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Супермаркет

Проверете повеќе од нашите проекти за ладење на www.daikin.at/references
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Водечки решенија 
за комерцијално и 
индустриско ладење
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Го познаваме ладењето 
на прсти

Во Daikin сме посветени на тоа да им овозможиме 
на нашите купувачи високо ефикасни и технички 
напредни системи што заштедуваат простор и се 
едноставни за инсталирање.

Нашите кондензаторски единици за ладење и 
решенија со heat recovery ќе ги најдете во срцето на 
системите за ладење во сите видови на продавници, 
ресторани, хотели и капацитети за производство 
на храна. Свесни сме дека секој систем што го 
инсталираме има свои посебни барања. Затоа 
имаме флексибилен опсег на докажани производи 
за широка намена.

Користиме водечки технологии во индустријата за 
да ви овозможиме целосна сигурност и огромна 
ефикасност како и намалено емитување штетни 
гасови. Нашите модуларни системи ZEAS ја користат 
веќе испитаната VRV технологија за да можете да 
создадете комбиниран систем кој користи 50% 
помалку енергија. Conveni-Pack heat recovery 
системот користи отпадна топлина од опремата 
за ладење, за да грее на друго место. Ваквите 
иновативни решенија го прават Daikin ваш совршен 
партнер во ладењето.

Одржувањето на околината е основна цел на Daikin. 
Го спроведуваме нашиот бизнис во согласност 
со зелените принципи, затоа што е добро и од 
економична и од еколошка гледна точка. Со 
дизајнирање на нашите производи и интегрирани 
решенија да работат поефикасно, исто така, ќе им 
помогнеме на купувачите да ги намалат трошоците 
и емитувањето штетни гасови.
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Алатки и платформи
На оваа страница 
ќе најдете избор на 
софтвер и апликации 
за преземање и на тој 
начин одговорите на 
вашите прашања ќе ги 
имате пред вас во секое 
време.

Софтвер за ладење

Софтвер за ладење Xpress 

Софтвер со дизајн што е пријатен за употреба и 
лесен за разбирање, за ZEAS-кондензаторските 
единици, Conveni-Pack и комерцијалните 
кондензаторски единици. Деталниот извештај 
содржи список со материјали, дијаграми за 
инсталација на цевки и кабли и други опции. 

Контактирајте ја локалната филијала за повеќе 
информации околу софтверот.

Daikin E–податочна апликација за таблет

На вашиот мајчин јазик, дознајте кои производи на 
Daikin се достапни на вашиот пазар. 

Daikin aпликација за кодови за грешки за 
iPhone

Изберете група на производи на Daikin и добијте 
објаснување за сите кодови за грешки и за 
нивните можни причини. Оваа апликација ќе ви ја 
прикаже и вредноста на отпорот, во зависност од 
температурата на сондата.
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Директивата за еко-дизајн

Директивата за еко-дизајн 2009/125/ЕК на ЕУ е 
создадена за да го охрабри пазарот да користи 
поефикасни производи. Исто така, им помага 
на производителите да формираат подобра 
дефиниција за ефикасност на далечински 
кондензаторски единици, каква што досега 
недостасуваше. Во Daikin сме посветени на 
прописите за еко-дизајн и веќе го презедовме 
водството со имплементирање на неколку нови 
водечки технологии.

Прописи за F-гас

Новиот пропис за F-гас стапува на сила на 1 јануари 
2015 и има потреба од постепено намалување 
на HFC од 2015 до 2030 врз основа на систем на 
котирање и со забрани на разладни средства со 
висок GWP во определени сектори. 
Од 1 јануари 2020, F-гасовите со GWP над 2.500 ќе 
се забранат за услужни цели штом полнењето на 
разладното средство достигне ниво на CO2 еднакво 
на повеќе од 40 тони.

Контрола на капацитетот на инверторот

Применивме инвертерска технологија во нашите 
надворешни компресори и вентилатори за да 
овозможиме оптимална контрола на променливите 
оптоварувања во разладните простории. Ова 
овозможува помали загуби на енергија од обичните 
клима уреди.

Функција за заштедување

Функцијата за заштедување во нашите производи 
за ладење овозможува две главни придобивки. 
Го зголемува капацитетот на испарувачот при 
што е потребно помалку енергија. Функцијата за 
заштедување, исто така, ја намалува излезната 
температура при што се штеди енергија и е погодно 
за компресорот.

Лебдечки главен притисок

Кога ќе се намалат амбиенталната температура 
и оптоварувањето во ZEAS-кондензаторските 
единици, автоматски ќе се смени брзината на 
инвертерскиот компресор, вентилаторот и 
температурата на кондензација. Ова ќе ја намали 
потрошувачката на енергија на системот.

Прилагодлива температура на испарување

За да се намали потрошувачката на енергија, 
конфигурираната температура на испарување на 
ZEAS може да се зголеми со надворешен сигнал.

При ноќен режим, воздушните завеси на секоја 
полица можат да се стопираат, со што ќе се намали 
оптоварувањето за 1/3. Tоа значи дека изменувачот 
испарувачот сега е преголем и дека постои ризик 
од замрзнување на производите. За да се избегне 
ова, температурата на испарување на ZEAS може да 
се зголеми до 3°C.

ZEAS, исто така, е погоден за рапидно замрзнување 
на производите до нивната потребна температура 
за складирање. Оптоварувањето ќе биде големо 
за време на периодот на ладење. Кога производот 
ќе ја достигне посакуваната температура, 
оптоварувањето ќе се намали. Температурата на 
испарување тогаш може да се зголеми за да се 
одржува таа температура.

Постапување пред да 
се донесе законот

Закони и прописи

Conve
ni-Pa

ck 

и ZEA
S се 

компа
тибил

ни  

за F-
гас
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Било да се ресторани, супермаркети или 
конференциски сали – ZEAS од Daikin е исто 
толку индивидуална колку и барањата на 
индустриите каде што се употребува. ZEAS има 
инвертерски scroll -компресор којшто ја намалува 
потрошувачката на енергија до 30%. И една 
единица овозможува ладење на средна и ниска 
температура, со што ја намалува инвестицијата во 
објектот. 

ZEAS-предности на повидок:

 › Поврзете било колку индивидуални куќишта што 
индивидуално можат да се контролираат

 › Оптимална енергетска ефикасност под делумно 
оптоварување

 › Тивок звук
 › Компактен дизајн што заштедува простор
 › Погодно за внатрешна и надворешна инсталација
 › Лесна инсталација, пократко време на склопување
 › Оптимизирани за разладно средство R-410A 

Каде што свежината е важна за здравјето
 
Складирањето краткотрајни производи овде игра 
важна улога. Затоа Општинската болница избра 
специјална технологија на ладење: ZEAS.  

Употребени беа единици со пониски нивоа на 
бучава при работа и мало количество штетни 
гасови, лесни за инсталирање и овозможи 
комбинација од куќишта за замрзнување и 
ладилници со средна температура. 

Продавајте органска храна за одржлив бизнис

Пазарот на органски храна не треба да продава 
само одржливи прехранбени производи, туку, исто 
така, треба да користи и еколошка енергија и што е 
можно помалку.  
Причините не беа само совест и углед, поради кои 
био-маркетот на Bergfeld во Бон се реши за ZEAS 
од Daikin. Промената од шест конвенционални 
единици за ладење во ZEAS исто така имаше 
економски придобивки: компанијата успеа да 
заштеди енергија од околу 30%.

Хотел 47°. Мал хотел ги намалува 
трошоците за енергија 

Намалувањето на оперативните трошоци е 
значително важен двигател во угостителската 
индустрија. Хотел 47° во Констанц, Германија, 
отворен оваа пролет. Не се гордее само со својот 

Флексибилна комбинација на систем за ладење

Одделете ги групите за средна и ниска температура на ладење, 

секоја со повеќе куќишта и различни температури. Оваа 

флексибилност и ова заштедување енерегија до 30% се можни 

само со ZEAS.

2°C куќиште

7°C полица

ZEAS  

(средна температура за ладење)

-20°C куќиште на 

замрзнувач

-18°C полица на 

замрзнувач
ZEAS  

(ниска температура за ладење)

ZEAS-инвертерска       кондензаторска единица
за ладење на средна и ниска температура со          помала потрошувачка на енергија
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Општинска болница Кил
 

Инсталација на ZEAS со два засилувачи во техничката соба

Хотел 47°, Констанц

Единици за ладење за кујната 

на ресторанот

LREQ-BY1

ZEAS-инвертерска       кондензаторска единица
за ладење на средна и ниска температура со          помала потрошувачка на енергија

модерен дизајн со прекрасен поглед на реката 
Рајна, туку и со употребата на најновата иновативна 
ефикасна технологија. Хотелот се одлучи да го 
инсталира системот ZEAS на Daikin. Интегрираните 
кондензаторски единици за ладење со инвертерска 
технологија ги задоволуваат потребите за 

ладно складирање и за длабоко замрзнување, 
благодарение на нивната голема енергетска 
ефикасност, компактниот дизајн и можноста за 
лесно активирање.

Квалитет без конкуренција, несовладлива 
ефикасност: овие придобивки им се познати на 
купувачите и инсталаторите. Зошто? Затоа што 
при планирање и набавување на технологијата за 
ладење, бараат потенцијал за заштеда на енергија и 
поголема флексибилност.

ZEAS решава многу од проблемите на 
традиционалните комбинации на системи за 
ладење. Решението се заснова на технологијата VRV, 
што овозможува ZEAS да заземе значајно место во 
комерцијалното ладење.

Единица за поврзување на замрзнувачи 
ZEAS може да се конфигурира за да работи на 
режими со средна и ниска температура на ладење. 
Со засилувачот се овозможува ладење со средна и 
ниска температура во еден систем.
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LREQ8-12BY1

ZEAS-кондензаторска единица

Решение за објекти со потреби за  ладење од среден до 
голем капацитет, заедно со докажаната VRV технологија 
 

 › Совршено решение за сите примени за ладење и замрзнување 
со разни услови за оптоварување и барања со висока енергетска 
ефикасност. Со особена употреба во супермаркети, ладни 
складишта, рапидни ладилници и замрзнувачи итн.

 › DC инвертер scroll-компресор  со функција за заштедување 
резултира со висока енергетска ефикасност и доверлива изведба

 › Намалено испуштање CO2 благодарение на употребата на 
разладното средство R-410A и намалената потрошувачка на 
енергија

 › Фабрички тестирано и претходно програмирано за брза и лесна 
инсталација и стартување

 › Зголемена флексибилност при инсталација благодарение на 
ограничените димензии

 › Ниско ниво на звук заедно со функцијата „ноќен режим“
 › За мали капацитети на замрзнување, една ZEAS-единица може да 
се поврзе со единица за засилување (единица за поврзување на 
замрзнувачи)

 › Повеќе комбинации од 2x 15HP или 2x 20HP што доведува до 
пократок цевен развод и време за инсталирање

Средна и ниска  
Температура на Ладење

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

Систем Модул 1 на надворешна единица - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Модул 2 на надворешна единица - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Разладен капацитет Средна температура1 Ном. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Ниска температура² Ном. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Димензии Единица Висина mm 1.680

Ширина mm 635 930 1.240 2.780

Длабочина mm 765

Тежина Единица kg 166 242 331 337 2x 331 2x 337

Топлински изменувач Тип Изменувач со вкрстени ламели

Компресор Тип Херметички затворен scroll-компресор

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

Брзина rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960 2x 5,280 2x 6,960

Почетен метод Директно вклучување (со инвертор)

Компресор 2 Брзина rpm - 2.900 2x 2.900

Компресор 3 Брзина rpm - 2.900 2x 2.900

Вентилатор Тип Вентилатор со пропелер

Квантитет 1 2 2x 2

Количина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 2x 230 2x 240

Мотор на вентилатор Излез W 350 750 350 750 2x 350 2x 750

Погон Директен погон

Мотор на вентилатор 2 Излез W - 350 750 2x 350 2x 750

Ниво на притисок на звук на растојание од 10m dB(A) 35 36 37 39 41 42 43 45 46

Оперативен опсег Испарувач Ладење Мин.~Макс. °CDB -45~10

Амбиентална температура Мин.~Макс. °C -20~43

Разладно средство Тип/GWP R-410A/2.087,5

Полнење kg 5,2 7,9 11,5 2x 11,5

TCO2eq 10,9 16,5 24,0 -

Контрола Електронски експанзионен вентил

Масло за компресор Тип Daphne FVC68D

Наполнет волумен l 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 2x (1,7 / 2,1 / 4,0)

Поврзувања на 
цевките

Течност 50 или помалку mm ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (залемени поврзувања) ø 19,05 C1220T

50~130 mm ø 9,5 C1220T (залемени поврзувања) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Гас 50 или помалку 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 

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3~/50/380-415

1 Работни услови на надворешна единица: TE= -10°C, надворешна температура +32°C, вшмукување SH 10°C
2 Работни услови на надворешна единица: TE= -35°C, надворешна температура +32°C, вшмукување SH 10°C
* содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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Поврзување со ZEAS: 
СРЕДНА + НИСКА ТЕМПЕРАТУРА на ладење

2° C 8° C

-19° C

Засилувач

-20° C

Засилувач

Поврзување со Conveni-Pack:  
СРЕДНА + НИСКА ТЕМПЕРАТУРА на ладење + климатизација + воздушни завеси на

2°C 8°C

-19°C

Засилувач

-20°C

Засилувач

Ниска температура на ладење LCBKQ-AV1 3
Капацитет на ладење1 Ном. kW 3,35
Димензии Единица Висина mm 480

Ширина mm 680
Длабочина mm 310

Тежина Единица kg 47
Компресор Тип Херметички затворен swing-компресор

Изместување на клипот m³/h 10,16
Број на вртежи rpm 6.540
Почетен метод Директно вклучување (со инвертор)
Фреквенција ON/OFF Помалку од 6 пати/час

Вентилатор Тип Вентилатор со пропелер
Количина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 1,6

Оперативен опсег Испарувач Ладење Мин.~Макс. °CDB -45~-20
Амбиентална температура Мин.~Макс. °C -15~43

Ниво на притисок на звук на растојание од 10m dB(A) 29
Разладно средство Тип/GWP R-410A/2.087,5

Контрола Електронски експанзионен вентил
Масло за компресор Тип Daphne FVC50K + FVC68D

Наполнет волумен l 0,85 / 0,5
Поврзувања на цевките Должина на цевки Систем Единица за засилување - IU 30 m или помалку
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240

 1 Темп. на испарување. -35°C; надворешна темп. 32°C; вшмукување SH 10K; заситена темп. за ослободување на притисокот на единицата за засилување -10°C

 2 Неговата функција зависи од гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Единица за поврзување 
на замрзнувачи

 › Оваа единица за засилување дозволува поврзување 
со полици/соби на замрзнувачот со ZEAS и 
надворешните единици на Conveni-Pack

 › Намалени потреби за спроведување цевки, од 4 на 
2 цевки, во споредба со обичен систем

 › Достапен е режим за ниско ниво на звук со 
значително намалување на бучавата 

LCBKQ3AV19
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Conveni-Pack: Интегриран   систем  
за средна и ниска температура на ладење,      климатизација и греење

Conveni-pack  
(средна температура 
за ладење)

Витрина за ладење  
до -18°C 

Единица за поврзување 
на замрзнувачи (ниска 
температура за ладење)

Климатизирање

Еден систем за сè

Вратената топлина од витрините за замрзнување и ладење може 

да се употреби за обезбедување на греење на продавницата.

Пад на потрошувачката на 

енергија за 54%

Дисконтен маркет со целосен 

простор од 1.000 m² и 800 m² 

продажбен простор. Само 

6 проценти од работното 

време на компресорот беше 

искористено за греење. 

Останатата потреба за 

греење беше обезбедена со 

пренасочување на топлината.

Годишна потрошувачка на 
енергија во kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh / годишно

Conveni-
Pack

Систем од 
комбинации 
и греење 
со гас

87.000 kWh / годишно
Ладење

40.000 kWh / годишно
Греење

Воздушна завеса на Biddle

Витрина за ладење на 7°C

Конкуренцијата секторот за продажба на храна е 
голема. Тоа не влијае само на приходот што можете 
да го заработите од продажба - работните трошоци, 
исто така, се важен фактор за успех. Системот за 
враќање на топлината на Conveni-pack заштедува 
пари со повторна употреба на отпадната топлина 
на друго место во зградата. Еден систем може да ги 
задоволи барањата за климатизација и ладење.  
Затоа служи Conveni-Pack.

Предности на Conveni-pack на повидок

 › Целосно решение за средна и ниска температура 
на ладење, греење, климатизација

 › Враќање на топлината за ефикасно греење
 › Надворешна единица контролирана со инвертор 
користи обновлива енергија од воздухот

 › До 57 проценти помала потрошувачка на енергија
 › Минимална работа при планирање и помали 
трошоци за склопување

Враќање топлина

Благодарение на Conveni-Pack, вишокот топлина 
што се создава при ладење може да се конвертира 
и да се примени на друго место во зградата – без 
дополнителна потрошувачка на енергија. 

Комерцијално ладење со обновлива енергија

Био-маркетот на Denn во германскиот град Тепен 
се одлучи за целосно решение за ладење, греење 
и климатизација: Conveni-Pack од Daikin. Овој 
компактен систем со ниско ниво на бучава лади и 
грее без употреба на фосилни горива.  
Фактот, што потрошувачката енергија на пазарот 
за органска храна е 30% пониска, покажува дека 
продавачот донел паметна одлука.

Заштедувајте како што растете

Сопственикот на два супермаркета Edeka премина 
на Conveni-Pack од Daikin за двете продажни 
места на храна. Како резултат на тоа и без разлика 
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Edeka Buschkühle

Влез на Bad Waldliesborn; 

локација Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Касетна единица за дување во сите насоки на Daikin за 

удобно ладење и греење

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: Интегриран   систем  
за средна и ниска температура на ладење,      климатизација и греење

на зголемениот продажбен простор (од 800 на 
1.400 m²)  беа заштедени 3.000 евра енергетски 
трошоци по само два месеца. Во една од 
продавниците, вратената топлина од Conveni-Pack 
се користи за греење во зима без потреба од 

дополнителна енергија – само од вишокот топлина 
од единицата за ладење.
Исто како ZEAS, Conveni-Pack нуди врвна 
технологија за средна и ниска температура на 
ладење за комерцијални намени. Сепак, може да 
овозможи и дополнителна придобивка: враќање 
топлина.

Нашите клиенти во областа на продажба на храна 
користат обновливи сурови материјали за да ги 
преполоват претходните трошоци за енергија.
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Класа на капацитет (kW)

Класа на капацитет (kW)

Модел Име на производ 50 63 80 100 125 140 200 250

Капацитет на ладење (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Капацитет на греење (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Касетна единица за 
дување во сите насоки

FXFQ-A     

Таванска касетна 
единица за дување во 
2 насоки

FXCQ-A    

Таванска касетна 
единица за во ќош

FXKQ-MA 

Скриена таванска 
единица со вентилатор 
со инвертор

FXSQ-P     

Скриена таванска 
единица со вентилатор 
со инвертор

FXMQ-P7     

Голема скриена таванска 
единица

FXMQ-MA  

Плафонска единица FXHQ-A  

Плафонска единица за 
дување во 4 насоки

FXUQ-A 

Парапетна единица FXLQ-P  

Скриена парапетна 
единица

FXNQ-P  

За да се задоволат сите барања на продавницата  за удобно ладење и греење, достапен е широк 
опсег на внатрешни единици за климатизација и воздушни завеси на Biddle.

Модел Име на производ 80 100 125 140 200 250

Капацитет на греење (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Воздушна завеса на 
Biddle  - слободно 
висечка

CYVS-DK      

Воздушна завеса на 
Biddle  - касетна

CYVM-DK      

Вградена воздушна 
завеса на Biddle

CYVL-DK      

1  Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна температура: 27°CDB / 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, должина на цевки: 7,5 m, разлика на ниво: 0 m
2  Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 7°CDB / 6°CWB, должина на цевки: 7,5 m, разлика на ниво: 0 m

Внатрешни единици и воздушни завеси на Biddle за 
поврзување со Conveni-Pack
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Средна температура на ладење LRYEQ-AY1 16

Капацитет на 
ладење1

Климатизирање kW мин. 14 - макс. 27
Ладење kW 21,8

Капацитет на 
греење2

Греење со 100% враќање топлина kW макс. 31
Греење со враќање топлина + топлотна пумпа kW макс. 42

Димензии Единица Висина mm 1.680
Ширина mm 1.240
Длабочина mm 765

Тежина Единица kg 370
Топлински изменувач Тип Изменувач со вкрстени ламели
Компресор Тип Херметички затворен scroll-компресор

Изместување на клипот m³/h 13,34
Брзина rpm 6.300
Почетен метод Директно вклучување (со инвертор)
Фреквенција ON/OFF Помалку од 6 пати/час

Компресор 2 Брзина rpm 2.900
Компресор 3 Брзина rpm 2.900
Вентилатор Тип Вентилатор со пропелер

Квантитет 2
Количина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 230

Мотор на 
вентилатор

Излез W 750
Погон Директен погон

Ниво на притисок на звук на растојание од 10m dB(A) 42
Оперативен опсег Испарувач Ладење Мин.~Макс. °CDB -20~10

Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -5~43
Греење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -15~21

Разладно средство Тип/GWP R-410A/2.087,5
Полнење kg 11,5

TCO2eq 24,0
Контрола Електронски експанзионен вентил

Масло за 
компресор

Тип Daphne FVC68D
Наполнет волумен l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0

Поврзувања на 
цевките

Ладење Течност 50 или помалку mm Ø 9,5 C1220T 
50~130 mm Ø 12,7 C1220T 

Гас 50 или помалку mm Ø 25,4 C1220T
50~130 mm Ø 28,6 C1220T 

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Решение за ладење за препродавачи на храна, 
заедно со наградената технологија за враќање 
топлина
 › Интегрира ладење, греење и климатизација со средна и 
ниска температура во еден систем

 › Помалку испуштање CO2 благодарение на технологијата 
на топлотна пумпа

 › Модуларноста на системот Conveni-Pack ја зголемува 
флексибилноста на инсталацијата. Надворешните 
единици можат да се групираат во блокови или редови 
или можат да се постават околу зградата, за да ги 
задоволат поединечните ограничувања за инсталација

 › Добиената топлина од витрините за ладење или 
испарувачите може да се користи повторно за греење на 
продавницата без дополнителни трошоци

 › Ниско ниво на звук заедно со функцијата „ноќен режим“ LRYEQ16AY1

1 Работни услови на надворешна единица: TE= -10°C, надворешна температура +32°C, вшмукување SH 10°C 

2 Работни услови на надворешна единица: TE= -10°C, надворешна температура -10°C, вшмукување SH 10°C

3 Содржи гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
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BHGP26A1

Дигиталниот приказ на мерењето ви дозволува веднаш 
да дијагностицирате единица и може да се користи со 
сите единици ZEAS и системи Conveni-Pack.

 › Дигиталниот приказ на мерење за фиксна инсталација 
или за примена при сервисирање.

 › Прикажува висок и низок притисок.
 › Прикажува кодови за грешка во случај да се појави 

проблем.
 › Прикажува до 32 работни параметри.
 › Прикажува претходни кодови за грешка (последните три).
 › Прелистува и зачувува излезни вредности.
 › Автоматски се враќа на приказ на нормален работен 

режим.

Дигитална опрема за мерење притисок
BHGP26A1

Опрема за Modbus Communication
BRR9A1V1

Дополнителни елементи  
за ZEAS и Conveni-Pack

Приказ на притисок на празнење

Приказ на притисок на 

вшмукување MPa  приказ

Интерфејсот за Modbus Communication на Daikin ви 
овозможува целосно да ги интегрирате системите 
Daikin ZEAS и Daikin Conveni-Pack со автоматизираните 
мрежи за контрола на зградата и со другите системи за 
надгледување.

Интерфејсот ви дозволува да ги прочитате сите работни 
параметри и да ги контролирате важните вредности со 
помош на протоколот Modbus. Овој инифицирана дел 
ги трансформира ZEAS и Conveni-Pack во транспарентна 
единица за ладење што може да се уредува и значи дека 
можете да создавате објектно специфични и енергетски 
оптимизирани концепти на продавница, заедно со 
апликација за далечинско надгледување.

Професионалните интерфејси можат да се користат за 
поврзување до 32 ZEAS единици и исто така се погодни 
за употреба со системите Conveni-Pack и со единицата 
за поврзување на замрзнувачи.

Контролни вредности

 › Целна температура на испарување
 › Ниско ниво на притисок за точки на вклучување и 

исклучување
 › Принудно стопирање
 › Пораките за грешки можат да се откажат далечински

BRR9AV1

Вредности за прикажување

 › Информација за моделот и работниот статус
 › Работен притисок и температури на разладно средство
 › Електрични работни податоци и температури за делови
 › Целни вредности
 › Состојба на вентилаторот и фреквенција на компресорот, 

работни часови
 › Пораки за предупредување и грешки како и безбедносни 

функции на системот
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Комерцијални кондензаторски единици 
со клипен или scroll-компресор

Опрема за Modbus Communication
BRR9A1V1

Дополнителни елементи  
за ZEAS и Conveni-Pack

Комерцијалните кондензаторски единици на Daikin 
се идеални за употреба во ладилници, пабови, 
хотели, касапници, пекари и слични локации 
коишто имаат потреба од доверливо ладење при 
средни и ниски температури.

Новите единици имаат висока енергетска 
ефикасност, со работни температури од -15°C до 
+43°C (амбиент). Подобрениот дизајн и звучна 
изолација ги прави идеални за урбани локации, 
особено блиску до станбени области.

За инсталатори, единиците се дизајнирани да 
бидат лесни и компактни, со лесен пристап, што ги 
прави инсталацијата и одржувањето едноставни. 
Единиците, исто така, имаат куќишта што се отпорни 
на разни временски услови.
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Средна температура на ладење JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Разладен капацитет Средна 

температура1
R-404A Ном kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220
R-407A Ном kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Ном kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Влезна моќност Средна 
температура

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

COP Средна 
температура

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

Димензии Единица Висина mm 607 662
Ширина mm 876 1.101
Длабочина mm 420 444

Тежина Единица kg 45 54 55 67,5
Компресор Тип Клипен компресор

Модел AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Изместување на клипот m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Масло Наполнет волумен l 0,28 0,887
Тип на масло Uniqema Emkarate RL32CF

Вентилатор Количина на проток на воздух Ладење Ном m³/h 1.300 2.700
Ниво на притисок на звук на растојание од 10 m dB(A) 30 34
Разладно средство Тип/GWP R-404A / 3.921,6

Тип2/GWP2 R-407A / 2.107
Тип3/GWP3 R-407F / 1.825

Поврзувања на 
цевките

Поврзување на водот за течност mm 6,35 9,53
Поврзување на водот за вшмукување mm 9,53 12,7

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

1 Се однесува на следните услови: Надворешна амбиентална температура = 32°C, Температура на испарување = -10°C и 10K супер топлина (примена на средна температура)
2 Неговата функција зависи од гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Кондезаторска единица за 
комерцијално ладење 

Решение за ладење за мали препродавачи на храна

 › Дизајнирано особено за ладење со мал капацитет во мали 
прехранбени продавници (на пр. во пекари и касапници), 
ладилници за храна, ладилници за шишиња и витрини

 › Компактни и лесни за најмалите локации во центарот на градот
 › Може да се пристапи до сите делови, што го прави 
одржувањето брзо и лесно

 › Идеално за урбани примени: звучната отпорност и ниските 
нивоа на звук значат дека единицата е тивка

 › Оптимизираниот опсег на компресорот и зголемената 
површина на кондензаторот овозможуваат високи нивоа 
на енергетска ефикасност и доверливоста е овозможена со 
употреба на висококвалитетни делови и производни процеси

 › Микро-каналната технологија на топлински изменувач го 
намалува количеството на разладно средство употребено во 
системот, со што го намалува штетното влијание врз околината

Средна температура на ладење JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Разладен капацитет Средна 

температура1
R-134a Ном kW 2,170 2,480 3,060 3,480
R-404A Ном kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Ном kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Ном kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Влезна моќност Средна 
температура

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

COP Средна 
температура

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

Димензии Единица Висина/Ширина/Длабочина mm 662/1.101/444
Тежина Единица kg 69,7 71,7 73,7
Компресор Тип Scroll-компресор

Модел ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Изместување на клипот m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Масло Наполнет волумен l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Тип на масло Масло од полиестер

Вентилатор Количина на проток на воздух Ладење Ном m³/h 2.700
Ниво на притисок на звук на растојание од 10m dB(A) 33 36 40
Разладно средство Тип/GWP R-134a / 1.430

Тип2/GWP2 R-404A / 3.921,6
Тип3/GWP3 R-407A / 2.107
Тип4/GWP4 R-407F / 1.825

Поврзувања на 
цевките

Поврзување на водот за течност mm 9,53
Поврзување на водот за вшмукување mm 19,05

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

1 Се однесува на следните услови: Надворешна амбиентална температура = 32°C, Температура на испарување = -10°C и 10K супер топлина (примена на средна температура)
2 Неговата функција зависи од гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

НОВО
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JEHCCU-M3/L1/L3 

JEHSCU-M3/L3

Кондезаторска единица за 
комерцијално ладење

Главни придобивки
 ʯ Ниско ниво на звук при работа
 ʯ Лесна за инсталирање - целосно опремена - спакувана
 ʯ Енергетска ефикасност и изведба
 ʯ Цврст и доверлив дизајн

Придобивки на инсталаторот
 ʯ Мала, компактна и цврста за лесно ракување и инсталација во 
ограничен простор

 ʯ Целосно фабрички тестирана и електрична кутија претходно 
поврзана со жици за брза и лесна инсталација и стартување

 ʯ Лесно сервисирање благодарение на лесно пристапните 
делови зад цврстите панели што можат да се отстранат

Придобивки на краен корисник
 ʯ Многу тивка работа
 ʯ Силно не’рѓосувачко куќиште за долг век на траење, дури и при 
лоши временски услови

 ʯ Доверливи единици, со докажана доверливост на деловите и 
целосно адекватни за најкомплицираните примени

 ʯ Намалена потрошувачка на енергија, благодарение на 
ефикасните компресори и контролата на брзината на 
вентилаторот на кондензаторот (освен од серијата 1)

 ʯ Целосно спакувана единица по конкурентна цена

а Се однесува на следните услови: Надворешна амбиентална температура = 32°C, Температура на испарување = -10°C (Примена на средна температура); -35°C (примена на ниска температура)
b MFA = Максимална струја на осигурувач
c  Нивото на притисок на звукот измерено во глува соба  
d O/S = Сепаратор на масло
e Масло A = Масло од полиестер (Emkarate RL32H)ww
f  Масло B =  Масло од полиестер 160PZ
g Масло A = Масло од полиестер (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Масло B = Mobil Arctic 22CC    
Забелешка: Кондензаторскит единици се претходно наполнети со масло како што е наведено во табелата
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
* Неговата функција зависи од гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Серии  Модел  

Изведба Компресор O/Sg

Тип на 
масло

Електрични податоци

Проток 
на воздух 

m3/h

Приемник Поврзување Димензии
Тежина 

(kg)

Притисок 
на звук 
dB(A) на 

10mc

Капацитет 
на ладење 

(kW) a

R-404A 

Капацитет 
на ладење 

(kW) a

R-134a

Капацитет 
на ладење 

(kW) a

R-407A

Капацитет 
на ладење 

(kW) a

R-407C

Капацитет 
на ладење 

(kW) a

R-407F

Тип

 
Искористен 

волумен 
(m³/h)

Полнење 
масло 

(литар)

Полнење 
масло (l)

Влезна 
моќност

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Волумен 
(Литар)

Вшмукување 
(mm)

Течност 
(mm)

Ширина 
(mm)

Длабочина 
(mm)

Висина 
(mm)

Ср
ед

на
 те

м
пе

ра
ту

ра 3

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

Масло Bf

400V/3~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 30 25 30 30 30 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 205 42

Ни
ск

а 
те

м
пе

ра
ту

ра

1 JEHCCU0075L1 0.418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Масло Ae 230V/1~/50Hz 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

Масло Bf

230V/1~/50Hz 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~/50Hz 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 230V/1~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 25 - 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 203 40

Ср
ед

на
 те

м
пе

ра
ту

ра 3

JEHSCU0400M3 6.690 4.300 6.869 - 7.180 ZB29KQE-TFD 11,4 1,36 - 400V/3~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 35 25 35 - 35 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1435 201 44

Ни
ск

а 
те

м
пе

ра
ту

ра
 

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

Масло Bh

400V/3~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 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~/50Hz 30 - 30 - 30 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1.435 218 42
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Индустриски кондензаторски единици 
со завоен компресор

Дизајнирани за надворешна употреба, големите 
кондензаторски единици се совршено решение за 
ладење со среден до голем капацитет за ладилници, 
дистрибутивни платформи, супермаркети, 
обработка на храна итн. при примени на ниска и 
средна температура.

Овие индустриски кондензаторски единици се 
вистинска работна сила дизајнирана за максимални 
перформанси при минимален простор.
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Должина Ширина Висина Тежина

mm mm mm kg
Од 2.240 2.235 2.340 2.405
До 4.940 2.235 2.340 4.496

Голема кондензаторска единица со променлив капацитет

 › Голема енергетска ефикасност: компресор со инвертор, 
заштедувач, кондензатор со високи перформанси 

 › Можност за компресорот да влезе во режим на мирување
 › Лесна инсталација, подготвено  за поврзување на испарувачи
 › Интегриран стартер и контролна табла со електронски 
контролер

 › Конструкција што заштедува простор благодарение на 
компактниот дизајн на кондензаторските ламели подредени во 
конфигурација ‘W’

 › Ниско ниво на звук при работа
 › Одобрено според EN 378: 2008  
(Безбедносни и еколошки барања)

 › Разладни средства: R-404A, R-134a, R-407C

Кондезаторска единица 
за индустриско ладење

Широк опсег на производи со 1 или 
2 компресора и 4, 6, 8 или 10 вентилатори на 
кондензаторот

Примена на средна температура на ладење:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW 
(при T0 = -10°C / Tamb = +32°C)

Примена на ниска температура на ладење:
 › R-404A | 37 - 159 kW 
(при T0 = -35°C / Tamb = +32°C)

* Неговата функција зависи од гасови со флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина
* 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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Преглед на производи
Модел Име на производ Капацитет (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Кондензаторска единица со 

инвертор за комерцијално 

ладење со средна и ниска 

температура

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Интегрирано решение за 

средна и ниска температура 

на ладење, греење и 

климатизација

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Единица за поврзување на 

замрзнувачи за да овозможи 

ладење со ниска температура и 

со ZEAS и со Conveni-Pack

Единица за засилување

LCBKQ-AV1

Комерцијални кондензаторски 

единици со клипна технологија

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Комерцијални кондензаторски 

единици со scroll-технологија

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Кондезаторска единица со 

инвертор за индустриско 

ладење

ICU

ICUHS-HA

Средна температура на ладење Ниска температура на ладење ГреењеКлиматизирање
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Шанк од мраз

Multi ZEAS-
кондензаторска единица

Склад за 
ладење

Ладење во 
куќиште

Конференциска 
сала
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Производите на Daikin се дистрибуирани од страна на:

ЧУВАЈТЕ НА ЛАДНО, ЗАШТЕДЕТЕ ПАРИ
Производите за ладење на Daikin се дизајнирани за да го намалат лошото влијание врз 
околината. Затоа Daikin ZEAS и Conveni-Pack веќе се во согласност со новата регулатива 
за F-гас која стапува на сила на 1 јануари, 2015. Ова ја обезбедува вашата инвестиција и ви 
овозможува да планирате долгорочни проекти однапред, со тоа што веќе ќе работите во 
согласност со сите регулативи.  
Научете повеќе на www.daikin.at/minisite/zeas




