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Aflaţi mai multe despre proiectele noastre de refrigerare accesând www.daikin.at/references
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comerciale şi industriale 
de ultimă generaţie
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Cunoaştem totul despre 
refrigerare

Noi, cei de la Daikin, ne dedicăm să le furnizăm 
clienţilor cele mai eficiente şi avansate tehnologic 
sisteme care economisesc spaţiu şi sunt uşor de 
instalat.

În centrul sistemelor de refrigerare pentru toate 
tipurile de magazine, restaurante, hoteluri şi medii de 
producţie alimentară, veţi găsi unităţile noastre de 
condensare pentru refrigerare şi soluţii de recuperare 
a căldurii. Dar ştim că fiecare sistem pe care îl instalăm 
are propriile sale cerinţe foarte specifice. Acesta este 
motivul pentru care avem o gamă flexibilă de produse 
cu rezultate dovedite, pentru o varietate largă de 
aplicaţii.

Utilizăm tehnologii de vârf în industrie pentru a vă 
oferi rentabilitate totală şi tot ceea ce este mai bun din 
domeniul eficienţei, aspect care va reduce amprenta 
dvs. de carbon asupra mediului. Sistemele noastre 
modulare ZEAS folosesc tehnologia VRV probată şi 
testată, prin urmare, puteţi crea un sistem mixt, care 
utilizează cu 50% mai puţină energie. Sistemul nostru 
Conveni Pack cu recuperare de căldură utilizează 
căldură reziduală provenită de la echipamentele de 
răcire pentru a încălzi diverse spaţii. Cu aceste soluţiile 
inovatoare, Daikin este partenerul perfect în domeniul 
refrigerării.

Durabilitatea mediului este un obiectiv fundamental 
pentru Daikin. Ne desfăşurăm activitatea în 
conformitate cu principiile ecologice deoarece acest 
lucru se justifică temeinic atât din punct de vedere 
economic, cât şi ecologic. Concepând produsele şi 
soluţiile noastre integrate pentru a funcţiona cât mai 
eficient, vom veni, de asemenea, în sprijinul clienţilor 
noştri pentru a reduce amprenta lor de carbon asupra 
mediului şi a minimiza costurile de funcţionare.



6

Instrumente şi platforme
În această pagină, 
veţi găsi o selecţie de 
software-uri şi aplicaţii de 
descărcat, astfel încât să 
aveţi răspunsuri corecte 
oricând la îndemână la 
doar un click distanţă.

Aplicaţie Refrigeration Xpress

Aplicaţie software Xpress Refrigeration

Aplicaţie software de proiectare uşor de utilizat şi de 
înţeles pentru unităţile de condensare ZEAS, Conveni-
Pack şi unităţile de condensare comerciale. Raportul 
detaliat al acesteia include o listă de materiale, scheme 
de racordare şi cablare şi opţiuni de dispozitive. 

Pentru mai multe informaţii privind aplicaţia 
software, contactaţi reprezentantul local.

Aplicaţia Daikin E-data pentru tabletă

Găsiţi care produse Daikin sunt disponibile pe piaţă, 
aplicaţie in limba dvs. 

Aplicaţie Daikin pentru codurile de eroare  
pentru iPhone

Alegeţi o familie de produse Daikin şi obţineţi explicaţii 
pentru toate codurile de eroare şi cauzele posibile ale 
acestora. De asemenea, această aplicaţie vă va oferi 
valoarea rezistenţei în funcţie de temperatura sondei.
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Directiva privind proiectarea ecologică

Directiva europeană 2009/125/CE privind proiectarea 
ecologică a fost concepută pentru a încuraja piaţa să 
utilizeze produse mai eficiente. De asemenea, aceasta 
ajută producătorii să convină asupra unei mai bune 
definiţii a eficienţei pentru unităţile de condensare la 
distanţă care până în prezent nu existau. Noi, cei de 
la Daikin, ne angajăm să respectăm reglementările 
privind proiectarea ecologică şi am luat deja iniţiativă 
prin integrarea mai multor tehnologii noi de ultimă 
generaţie.

Regulamentul privind gazele fluorurate

Noul regulament privind gazele fluorurate a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi necesită o reducere 
etapizată a HFC (hidrofluorocarburi) din 2015 până 
în 2030 în baza unui regim al cotelor şi cu interdicţii 
privind agenţii frigorifici cu potenţial de încălzire 
globală (GWP) ridicat în anumite sectoare. 
Începând cu 1 ianuarie 2020, gazele fluorurate cu GWP 
de peste 2.500 vor fi interzise pentru întreţinere de 
îndată ce cantitatea de agent frigorific atinge un nivel 
de CO2 care echivalează cu 40 de tone.

Control al capacităţii prin inverter

Am integrat tehnologia inverter în compresoarele şi 
ventilatoarele noastre din exterior pentru a oferi un 
control optim al sarcinilor fluctuante din dulapurile 
frigorifice. Aceasta generează pierderi mai mici de 
energie decât unităţile tradiţionale de aer condiţionat.

Economizor

Economizorul aferent produselor noastre de refrigerare 
oferă două beneficii principale. Sporește capacitatea 
vaporizatorului fiind necesară mai puţină energie 
absorbită. De asemenea, economizorul reduce 
temperatura de refulare ce are ca scop reducerea 
de energie fapt ce reprezinta un beneficiu pentru 
compresor.

Presiune de admisie variabilă

Atunci când temperatura ambiantă şi sarcina din 
unitatea de condensare ZEAS scade, se vor schimba 
automat turaţia compresorului cu inverter, a 
ventilatorului şi temperatura de condensare. Astfel se 
va reduce consumul de energie al sistemului.

Temperatură de evaporare adaptabilă

Pentru a reduce consumul de energie, temperatura de 
evaporare setată pentru sistemul ZEAS poate creşte 
prin intermediul unui semnal extern.

În modul de noapte, fiecare perdea de aer a vitrinei 
poate fi oprită, reducând sarcina cu 1/3. Acest lucru 
înseamnă că bateria vaporizatorului este acum 
supradimensionată şi că există risc de îngheţare a 
bunurilor. Pentru a evita acest lucru, temperatura de 
evaporare a sistemului ZEAS poate fi mărită cu 3°C.

De asemenea, sistemul ZEAS este ideal pentru 
congelarea rapidă a produselor până la temperatura 
necesară de depozitare. Sarcina va fi ridicată în timpul 
perioadei de răcire. Atunci când produsul atinge 
temperatura dorită, sarcina va fi redusă. Temperatura 
de evaporare poate fi apoi ridicată pentru a menţine 
acea temperatură.

Devansând legislaţia 
în domeniu

Legislaţie şi reglementări

Conveni
-Pack  

şi ZEAS
 sunt 

 conform
e cu 

regulam
entul p

rivind 

gazele 
fluorura

te
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Indiferent că este vorba despre restaurante, 
supermarketuri sau săli de evenimente, unitatea ZEAS 
de la Daikin este la fel de personalizată, asemenea 
cerinţelor din industriile în care este utilizată. ZEAS 
este prevăzută cu un compresor scroll cu inverter, 
care reduce consumul de energie cu până la 30%. Şi o 
singură unitate poate refrigera şi congela, reducând 
la minimum investiţia dvs. în fabrică. 

Avantajele ZEAS pe scurt:

 › Conectaţi orice număr de dulapuri controlabile individual
 › Eficienţă energetică optimă la sarcină parţială
 › Zgomot scăzut
 › Design compact, cu economie de spaţiu
 › Adecvat pentru instalare în interior şi în exterior
 › Instalare uşoară, timpi de asamblare mai scurţi
 › Optimizare pentru agentul frigorific R-410A 

Atunci când prospeţimea este importantă 
pentru sănătate
 
Depozitarea bunurilor uşor perisabile joacă un rol 
cheie aici. Acesta este motivul pentru care Spitalul 

Municipal a optat pentru o tehnologie specială de 
refrigerare: ZEAS.  
Aceasta a implicat unităţi cu niveluri mai reduse de 
zgomot de funcţionare, suprafaţă ocupată foarte mică 
şi uşurinţă în instalare, permiţând o combinaţie între 
dulapurile de congelare şi frigiderele de refrigerare. 

Vânzări ecologice pentru o afacere durabilă

O piaţă ecologică nu ar trebui doar să vândă produse 
alimentare durabile, ci şi să folosească energie curată si 
în cantitate cât mai redusă.  
Nu doar din motive de conştiinţă şi imagine, Bergfeld's 
Biomarket, din Bonn, s-a decis asupra ZEAS de la Daikin. 
Trecerea de la şase unităţi tradiţionale de refrigerare la 
ZEAS a avut şi beneficii economice: compania a reuşit 
să economisească energie de până la 30%.

Hotel 47°. Un hotel butic care şi-a redus 
costurile cu energia 

Reducerea costurilor de exploatare este un promotor 
important în industria hotelieră. Hotel 47°, din 

Sistem de refrigerare flexibil

Grupuri separate de răcire de refrigerare şi congelare, fiecare cu 

dulapuri multiple şi temperaturi diferite. Această flexibilitate şi 

economiile de energie de până la 30% sunt posibile doar cu ZEAS.

dulap 2°C

vitrină 7°C

ZEAS (refrigerare)

dulap de congelare -20°C

vitrină de congelare -18°C

ZEAS (congelare)

Unitate de condensare    cu inverter ZEAS
refrigerare şi congelare cu consum      mai mic de energie
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Spitalul municipal din Kiel
 

Instalarea ZEAS cu două unităţi booster într-o cameră tehnică

Hotel 47°, Konstanz

Unităţi de refrigerare pentru 

bucătăria restaurantului

LREQ-BY1

Unitate de condensare    cu inverter ZEAS
refrigerare şi congelare cu consum      mai mic de energie

Konstanz, Germania, şi-a început activitatea în 
primăvara acestui an. Acesta se mândreşte nu numai 
cu faptul că este un hotel la modă, cu privelişte la 
Rin, dar şi cu cea mai modernă, inovatoare şi eficientă 
tehnologie. Hotelul a decis să instaleze sistemul ZEAS 
de la Daikin. Unităţile de condensare pentru refrigerare 

comerciale integrate, acţionate de inverter, îndeplinesc 
nevoile de depozitare la rece şi supracongelare ale 
hotelului, datorită eficienţei sale energetice ridicate, 
designului compact şi capacităţilor „plug and-play”.

Calitate unică, eficienţă imbatabilă: aceste beneficii 
sunt reînnoite pentru clienţi şi instalatori. De ce? 
Deoarece în planificarea şi achiziţia tehnologiei de 
refrigerare, aceştia caută potenţial de economisire a 
energiei şi flexibilitate mai mare.

ZEAS soluţionează multe probleme ale sistemelor 
tradiţionale de răcire. Soluţia se bazează pe 
tehnologia VRV, care permite ZEAS să câştige o poziţie 
importantă în domeniul refrigerării comerciale.

Unitate booster 
ZEAS poate fi setat în prealabil pentru a funcţiona 
în modurile de refrigerare şi congelare. Cu unitatea 
booster, un singur sistem permite răcirea pentru 
refrigerare şi congelare.
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LREQ8-12BY1

Unitate de condensare ZEAS

Soluţie de refrigerare pentru aplicaţii de capacitate medie 
şi mare prevăzută cu tehnologia VRV 
 

 › Soluţia perfectă pentru toate aplicaţiile de răcire şi congelare în 
condiţii de sarcină variabilă şi cu cerinţe de eficienţă energetică 
ridicată, utilizată în special pentru supermarketuri, depozite frigorifice, 
tunele de congelare, congelatoare etc.

 › Compresorul scroll cu inverter DC împreună cu economizorul 
integrat duce la obţinerea unei eficienţe energetice ridicate şi a unei 
fiabilităţi ridicate

 › Emisii reduse de CO2 graţie utilizării agentului frigorific R-410A şi 
consumului scăzut de energie

 › Unităţi testate în fabrică şi preprogramate pentru o instalare şi o 
punere în funcţiune rapidă şi uşoară

 › Flexibilitate extinsă a instalării graţie dimensiunilor limitate
 › Nivel scăzut al zgomotului, inclusiv funcţionarea în modul de noapte
 › Pentru capacităţile mici de congelare, unităţile unice ZEAS pot fi 
conectate la o unitate booster

 › Combinaţie multiplă de 2 x 15 CP sau 2 x 20 CP, având drept rezultat 
un timp mai redus pentru dispunerea tubulaturii şi instalare

Refrigerare 
şi congelare

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40

Sistem Modul unitate exterioară 1 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Modul unitate exterioară 2 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Capacitate de 
refrigerare

Refrigerare1 Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Congelare² Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1.680

Lăţime mm 635 930 1.240 2.780

Adâncime mm 765

Greutate Unitate kg 166 242 331 337 2 x 331 2 x 337

Schimbător de căldură Tip Baterie cu aripioare transversale

Compresor Tip Compresor scroll ermetic

Debit orar m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 2 x 32,24 2 x 35,8

Turaţie rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960 2 x 5.280 2 x 6.960

Metodă de pornire Direct on line (acţionat prin inverter)

Compresor 2 Turaţie rpm - 2.900 2 x 2.900

Compresor 3 Turaţie rpm - 2.900 2 x 2.900

Ventilator Tip Ventilator cu elice

Cantitate 1 2 2 x 2

Debit de aer Răcire Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 2 x 230 2 x 240

Motor ventilator Capacitate W 350 750 350 750 2 x 350 2 x 750

Acţionare Acţionare directă

Motor ventilator 2 Capacitate W - 350 750 2 x 350 2 x 750

Nivel de presiune sonoră la o distanţă de 10 m dB(A) 35 36 37 39 41 42 43 45 46

Domeniu de 
funcţionare

Vaporizator Răcire Min.~Max. °CDB -45~10

Temperatură ambiantă Min.~Max. °C -20~43

Agent frigorific Tip/GWP R-410A/2.087,5

Masa kg 5,2 7,9 11,5 2 x 11,5

TCO2eq 10,9 16,5 24,0 -

Control Ventil de laminare electronic

Ulei pentru aplicaţii 
frigorifice

Tip Daphne FVC68D

Volum de încărcare l 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 2x (1,7/2,1/4,0)

Racorduri conducte Lichid 50 sau mai puţin mm ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (racord cu lipire tare) ø 19,05 C1220T

50~130 mm ø 9,5 C1220T (racord cu lipire tare) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Gaz 50 sau mai puţin mm ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

50~130 mm ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 3~/50/380-415

1 Condiţii de funcţionare pentru unitatea exterioară: TE = -10°C, temperatură exterioară: +32°C, aspiraţie: SH 10°C
2 Condiţii de funcţionare pentru unitatea exterioară: TE = -35°C, temperatură exterioară: +32°C, aspiraţie: SH 10°C
* conţine gaze fluorurate cu efect de seră
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Unitate booster cu ZEAS: 
REFRIGERARE ŞI CONGELARE

2°C 8°C

-19°C

Unitate 

booster

-20°C

Unitate 

booster

Unitate booster cu Conveni-Pack:  
REFRIGERARE + CONGELARE + aer condiţionat + perdea de aer Biddle

2°C 8°C

-19°C

Unitate 

booster

-20°C

Unitate 

booster

Congelare LCBKQ-AV1 3
Capacitate de răcire1 Nom. kW 3,35
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 480

Lăţime mm 680
Adâncime mm 310

Greutate Unitate kg 47
Compresor Tip Compresor swing ermetic

Debit orar m³/h 10,16
Număr de turaţii rpm 6.540
Metodă de pornire Direct on line (acţionat prin inverter)
Pornire/oprire frecvenţă Mai puţin de 6 ori/oră

Ventilator Tip Ventilator cu elice
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 1,6

Domeniu de 
funcţionare

Vaporizator Răcire Min.~Max. °CDB -45~-20
Temperatură ambiantă Min.~Max. °C -15~43

Nivel de presiune sonoră la o distanţă de 10 m dB(A) 29
Agent frigorific Tip/GWP R-410A/2.087,5

Control Ventil de laminare electronic
Ulei pentru aplicaţii 
frigorifice

Tip Daphne FVC50K + FVC68D
Volum de încărcare l 0,85 / 0,5

Racorduri conducte Lungime racorduri Sistem Unitate booster - IU 30 m sau mai puţin
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240

 1 Temp. de evaporare -35°C; temp. exterioară 32°C; aspiraţie SH 10K; temp. saturată la presiunea de refulare a unităţii booster -10°C

 2 Funcţionarea sa se bazează pe gazele fluorurate cu efect de seră

Unitatea booster

 › O unitate booster permite conectarea vitrinelor/
încăperilor de congelare la unităţile exterioare ZEAS şi 
Conveni-Pack

 › Cerinţe reduse de dispunere a tubulaturii, de la 4 la 2 
conducte, comparativ cu un sistem tradiţional

 › Mod cu nivel scăzut al zgomotului disponibil pentru 
reducerea semnificativă a emisiilor sonore 

LCBKQ3AV19
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Conveni-Pack: sistem     integrat  
pentru refrigerare, congelare,         aer condiţionat şi încălzire

Conveni-Pack 
(refrigerare)

Vitrină de congelare -18°C

Unitate booster 
(congelare)

Aer condiţionat

Un sistem pentru orice

Căldura recuperată de la dulapurile de congelare şi vitrine poate fi 

utilizată pentru a furniza căldură pentru magazin.

Consum de energie mai mic 

cu 54%

Piaţă de discount cu o suprafaţă 

totală de 1.000 m² şi o suprafaţă 

comercială de 800 m². Numai 

6% din timpul de funcţionare 

a compresorului a fost utilizat 

pentru încălzire. Cerinţa de 

căldură rămasă a fost asigurată 

prin transfer termic.

Consumul anual de energie  
în kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh/an

Conveni-
Pack

Sistem de 
combinaţie 
şi încălzire 
pe gaz

87.000 kWh / an
Refrigerare

40.000 kWh/an
Încălzire

Perdea de aer Biddle

Vitrină 7°C

Concurenţa din retailul alimentar este acerbă. Aceasta 
nu afectează doar veniturile care se pot obţine 
din vânzări, costurile de exploatare reprezintă, de 
asemenea, un factor decisiv pentru succes. Sistemul 
de recuperare a căldurii Conveni-Pack economiseşte 
bani prin reutilizarea căldurii reziduale în alte zone ale 
clădirii. Un singur sistem poate gestiona atât cerinţele 
de aer condiţionat, cât şi cele de refrigerare.  
Acesta este obiectivul Conveni-Pack.

Avantajele Conveni-Pack pe scurt

 › Soluţie completă pentru refrigerare şi congelare, 
încălzire, aer condiţionat

 › Recuperare a căldurii pentru încălzire eficientă
 › Unitatea exterioară acţionată prin inverter foloseşte 
energie din aer, care este o sursa regenerabilă

 › Consum de energie mai scăzut cu până la 57%
 › Muncă de teren cu planificarea minimă şi costuri 
reduse de asamblare

Recuperarea căldurii

Datorită Conveni-Pack, căldura reziduală produsă în 
timpul răcirii poate fi convertită şi utilizată în alte zone 
ale clădirii, fără cheltuieli suplimentare cu energia. 

Refrigerare comercială cu energie din surse 
regenerabile

Denn’s Biomarkt din oraşul german Töpen a optat 
pentru o soluţie completă de refrigerare, încălzire şi aer 
condiţionat: Conveni-Pack de la Daikin. Acest sistem 
compact şi cu zgomot redus răceşte şi încălzeşte fără a 
utiliza combustibili fosili.  
Consumul de energie cu 30% mai scăzut al pieţei 
ecologice demonstrează decizia înţeleaptă a 
retailerului.

Economiseşte pe măsură ce te extinzi

Proprietarul a două supermarketuri Edeka a trecut 
la soluţia Conveni-Pack de la Daikin pentru doua 
magazine de produse alimentare. Prin urmare, şi în 
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Edeka Buschkühle

intrare Bad Waldliesborn; 

amplasare Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Caseta cu jet circular de la Daikin pentru răcire şi încălzire 

confort

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: sistem     integrat  
pentru refrigerare, congelare,         aer condiţionat şi încălzire

ciuda spaţiului comercial mare (între 800 şi 1.400 m²), 
s-au economisit 3.000 EUR reprezentând costuri de 
energie după doar două luni. Într-unul din magazine, 
căldura recuperată de la Conveni-Pack este utilizată 
pentru încălzirea pe timpul iernii fără a fi necesară 

energie suplimentară - doar căldura reziduală de la 
unitatea de refrigerare.
La fel ca sistemul ZEAS, Conveni-Pack oferă tehnologie 
de ultimă oră pentru refrigerare şi congelare pentru 
aplicaţii comerciale. Cu toate acestea, nu este de 
neglijat un beneficiu suplimentar: recuperarea căldurii.

Clienţii noştri din domeniul de retail alimentar folosesc 
materiale prime regenerabile pentru a reduce costurile 
anterioare cu energia.
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Clasă capacitate (kW)

Clasă capacitate (kW)

Model Denumire produs 50 63 80 100 125 140 200 250

Capacitate de răcire (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacitate de încălzire (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Casetă cu jet circular FXFQ-A     

Casetă cu jet de aer în 2 
direcţii

FXCQ-A    

Casetă de colţ FXKQ-MA 

Unitate necarcasată de 
plafon fals cu ventilator 
acţionat prin inverter

FXSQ-P     

Unitate necarcasată de 
plafon fals cu ventilator 
acţionat prin inverter

FXMQ-P7     

Unitate necarcasată de 
plafon fals de dimensiuni 
mari

FXMQ-MA  

Casetă suspendată FXHQ-A  

Casetă suspendată cu jet 
de aer în 4 direcţii

FXUQ-A 

Unitate de pardoseală FXLQ-P  

Unitate necarcasată de 
pardoseală

FXNQ-P  

Pentru a răspunde tuturor cerinţelor magazinelor pentru răcire şi încălzire de confort,  
sunt disponibile o gamă largă de unităţi interioare de aer condiţionat şi perdele de aer Biddle.

Model Denumire produs 80 100 125 140 200 250

Capacitate de încălzire (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Perdea de aer Biddle, 
suspendată

CYVS-DK      

Perdea de aer Biddle, 
casetă

CYVM-DK      

Perdea de aer Biddle, 
pentru nişe

CYVL-DK      

1 Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27°CDB, 19°CWB, temperatură exterioară: 35°CDB, lungime racorduri: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m
2 Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 20°CDB, temperatură exterioară: 7°CDB/6°CWB, lungime racorduri: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m

Unităţi interioare şi perdele de aer Biddle pentru conectarea la Conveni-Pack



15

Refrigerare LRYEQ-AY1 16

Capacitate de 
răcire1

Aer condiţionat kW min. 14 - max. 27
Refrigerare kW 21,8

Capacitate de 
încălzire2

Încălzire cu recuperare totală a căldurii kW max. 31
Încălzire cu recuperare a căldurii + pompă de căldură kW max. 42

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1.680
Lăţime mm 1.240
Adâncime mm 765

Greutate Unitate kg 370
Schimbător de căldură Tip Baterie cu aripioare transversale
Compresor Tip Compresor scroll ermetic

Debit orar m³/h 13,34
Turaţie rpm 6.300
Metodă de pornire Direct on line (acţionat prin inverter)
Pornire/oprire frecvenţă Mai puţin de 6 ori/oră

Compresor 2 Turaţie rpm 2.900
Compresor 3 Turaţie rpm 2.900
Ventilator Tip Ventilator cu elice

Cantitate 2
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 230

Motor ventilator Capacitate W 750
Acţionare Acţionare directă

Nivel de presiune sonoră la o distanţă de 10 m dB(A) 42
Domeniu de 
funcţionare

Vaporizator Răcire Min.~Max. °CDB -20~10
Răcire Temp. ambiantă Min.~Max. °CDB -5~43
Încălzire Temp. ambiantă Min.~Max. °CDB -15~21

Agent frigorific Tip/GWP R-410A/2.087,5
Masă kg 11,5

TCO2eq 24,0
Control Ventil de laminare electronic

Ulei pentru aplicaţii 
frigorifice

Tip Daphne FVC68D
Volum de încărcare l 1,7/2,1/2,1/4,0

Racorduri conducte Refrigerare Lichid 50 sau mai puţin mm Ø 9,5 C1220T 
50~130 mm Ø 12,7 C1220T 

Gaz 50 sau mai puţin mm Ø 25,4 C1220T
50~130 mm Ø 28,6 C1220T 

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Soluţie de refrigerare pentru comercianţii de 
produse alimentare, cu tehnologie premiată 
pentru recuperarea căldurii
 › Aceasta integrează refrigerare şi congelare, încălzire şi 
aer condiţionat într-un singur sistem

 › Emisii de CO2 aferente mai scăzute datorită 
tehnologiei pompă de căldură

 › Modularitatea sistemului Conveni-Pack maximizează 
flexibilitatea în instalare. Unităţile exterioare pot fi 
grupate în blocuri sau rânduri sau pot fi distribuite 
în jurul clădirii, în funcţie de cerinţele individuale de 
instalare

 › Căldura extrasă de la vitrinele de refrigerare sau 
vaporizatoare poate fi reutilizată pentru încălzirea 
magazinului fără costuri suplimentare

 › Nivel scăzut de zgomot, inclusiv funcţionarea în 
modul de noapte

LRYEQ16AY1

1 Condiţii de funcţionare pentru unitatea exterioară: TE= -10°C, temperatura exterioară +32°C, aspiraţie SH 10°C 

2 Condiţii de funcţionare pentru unitatea exterioară: TE = -10°C, temperatură exterioară: -10°C, aspiraţie: SH 10°C

3 Conţine gaze fluorurate cu efect de seră
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BHGP26A1

Afişajul digital de măsurare vă permite să diagnosticaţi 
o unitate la prima vedere şi poate fi utilizat cu toate 
unităţile ZEAS şi sistemele Conveni-Pack.

 › Afişaj digital de măsurare pentru instalare fixă sau 
aplicaţii de service.

 › Afişează presiunea înaltă şi joasă.
 › Afişează codurile de eroare în cazul unei defecţiuni.
 › Afişează până la 32 de parametri de operare.
 › Afişează istoricul codurilor de eroare (ultimele trei).
 › Derulează şi stochează valorile de ieşire.
 › Revine automat în modul de afişare a funcţionării 
normale.

Kit manometru digital
BHGP26A1

Kit de comunicare Modbus
BRR9A1V1

Accesorii  
pentru ZEAS şi Conveni-Pack

Afişare presiune de refulare

Afişare presiune de 

aspiraţie Afişare MPa

Interfaţa de comunicare Modbus de la Daikin vă permite 
să integraţi în întregime sistemele ZEAS şi Conveni-Pack 
de la Daikin cu reţelele de automatizare a controlului 
clădirilor şi alte sisteme de monitorizare.

Interfaţa vă permite să citiţi toţi parametrii operaţionali 
şi valorile importante de control folosind protocolul 
Modbus. Această componentă unificatoare transformă 
ZEAS şi Conveni-Pack într-o unitate de refrigerare 
transparentă şi personalizabilă, ceea ce înseamnă că 
puteţi crea concepte de magazin specifice obiectivului şi 
cu energie optimizată, inclusiv aplicaţie de monitorizare 
la distanţă.

Interfeţele Pro pot fi utilizate pentru a conecta până la 
32 unităţi ZEAS şi sunt potrivite şi pentru a fi utilizate 
împreună cu sistemele Conveni-Pack şi unitatea booster.

Valori de control

 › Temperatură de evaporare setată
 › Nivel de presiune joasă pentru puncte pornite şi oprite
 › Oprire forţată
 › Mesajele de eroare pot fi anulate de la distanţă

BRR9AV1

Valori de afişare

 › Informaţii privind modelul şi starea de funcţionare
 › Presiune şi temperaturi de lucru ale agentului frigorific
 › Date de operare electrice şi temperaturi ale componentelor
 › Valori setate
 › Treaptă ventilator şi frecvenţă compresor, ore de funcţionare
 › Mesaje de avertizare şi eroare, precum şi funcţii de siguranţă ale 
sistemului
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Unităţi de condensare comerciale 
cu compresor cu piston sau scrollKit de comunicare Modbus

BRR9A1V1

Accesorii  
pentru ZEAS şi Conveni-Pack

Unităţile de condensare comerciale de la Daikin 
sunt ideale pentru a fi utilizate în magazine, localuri, 
hoteluri, măcelării, patiserii şi alte locaţii similare care 
au nevoie de răcire fiabilă pentru aplicaţii de refrigerare 
şi congelare.

Unităţile noi sunt foarte eficiente, intervalul de 
functionare este cuprins între -15°C şi +43°C (ambiantă). 
Designul îmbunătăţit şi izolaţia bună le fac ideale 
pentru mediul urban, în special din apropierea zonelor 
rezidenţiale.

Unităţile au fost concepute pentru a fi uşoare şi 
compacte cu acces facil, instalarea şi întreţinerea fiind 
simple. De asemenea, unităţile sunt prevăzute cu o 
carcasă rezistentă la intemperii.



18

Refrigerare JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Capacitate frigorifică Refrigerare1 R-404A Nom. kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220

R-407A Nom. kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom. kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Putere absorbită Refrigerare R-404A Nom. kW 0,626 0,763 0,927 1,102 1,235
R-407A Nom. kW 0,581 0,708 0,860 1,023 1,146
R-407F Nom. kW 0,611 0,744 0,904 1,075 1,204

COP Refrigerare R-404A Nom. kW 1,45 1,61 1,60 1,80
R-407A Nom. kW 1,35 1,49 1,50 1,48 1,67
R-407F Nom. kW 1,44 1,60 1,59 1,79

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 607 662
Lăţime mm 876 1.101
Adâncime mm 420 444

Greutate Unitate kg 45 54 55 67,5
Compresor Tip Compresor cu piston

Model AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Debit orar m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Ulei Volum de încărcare l 0,28 0,887
Tip de ulei Uniqema Emkarate RL32CF

Ventilator Debit de aer Răcire Nom. m³/h 1.300 2.700
Nivel de presiune sonoră la o distanţă de 10 m dB(A) 30 34
Agent frigorific Tip/GWP R-404A/3.921,6

Tip2/GWP2 R-407A/2.107
Tip3/GWP3 R-407F/1.825

Racorduri conducte Conectare la conducta de lichid mm 6,35 9,53
Conectare la conducta de aspiraţie mm 9,53 12,7

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

1 Consultaţi condiţiile: Temperatură ambiantă exterioară = 32°C, Temperatura de evaporare = -10°C şi supraîncălzire 10K (aplicaţie de refrigerare)
2 Funcţionarea sa se bazează pe gazele fluorurate cu efect de seră

Unitate de condensare pentru 
refrigerare comercială 

Soluţie de refrigerare pentru micii comercianţi de produse 
alimentare

 › Concepută special pentru aplicaţiile de refrigerare de capacitate redusă în 
magazine alimentare mici (de ex., patiserii şi măcelării), camere frigorifice, 
răcitoare de sticle şi vitrine de vânzare

 › Compactă şi uşoară chiar şi pentru cele mai mici locaţii din centrul oraşului
 › Se poate avea acces la toate componentele, întreţinerea fiind astfel rapidă 

şi facilă
 › Ideală pentru aplicaţii urbane: izolarea fonică şi nivelurile reduse de 

zgomot în funcţionare fac această unitate silenţioasă
 › Domeniul optimizat al compresorului şi suprafaţa mărită a condensatorului 

oferă niveluri ridicate de eficienţă energetică, iar fiabilitatea este asigurată 
prin folosirea de componente și procese de producţie de inaltă calitate

 › Tehnologia schimbătorului de căldură cu microcanale reduce cantitatea de 
agent frigorific utilizat în sistem, reducând impactul asupra mediului

Refrigerare JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Capacitate frigorifică Refrigerare1 R-134a Nom. kW 2,170 2,480 3,060 3,480

R-404A Nom. kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Nom. kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Nom. kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Putere absorbită Refrigerare R-134a Nom. kW 1,025 1,165 1,455 1,675
R-404A Nom. kW 1,695 2,035 2,515 3,065
R-407A Nom. kW 1,676 2,017 2,045 2,996
R-407F Nom. kW 1,679 2,026 2,477 3,425

COP Refrigerare R-134a Nom. kW 2,12 2,13 2,10 2,08
R-404A Nom. kW 2,06 2,07 1,94 1,78
R-407A Nom. kW 1,97 1,91 1,67
R-407F Nom. kW 1,96 1,90 1,43

Dimensiuni Unitate Înălţime/Lăţime/Adâncime mm 662/1.101/444
Greutate Unitate kg 69,7 71,7 73,7
Compresor Tip Compresor scroll

Model ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Debit orar m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Ulei Volum de încărcare l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Tip de ulei Ulei poliolester

Ventilator Debit de aer Răcire Nom. m³/h 2.700
Nivel de presiune sonoră la o distanţă de 10 m dB(A) 33 36 40
Agent frigorific Tip/GWP R-134a/1.430

Tip2/GWP2 R-404A/3.921,6
Tip3/GWP3 R-407A/2.107
Tip4/GWP4 R-407F/1.825

Racorduri conducte Conectare la conducta de lichid mm 9,53
Conectare la conducta de aspiraţie mm 19,05

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

1 Consultaţi condiţiile: Temperatură ambiantă exterioară = 32°C, Temperatura de evaporare = -10°C şi supraîncălzire 10K (aplicaţie de refrigerare)
2 Funcţionarea sa se bazează pe gazele fluorurate cu efect de seră

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

NOU
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JEHCCU-M3/L1/L3 

JEHSCU-M3/L3

Unitate de condensare pentru 
refrigerare comercială

Avantaje principale
 ʯ Nivel redus al zgomotului în timpul funcţionării
 ʯ Uşor de instalat - complet echipate - compacte
 ʯ Eficienţă energetică şi performanţă
 ʯ Design robust şi fiabil

Avantaje pentru instalatori
 ʯ Unităţi compacte şi robuste pentru manevrarea şi instalarea uşoară 
în spaţii limitate

 ʯ Unităţi testate complet, având tabloul electric precablat în fabrică 
pentru instalarea şi punerea în funcţiune rapidă şi uşoară

 ʯ Service uşor de realizat graţie componentelor foarte accesibile 
aflate în spatele panourilor robuste detaşabile

Beneficii pentru utilizatorii finali
 ʯ Funcţionare foarte silenţioasă
 ʯ Carcasă rezistentă, anticorozivă pentru o durată lungă de exploatare, 
chiar şi în condiţii aspre de mediu

 ʯ Unităţi de încredere, cu fiabilitate dovedită a componentelor şi 
proiectate pentru cele mai solicitante aplicaţii

 ʯ Consum redus de energie graţie compresoarelor eficiente şi 
controlului vitezei ventilatorului de la condensator (cu excepţia seriei 1)

 ʯ Unitate carcasată la un preţ competitiv

a Consultaţi condiţiile: Temperatura ambiantă exterioară = 32°C, temperatura de evaporare = -10°C (aplicaţie de refrigerare); -35°C (aplicaţie de congelare)
b MFA = Amperaj maxim pe siguranţă
c Nivel de presiune sonoră măsurat în camera anecoidă  
d O/S = Separator de ulei
e Ulei A = Ulei poliolester (Emkarate RL32H)ww
f Ulei B = Ulei poliolester 160PZ
g Ulei A = Ulei poliolester (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Ulei B = Mobil Arctic 22CC    
Notă: unităţile de condensare sunt pre-încărcate cu ulei conform tabelului
R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP = 1.773,85, R-407A GWP = 2.107, R-407F GWP = 1.825, R-404A GWP = 3.921,6
* Funcţionarea sa se bazează pe gazele fluorurate cu efect de seră

Seria  Model  

Performanţă Compresor O/Sg

Tip de 
ulei

Date electrice

Debit de 
aer m3/h

Colector Conexiune Dimensiuni
Greutate 

(kg)

Presiune 
sonoră 

dB(A) la 
10 mc

Capacitate 
de răcire 

(kW)a

R-404A 

Capacitate 
de răcire 

(kW)a

R-134a

Capacitate 
de răcire 

(kW)a

R-407A

Capacitate 
de răcire 

(kW)a

R-407C

Capacitate 
de răcire 

(kW)a

R-407F

Tip
 Debit 

aspirat 
(m³/h)

Încărcare 
ulei 

(litru)

Încărcare 
ulei  
(l)

Putere 
absorbită

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Volum 
(litru)

Aspiraţie 
(mm)

Lichid 
(mm)

Lăţime 
(mm)

Adâncime 
(mm)

Înălţime 
(mm)

Re
fr

ig
er

ar
e

3

JEHCCU0400M3  6.672 3.934 6.201 5.766 6.590 MTZ50-4VM 14,90 1,80 -

Ulei Bf

400V/3~/50 Hz 15 15 15 15 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 122 37

JEHCCU0500M3  8.017 4.546 7.620 7.137 8.042 MTZ64-4VM 18,94 1,80 - 400V/3~/50 Hz 20 20 20 20 20 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 122 40

JEHCCU0600M3  8.897 5.680 8.452 7.660 8.843 MTZ72-4VM 21,04 1,80 - 400V/3~/50 Hz 20 20 20 20 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 126 40

JEHCCU0675M3  9.756 6.153 9.268 8.930 10.097 MTZ81-4VM 23,63 1,80 - 400V/3~/50 Hz 20 20 20 20 20 5.180 7,6 28,6 12,7 1.352 556 884 126 42

4
JEHCCU0825M3  11.010 7.083 10.459 9.867 11.445 MTZ100-4VM 29,80 3,90 - 400V/3~/50 Hz 25 25 25 25 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 205 42

JEHCCU1000M3  13.528 8.667 12.851 13.038 14.126 MTZ125-4VM 37,49 3,90 - 400V/3~/50 Hz 30 25 30 30 30 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 205 42

Co
ng

el
ar

e

1 JEHCCU0075L1 0.418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Ulei Ae 230 V/1~/50 Hz 15 - 15 - 15 1.910 1,2 9,53 6,35 884 430 489 46 30

2

JEHCCU0175L1 0.947 - - - - NTZ48-5VM 8,40 0,95 0,50

Ulei Bf

230 V/1~/50 Hz 15 - 15 - 15 3.040 4,6 16 9,53 1.104 478 650 86 35

JEHCCU0175L3 0.947 - - - - NTZ48-4VM 8,40 0,95 0,50 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 3.040 4,6 16 9,53 1.104 478 650 86 35

JEHCCU0225L1 1.567 - - - - NTZ68-5VM 11,80 0,95 0,50 230 V/1~/50 Hz 20 - 20 - 20 2.620 4,6 16 9,53 1.104 478 650 92 38

JEHCCU0225L3 1.567 - - - - NTZ68-4VM 11,80 0,95 0,50 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 16 9,53 1.104 478 650 92 38

3
JEHCCU0350L3 1.845 - - - - NTZ96-4VM 16,70 1,80 0,60 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 125 38

JEHCCU0400L3 2.824 - - - - NTZ136-4VM 23,60 1,80 0,60 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 28,6 12,7 1.352 556 884 130 38

4
JEHCCU0725L3 4.245 - - - - NTZ215-4VM 37,50 3,90 0,60 400V/3~/50 Hz 25 - 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 203 41

JEHCCU0825L3 5.818 - - - - NTZ271-4VM 47,30 3,90 0,60 400V/3~/50 Hz 25 - 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 203 40

Re
fr

ig
er

ar
e

3

JEHSCU0400M3 6.690 4.300 6.869 - 7.180 ZB29KQE-TFD 11,4 1,36 - 400V/3~/50 Hz 15 15 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 121 34

JEHSCU0500M3 8.050 5.150 8.275 - 8.700 ZB38KQE-TFD 14,4 2,07 - 400V/3~/50 Hz 20 15 20 - 20 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 126 35

JEHSCU0600M3 9.150 6.150 9.272 - 10.050 ZB45KQE-TFD 17,1 1,89 - 400V/3~/50 Hz 20 15 20 - 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 128 40

JEHSCU0680M3 9.850 6.928 10.744 - 11.192 ZB48KQE-TFD 18,8 1,80 - 400V/3~/50 Hz 20 20 20 - 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 129 40

4
JEHSCU0800M3 12.000 7.800 11.543 - 11.790 ZB58KCE-TFD 22,1 2,50 - 400V/3~/50 Hz 25 20 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1435 201 44

JEHSCU1000M3 14.200 9.900 14.630 - 15.075 ZB76KCE-TFD 29,1 3,20 - 400V/3~/50 Hz 35 25 35 - 35 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1435 201 44

Co
ng

el
ar

e 

2
JEHSCU0200L3 1.260 - - - 1.188 ZF06K4E-TFD 5,9 1,30 0,50

Ulei Bh

400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 19,05 9,53 1.108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1.645 - 1.701 - 1.615 ZF09K4E-TFD 8,0 1,50 0,50 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 19,05 9,53 1.108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2.485 - 2.090 - 2.280 ZF13K4E-TFD 11,8 1,90 0,60 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 129 35

JEHSCU0500L3 3.000 - 2.632 - 2.774 ZF15K4E-TFD 14,5 1,90 0,60 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 130 36

JEHSCU0600L3 3.600 - 3.145 - 3.335 ZF18K4E-TFD 17,1 1,90 0,60 400V/3~/50 Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 130 41

4
JEHSCU0750L3 4.320 - - - - ZF24K4E-TWD 20,9 4,10 0,60 400V/3~/50 Hz 20 - 20 - 20 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1.435 218 41

JEHSCU1000L3 5.850 - - - - ZF33K4E-TWD 28,8 4,10 0,60 400V/3~/50 Hz 30 - 30 - 30 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1.435 218 42
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Unităţi de condensare industriale  
cu compresor cu şurub

Concepute pentru amplasarea în exterior, unităţile 
de condensare de dimensiuni mari reprezintă soluţia 
perfectă de refrigerare de capacitate medie şi mare 
pentru depozite frigorifice, platforme de distribuţie, 
supermarketuri, procesarea produselor alimentare etc., 
pentru aplicaţii de congelare şi refrigerare.

Aceste unităţi de condensare industriale sunt deosebit 
de robuste, fiind concepute pentru performanţă 
maximă într-un spaţiu minim ocupat.
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Lungime Lăţime Înălţime Greutate

mm mm mm kg
De la 2.240 2.235 2.340 2.405
Până la 4.940 2.235 2.340 4.496

 › Eficienţă energetică ridicată: compresor controlat prin inverter, 
economizor, condensator cu performanţă ridicată 

 › Posibilitatea dotării cu un compresor de rezervă
 › Instalare uşoară, pregătită pentru a fi racordate la vaporizatoare
 › Dispozitiv de pornire integrat şi panou de comandă cu controler 
electronic

 › Construcţie care economiseşte spaţiul datorită designului compact 
al bateriilor condensatorului dispuse în configuraţie tip „W”

 › Funcţionare cu zgomot redus
 › Aprobată conform EN 378: 2008  
(Cerinţe de siguranţă şi de mediu)

 › Agenţi frigorifici: R-404A, R-134a, R-407C

Unitate de condensare 
pentru refrigerare industrială

O gamă completă de produse cu 1 sau 2 compresoare 
şi cu 4, 6, 8 sau 10 ventilatoare la condensator

Aplicaţii de refrigerare:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW 
(la T0 = -10°C/Tamb = +32°C)

Aplicaţii de congelare:
 › R-404A | 37 - 159 kW 
(la T0 = -35°C/Tamb = +32°C)

* Funcţionarea sa se bazează pe gazele fluorurate cu efect de seră
R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP = 1.773,85, R-407A GWP = 2.107, R-407F GWP = 1.825, R-404A GWP = 3.921,6
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Prezentarea produselor
Model Denumire produs Capacitate (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unitate de condensare cu 

inverter pentru refrigerare 

comercială la temperaturi medii 

şi scăzute

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Soluţie integrată pentru 

refrigerare şi congelare, încălzire 

şi aer condiţionat

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Unitate booster ce permite 

congelare atât pentru unităţi 

ZEAS, cât şi pentru Conveni-Pack

Unitatea booster

LCBKQ-AV1

Unităţi de condensare 

comerciale cu tehnologie cu 

compresor cu piston

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unităţi de condensare 

comerciale cu tehnologie cu 

compresor scroll

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Unitate de condensare cu 

inverter pentru refrigerare 

industrială

ICU

ICUHS-HA

Refrigerare Congelare ÎncălzireAer condiţionat
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Bar de gheaţă

Unităţi de condensare 
Multi ZEAS

Depozite frigorifice

Răcire vitrine

Sală de evenimente



Prezenta publicaţie este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de 
obligativitate din partea Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a alcătuit conţinutul 
acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită 
sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau 
adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi 
serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge explicit orice 
răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca 
rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei publicaţii. 
Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V. 
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL 

Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 · Fax: 0040/21/307 97 29 ·  e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

MENŢINERE LA RECE, ECONOMISIRE DE BANI
Produsele de refrigerare de la Daikin sunt concepute pentru a reduce impactul asupra mediului. 
Acesta este motivul pentru care unitățile ZEAS şi Conveni-Pack de la Daikin sunt conforme deja  
cu noua reglementare privind gazele fluorurate care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.  
Astfel investiţiile dvs. vor fi sigure şi veţi putea planifica din timp proiecte pe termen lung,  
care sunt deja în conformitate cu toate reglementările.  
Aflaţi mai multe accesând www.daikin.at/minisite/zeas




