Välj det mönster som bäst passar tillgängligt utrymme vid installation av enheterna.
Kom alltid ihåg att lämna tillräckligt med utrymme för en person att komma mellan enheten och väggen och för luften att cirkulera fritt.
Om flera enheter ska installeras än det finns i mönstren ovan, ska din layout beakta möjligheten för kortslutningar.

4. Tillhandahåll tillräckligt med utrymme på framsidan för anslutning av köldmedierören (utan problem).

För installation av singelenhet
Mönster 1 Mönster 1

Mönster 2Mönster 2

Mönster 2

Mönster 3Mönster 3

Mönster 1

10 eller mer

300 eller mer 300 eller mer

100 eller mer100 eller mer

100 eller mer 100 eller mer
500 eller mer500 eller mer

300 eller mer300 eller mer

400 eller mer400 eller mer
200 eller mer200 eller mer

50 eller mer
50 eller mer50 eller mer

50 eller mer

500 eller mer500 eller mer

300 eller mer

300 eller mer

300 eller mer

600 eller mer
20 eller mer

20 eller mer

500 eller mer

20 eller mer

20 eller mer

500 eller mer

500 eller mer
50 eller mer

50 eller mer

50 eller mer
50 eller mer

500 eller mer

100 eller mer

100 eller mer 100 eller mer

100 eller mer

50 eller mer 50 eller mer

50 eller mer

50 eller mer

100 eller mer

100 eller mer

100 eller mer500 eller mer

10 eller mer 10 eller mer 20 eller mer 20 eller mer 10 eller mer
10 eller mer 10 eller mer

10 eller mer 10 eller mer

10 eller mer 10 eller mer

10 eller mer 10 eller mer

För installation i rader För centraliserad grupplayout

su
gs

idafra
ms

ida

Framsida

Framsida

Framsida Framsida

Framsida

Framsida

Framsida

Framsida Framsida

Framsida
Framsida

Framsida

Framsida

Framsida

Obegränsad vägghöjd

Obegränsad vägghöjd

Figur 1

(Utknackningshål)
(Utknackningshål)

1 Vätska (för luftkonditioneringar) 9,5 ø, hårdlödd anslutning
2 Gas (för luftkonditioneringar) 25,4 ø, hårdlödd anslutning
3 Gas (för kylning) 25,4 ø, hårdlödd anslutning
4 Vätska (för kylning) 9,5 ø, hårdlödd anslutning
5 Jorduttag inuti apparatskåp (M8)
6 Hål för strömkabeln (sida) 62 ø
7 Hål för strömkabeln (front) 45 ø
8 Hål för strömkabeln (front) 27 ø
9 Hål för strömkabeln (undersida) 50 ø

10 Hål för kablage (front) 27 ø
11 Hår för rör (front)
12 Hår för rör (undersida)

(Utknackningshål)

(Utknackningshål)

Detaljskiss för undersidan

Detaljskiss för fronten

(sk
iss

 öv
er

 ba
se

ns
 sk

ru
vh

ål)

(skruvhål i basen)
4-15X22,5-mm-avlånga hål

(skiss över basens skruvhål)

Detalj A

Detalj A
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LCBKQ3AV1

Lågtemperaturkyla LCBKQ-AV1 3
Kylkapacitet Låg temperatur Nom. kW 3,35 (1)
Dimensioner Enhet Höjd mm 480

Bredd mm 680
Djup mm 310

Vikt Enhet kg 47
Kompressor Typ Hermetiskt tillsluten swing-kompressor

Slagvolym m³/h 10,16
Antal varv varv/min 6.540
Uteffekt W 1.300
Startmetod Direkt online (inverterdriven)
Frekvens PÅ/AV Mindre än 6 gånger/timme

Fläkt Typ Propellerfläkt
Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 1,6

Driftsområde Evaporator Kyla Min.~Max. °CTT -45~-20
Omgivningstemperatur Min.~Max. °C -15~43

Köldmedium Typ R-410A
GWP 2.087,5
Styrning Elektronisk expansionsventil

Röranslutningar För utomhusenhet Vätska OD mm 6,35
Till inomhusenhet Vätska OD mm 6,35
För inomhusenhet Gas OD mm 15,9
Till utomhusenhet Gas OD mm 9,5

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240

(1) Förångningstemp. -35 °C; utomhustemp. 32 °C; sug SH 10K; mättningstemp. för att släppa tryck från boosterenhet -10 °C

Boosterenhet

 ʯ En boosterenhet gör det möjligt att ansluta frysdiskar / frysrum till 
ZEAS- och Conveni-Pack-utomhusenheter

 ʯ Minskade krav på rör, från 4 till 2 rör, jämfört med ett konventionellt 
system

 ʯ Det finns ett lågt ljudläge som minskar ljudavgivningen avsevärt 
utan att det går ut över kylningskapaciteten

LCBKQ-AV1

Booster med ZEAS 
Kylning med MEDEL + LÅG TEMPERATUR

2 °C

8 °C

-19 °C

Booster

-20 °C

Booster

Booster med Conveni-Pack  
MEDIUM + LÅG TEMPERATUR kylning + luftkonditionering + Biddle-luftridåer

2 °C 8 °C

-19 °C

Booster

-20 °C

Booster
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Medelhög temperatur med luftkonditionering

Mini racks
   MT + luftkonditionering  

(med eller utan kondensor)

Duplex racks
   MT + luftkonditionering  

(med eller utan kondensor)

Racks
   MT + luftkonditionering  

(med eller utan kondensor)

   MT + luftkonditionering  
(med eller utan kondensor)

1+2 (max. 3)

5+4 (max. 9)

2+2 (max. 4)

2+3 (max. 5)

27 kW

230 kW

50 kW

93 kW

40 kW

70 kW

18 kW

18 kW

18 kW

115 kW

36 kW

36 kW

45 kW

250 kW

74 kW

108 kW

52 kW

85 kW

FNB 
FNV58 
1 560 mm

FUJ 
4 000 mm

FCZ 3E
FCZ 4E 
2 120 mm

FCZ4G
FCCG 
3.060 mm

FCCE 
2 120 mm

FCZ4F 
2 660 mm

MSC

MSC

PC

PC

Förhållanden:  LT: Tev.: -35 °C   SH: 8°K
 MT: Tev.: -10 °C   SH: 8°K
 Clime: Tev. med: 5 °C   SH: 8°K
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Låg temperatur med luftkonditionering

ClimeMTLT Global MSC

MSC

MSC

PC

PC

PC

Mekanisk 
subcooler

Parallell
kompressor

Värme
växlare Axiell Radiell

Racks
   MT + LT + luftkonditionering  

(med eller utan kondensor)

   MT + LT + luftkonditionering  
(med eller utan kondensor)

Duplex racks
   MT + LT + luftkonditionering  

(med eller utan kondensor)

1+2+1 (max. 4)

1+2+2 (max. 5)

2+3+4 (max. 9)

30 kW

50 kW

60 kW

70 kW

200 kW

30 kW

30 kW

30 kW

30 kW

100 kW

9 kW

9 kW

9 kW

9 kW

18 kW

52 kW

74 kW

85 kW

108 kW

250 kW

FCCE
FCZ3E 
FCZ4E 
2.120 mm

FCZ4F
2 660 mm

FCZ4G
4 000 mm

FCCG 
3 060 mm

FUJ 
4 000 mm
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Övriga produkter
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Allmänna funktioner 

 ʯ Kapacitet för LT-/MT-kylning: 0,5 till 213 kW
 ʯ Temperaturintervall omgivning/kylrum: - 40 °C - +25 °C
 ʯ Köldmedier: R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 ʯ Avstånd fläktblad: från 3 mm till 11 mm
 ʯ Material fläktblad: Al
 ʯ Rörmaterial: Cu 
 ʯ Förhållanden: 
MT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -10 °C 
LT: Omgivningstemperatur: 35 °C förång.- temperatur: -35 °C 

Tillval 

 ʯ Elektrisk defrostervärme
 ʯ Hetgasdefroster 
 ʯ Dräneringstrågvärme
 ʯ Fläktring värmare 
 ʯ Högeffektiva EC-fläktar
 ʯ Kablage på kopplingsdosan 
 ʯ Inkluderar ventiler och reglering 
 ʯ Material fläktblad AISI 304, AISI 316
 ʯ Material rör AISI 304, AISI 316
 ʯ Hölje i rostfritt stål (Inox)

B

D

C

E

A

DE

Dimensioner

Dubbelflöde 

Kubisk

mm A B C D E
231 171 579 585 293 600
232 171 889 585 603 600
233 171 1.199 585 913 600
234 171 1.509 585 1.223 600
352 300 1.671 995 1.214 1.065
353 300 2.291 995 1.834 1.065
354 300 2.911 995 2.454 1.065
355 300 3.531 995 3.074 1.065

mm A B C D E
301 420 480 789 495 345
302 420 480 1.254 960 345
303 420 480 1.719 1.425 345

HEU351 545 690 805 605 540
HEU352 530 690 1.220 965 540
HEU353 600 690 1.690 1.370 540
HEU403 620 700 1.840 1.520 545
HEU502 844 992 1.829 1.526 740
SKC352 490 606 1.614 1.270 450
SKC353 490 606 2.234 1.890 450
SKC452 610 650 2.032 1.680 510
SKC503 800 830 3.350 2.760 675

Typer 

 › Plan förångare
 › Dubbelflöde
 › Kubisk design

 

 › Endast förångare
 › Förångare + EEV/TEV
 › Förångare + EEV/TEV + elektronisk 
styrenhet

För tekniska val, priser, tillbehör och leveranstid, vänligen använd Zanottis 
programvara och kontakta vår tekniska avdelning. Vi står gärna till tjänst.

Förångningsintervall 

Förångare med eller utan TEV 
för olika drift och köldmedium

Plan Dubbelflöde

Kubisk

Plan mm A B C
201 215 614 410
202 215 1.034 410
203 215 1.614 410
232 150 713 455
301 300 910 690
302 300 1.530 690
303 300 2.150 690
304 300 2.770 690
305 300 3.390 690
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Modell Köldmedium  Kapacitetsområde

Små Monoblock för 

väggmontering

AS-R

Standard köldmedium:  

MT: R134a, LT: R452A

Andra köldmedier på förfrågan

Stora Monoblock för 

väggmontering

RS

Standard köldmedium:  

MT: R134a, LT: R452A

Andra köldmedier på förfrågan

Stora Monoblock för 

snabbfrysning

 
PRS • CBX

Direkt montering genom väggen 

Standard köldmedium:  

MT: R134a, LT: R452A

Andra köldmedier på förfrågan

Kondensorenheter med öppen 

ram med semihermetisk 

kompressor från Bitzer

ZH

Standard köldmedier: 

R134a, R407H, R449A

Andra köldmedier på förfrågan

Semihermetisk kompressor från Bitzer

Vätsketank med säkerhets 

övertrycksventil för PED-enheter

Flera olika alternativ och tillbehör 

finns tillgängliga på förfrågan.

Stora Monoblock för 

snabbfrysning 

CBX • PBX

Kanalanslutning

Standard köldmedium:  

MT: R134a, LT: R452A

Andra köldmedier på förfrågan

Övriga Monoblocks

1,5 till 7,4 kW

0,75 till 7,4 kW

1,5 till 37 kW

0,43 till 7,4 kW

0,75 till 22 kW

P

-20º

-20º

0º

0º

1,5 kW till 31,5 kW 

2,3 kW till 44 kW

-30º

-10º

1,5 till 7,4 kW

22 till 55 kW

5,5 till 18,5 kW

22 till 55 kW

P

P

-40º

-40º

För tekniska val, priser, tillbehör och leveranstid, vänligen använd Zanottis 
programvara och kontakta vår tekniska avdelning. Vi står gärna till tjänst.ineffekt kapacitet vid förångningstemp. PCº
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kapacitet vid förångningstemp.Cº

Modell Köldmedium  Kapacitetsområde

Små Bi-block med kubisk 

förångare

DBS

 

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Andra köldmedier på förfrågan

Mellanstora Bi-block med kubisk 

förångare

DBD

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Andra köldmedier på förfrågan

 

 

Mellanstora Bi-block med kubisk 

förångare

 
CDB • PDB

MT: R134a, LT: R452A, R407F

Andra köldmedier på förfrågan

 

 

Övriga Bi-blocks

0,7 till 11 kW

1,1 till 44,5 kW

0,4 till 7,4 kW

 0,75 till 30 kW

-20º

-20º

0º

0º

ineffekt P

2,2 till 60 kW

5,5 till 56 kW

P

-40º

För tekniska val, priser, tillbehör och leveranstid, vänligen använd Zanottis 
programvara och kontakta vår tekniska avdelning. Vi står gärna till tjänst.
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Modell Köldmedium  Kapacitetsområde

Små Mono- och Bi-

block kryddnings- och 

beredningsenheter för mat och 

ostlagringsprocess

SAS

 

Standard köldmedium:  

MT: R134a

Andra köldmedier på förfrågan

 

Stor mobil sädprocess och 

kryddningsberedning 

DUK

R404A - R407F

Vattenkylare 

 
ZC

Standard köldmedium:  

MT: R134a, R449A

Stora Mono- och Bi-

block kryddnings- och 

beredningsenheter för mat och 

ostlagringsprocess 

UAV

Standard köldmedium:  

MT: R134a

Andra köldmedier på förfrågan

 

Övrigt

0,7 till 5,5 kW

 1,5 till 36,8 kW

 7,5 till 37 kW

+12º

+12º

0º

16,3 till 165,2 kW

10,6 till 69,1 kW

19,4 till 197 kW

 13,3 till 86 kW

-10º

-20º

-5º

-15º

För tekniska val, priser, tillbehör och leveranstid, vänligen använd Zanottis 
programvara och kontakta vår tekniska avdelning. Vi står gärna till tjänst.kapacitet vid förångningstemp.Cº
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F-gasförordning

För fullt/delvis fylld utrustning: innehåller fluorerande 
växthusgaser. Den verkliga fyllningen beror på 
slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på 
enhetens etiketter. 

För ej förladdad utrustning (LCBKQ-AV1, JEHCCU/
JEHSCU): dess funktion bygger på fluorinerade 
växthusgaser.

Transportkyla 
Zanotti och Hubbard erbjuder olika system för 
kyltransport av färska och frysta livsmedel i små och 
medelstora fordon.

För kyltransport med stora fordon tillverkar Zanotti 
monoblock och panelmonterade dieselenheter  
(FN0°-serien). 

Industriellt utbud
Zanottis kärnverksamhet inom industribranschen 
inkluderar stora kylsystemen för logistikcentra, 
kylrumslösningar för livsmedel, catering och 
petrokemiska industrier. 

Många idrotts- och fritidsanläggningar, ishockeyarenor 
eller inomhus vintersporthallar använder Zanottis 
frysteknik.

Övriga 

produkter
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Hubbards produkter har ett mycket gott globalt 
rykte tack vare sin innovation och kvalitet inom 
kyldesign och kylteknik. Deras produkter möter de 
behov på kyllösningar som finns inom statisk kyla och 
transportkyla.

Hubbard levererar till leverantörer inom kylkedjan 
och erbjuder ett brett utbud av direktdrift, 
dynamodrift, dieseldrift och fristående elektriska 
enheter på skåpbilar, flakbilar och lastbils- och 
släpvagnskombinationer.

 › Källarkylning
 › Kyla för bekvämlighet och detaljhandel
 › Multi-kompressorpacks
 › Kylrumsenheter
 › Värmeåtervinningssystem
 › Transportkyla 
 › Låg GWP, naturliga kylsystem

Hubbard Products Ltd. är en av 
Storbritanniens ledande designers, 
tillverkare och leverantörer av energieffektiva 
kommersiella kylanläggningar och har ett 
globalt rykte för sin innovation och goda 
design. 

Hubbards 
produkter
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Tillverkas på beställning 

Vi bygger enheter efter kundens behov.

Våra kylexperter kan ge bästa möjliga råd, 
skräddarsydda efter varje situation.

Vi kan erbjuda kompletta lösningar, fullständigt 
skräddarsydda efter kundens behov.

Kontakta oss för att hitta den bästa lösningen för ditt 
företag.

Tillverkas på 

beställning

Vänligen kontakta kylavdelningen hos Daikin Europe  
(refrigeration@bxl.daikineurope.com)  
eller din lokala product manager inom kyla.
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Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS

LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Sats för digital tryckmätare BHGP26A1
Tryckmätarsats - KHGP26B140

Snöskydd*

(a+b+c+d) sats KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504
a. Luftutsläpp KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T
b. Luftinsläpp (vänster) KPS26C504L KPS26C504L
c. Luftinsläpp (höger) KPS26C504R KPS26C504R
d. Luftinsläpp (baktill) KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Sats för kondensvattenuppsamling KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Modbus kommunikationssats BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Boosterenhet LCBKQ3AV19 -
Sugförgreningsrör för multi - - EKHRQZM*****

Refnet-samlingsrör
KHRQM22M29H8
 KHRQ22M64H8
KHRQM22M75H8

Refnet-koppling

KHRQ22M20TA8
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T8
KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* Snöskydd monteras vid installation. För tekniska ritningar och mer information, kontakta din återförsäljare. Det rekommenderas att montera ett snöskydd vid regelbundna snöfall. 
** I kalla områden, montera en värmare för kondensvattenskålen (fältmonteras) för att förhindra att det fryser i kondensvattenskålen *** krävs för varje modul 
**** programvaruuppdatering krävs (utförs vid driftsättning) ***** obligatoriskt

Tillval 
för ZEAS och Conveni-Pack

SE NÄSTA 
SIDA

SE NÄSTA 
SIDA

Tillval
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BHGP26A1

Med den digitala mätningsdisplayen kan du diagnostisera 
en enhet på ett ögonblick och den kan användas med 
alla ZEAS-enheter och Conveni-Pack-system.

 › Digital mätningsdisplay för fast installation eller 
serviceprogram.

 › Visar högt och lågt tryck.
 › Visar felkoder i händelse av ett fel.
 › Visar upp till 32 driftparametrar.
 › Visar felkodhistorik (senaste tre).
 › Skrollar och sparar utgångsvärden.
 › Återvänder automatiskt till normalt driftdisplayläge.

Digital tryckmätarsats
BHGP26A1

Modbus kommunikationssats
BRR9A1V1

Display för utloppstryck

Display för sugtryck

MPa display

Daikin Modbus kommunikationsgränssnitt låter 
dig fullständigt integrera Daikin ZEAS och Daikin 
Conveni-Packsystem med automationsnätverk för 
fastighetsstyrning och andra övervakningssystem.

Med gränssnittet kan du läsa alla driftsparametrar och 
kontrollera viktiga värden med Modbus-protokollet. 
Denna förenande komponent omvandlar ZEAS och 
Conveni-Pack till en transparent, anpassningsbar 
kylenhet och innebär att du kan skapa objektspecifika 
och energioptimerade butikskoncept, inklusive 
fjärrövervakning.

Pro-gränssnitt kan användas till att ansluta upp till 
32 ZEAS-enheter och är även lämplig för användning 
med Conveni-Pack-system och Booster.

Kontrollvärden

 › Målförångningstemperatur
 › Lågtrycksnivå för till- och från-värden
 › Tvingat stopp
 › Felmeddelanden kan avbrytas på distans

BRR9AV1

Displayvärden

 › Modellinformation och driftstatus
 › Köldmediet driftstryck och temperatur
 › Elektriska driftdata och temperaturer för 
komponenter

 › Målvärden
 › Fläktsteg och kompressorfrekvens, driftstimmar
 › Varnings- och felmeddelanden samt systemets 
säkerhetsfunktioner

Tillval 
för ZEAS och Conveni-Pack
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Tillval
GM SB

AS

Standard Transport 
kylrum Container

Tillval som måste 
beställas med 
enheten

Vintersats 1: Kondensorfläkt med tryckbrytare + vevhusvärmare 
+ dubbel defrost solenoidventil

PRS VNT + RES CAR + 
SOL SBR  

Vintersats 2: Hastighetsregulator kondensorfläkt med 
temperaturstyrning + dubbel defrost solenoidventil

VVE TER + RES CAR + 
SOL SBR  

(Std på 235)  Std på 135
Std på 121, 

123, 221, 
135

Vintersats 3: Hastighetsregulator kondensorfläkt med 
tryckstyrning + vevhusvärmare + dubbel defrost solenoidventil

VVE PRS + RES CAR + 
SOL SBR   Std Std på 235, 

335, 340
Std på 235, 

335, 340
Vintersats 4: BÄSTA COP kondensorfläkt med hastighetsregulator 
+ vevhusvärmare + dubbel defrost solenoidventil

VVEBCO + RES CAR + 
SOL SBR     

Enkelt hölje med låg ljudnivå INS SEM 
Förångare kataforesbehandling FRS EVP     
Kondensor kataforesbehandling FRS CND     
Zanotti fjärrstyrningspanel med 5 m kabel PAN SNG 
Vattenkyld kondensor CON ACQ     
Spänningsdisplay MON TEN     
Fasomvandlare CTR FAS Endast för 

skroll
3 m kabel för värmare (endast för MT, standard för LT) RES POR     
Fjärrpanel för 2-3-4 enheter PAN MUL   Endast för 

235, 335, 340

Hörbara och visuella larm ALR SNV   Endast för 
235, 335, 340

Förarrangemang för övervakningssystem KIT SUP     
Sats för långa avstånd (mer än 10 meter) KIT DIS 

Alternativet där 
efterinstallation är 
möjlig

Sats för väggenomgående konstruktion KIT PAN  Std Std Std Std

GS SPO DBO

Tillval som måste 
beställas med 
enheten

Enkelt hölje med låg ljudnivå FRS CND 
Värmare kondensvattenledning RES SCC X (Std LT) X (Std LT) X (Std LT)
Förångare kataforesbehandling FRS EVP   
Kondensor kataforesbehandling FRS CND   
Vattenkyld kondensor CON ACQ   
Spänningsdisplay MON TEN   
3 m dörrkabel mikrobrytare MIC POR   
1 m belysningskabel kylrum CAV LCE 
3 m kabel för dörrvärmare RES POR   
Fjärrpanel för 2-3-4 enheter PAN MUL   
Hörbara och visuella larm ALR SNV   
Förarrangemang för övervakningssystem KIT SUP   
Sats för långa avstånd (mer än 10 meter) KIT DIS 
kylrumslampa KIT LCE   

Zanotti Uniblock

Zanotti Bi-block

Zanotti Wineblock
RCV RDV

Tillval (obligatoriska 
att beställas med 
enheten)

Vintersats 1: Kondensorfläkt med tryckströmställare + vevhusvärmare PRS VNT + RES CAR 
Vintersats 3: Hastighetsregulator kondensorfläkt med tryckstyrning + vevhusvärmare VVE PRS + RES CAR  
Vintersats 4: BÄSTA COP kondensorfläkt med hastighetsregulator + vevhusvärmare VVEBCO + RES CAR  
Förångare kataforesbehandling FRS EVP  
Kondensor kataforesbehandling FRS CND  
Vattenkyld kondensor CON ACQ  
Spänningsdisplay MON TEN  

Tillval (installation 
möjlig i efterhand) Förarrangemang för övervakningssystem KIT SUP  
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Kondensorenhet för utomhusinstallation Twin kondensorenhet 
för utomhusinstallation 
med två semihermetiska 

kompressorer
med hermetiska 

kompressorer
med semihermetiska 

kompressorer
RES CAR Vevhusvärmare   
PRO TRM Termiskt överbelastningsskydd   
VVE BCO BESTCOP hastighetsstyrning för kondensorfläkt   
VVE PRS Hastighetsstyrning för tryck kondensorfläkt   
VVE TER Hastighetsstyrning för temperatur kondensorfläkt   
PRS LPF LP-brytare (fast kalibrering)   
SEP ASP Sugvätskeseparator   
SEP OIL Oljeavskiljare   
VEN RAD Kondensorfläktar av radiell typ   
REG POT Kapacitetsstyrning för kompressor   
SOL LIQ Solenoidventil vätskeledning   
CON ACQ Vattenkyld kondensering   
VLT DIF Olika spänning   
FRS CND Anti-korrosionsskydd på kondensorslingan   
FRS EVP Anti-korrosionsskydd på förångarslingan   
IMB FUM Gasning enligt ISPM15   
PRS VNT Kondensorfläkt med tryckströmställare   
PRS HPR HP-brytare med automatisk återställning   
MON TEN Spänningsdisplay   
INS SEM Enkelt hölje med låg ljudnivå   
INS DOP Förbättrat hölje med låg ljudnivå   
QUA ELE Effektstyrenhet med magnetiska termobrytare   
RES CAR Vevhusvärmare   
FQD Frekvensdrift   

Multi-kompressor kondensorenhet 

med scroll/digitala 
scrollkompressorer

med semihermetiska 
kompressorer

INSRD Sluten ram med dubbla lager ljuddämparmaterial  
AC&R Mekaniskt oljeutjämningssystem med oljereserv, 

oljeledningsfilter, tryckreducerventil på oljereserven  
TRAXOIL Elektroniskt oljedistributionssystem  
RIC.LIQ. Överdimensionerad vätsketank  
CFF Ljudskal kompressorer  
ELC.C Elektronikkort EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100  

Zanotti kondensorenheter
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Icebar

Skåpkyla

Stormarknad



Multi ZEAS 
kondensorenheter

Kylrumsförvaring
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Anmärkningar
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Anmärkningar



Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför 

inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har 

sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd 

garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för 

speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. 

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin 

Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, 

i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen 

och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av 

Daikin Europe N.V. 
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HÅLL DET KALLT OCH SPARA PENGAR
Daikins kylprodukter är utformade för att minska miljöpåverkan. Därför uppfyller 
Daikin ZEAS och Conveni-Pack redan den nya F-gasförordningen. Detta säkrar din 
investering och gör att du kan planera framåt för långsiktiga projekt, samtidigt som 
du vet att du uppfyller alla regler.




