
REFRIGERARE

Unitate de 
condensare 
Mini-Zeas 
pentru 
refrigerare 
comercială cu 
tehnologie 
scroll
LRMEQ-BY1

Compresor scroll

Inverter
 › Tehnologia cu inverter garantează conservarea 
optimă a alimentelor, asigurând o temperatură 
şi un control al umidităţii precise

 › Compresorul scroll cu economizor contribuie la 
o durată de utilizare mai lungă a echipamentului 
de refrigerare şi la cerinţe mai reduse de 
întreţinere

 › Utilizarea agentului frigorific R-410A permite 
utilizare de conducte cu diametru mai mic, 
reducând astfel cantitatea de agent frigorific 
din sistem şi amprenta de CO₂. R-410A respectă 
cerinţele celui mai recent regulament privind 
gazele fluorurate şi poate fi utilizat şi după 2020 

 › Compresorul DC cu economizor îmbunătăţeşte 
semnificativ eficienţa unităţii, ajutând la 
reducerea facturii de energie electrică!

 › Cel mai scăzut nivel al zgomotului de pe piaţă 
de până la 31 dBA. Nivelul zgomotului poate fi 
redus şi mai mult cu modurile de funcţionare 
silenţioasă

 › Greutatea unităţii este foarte mică, putând fi 
montată chiar şi pe un perete

 › Cu până la 75% mai mici decât produsele 
echivalente de pe piaţă, ideal pentru locaţiile în 
care spaţiul este limitat

 › Soluţie software avansată pentru configurarea şi 
punerea în funcţiune a sistemului

Soluţie de refrigerare pentru micii comercianţi  
de produse alimentare
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Refrigerare la temperaturi medii LRMEQ-BY1 3 4

Capacitate de refrigerare Temperatură medie Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Putere absorbită Temperatură medie Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1)
Rata performanţei 
energetice sezoniere SEPR

R-410A Te -10 °C
4,17 4,08

Consum anual de 
energie Q

R-410A Te -10 °C kWh/a
8.698 12.651

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. ambiantă 
32 °C (punctul A)

R-410A Te -10 °C COP nominal 
(COPA) 2,33 2,30

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă 43 °C

R-410A Te -10 °C COP declarat 
(COP3) 1,51 1,48

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1.345
Lăţime mm 900
Adâncime mm 320

Greutate Unitate kg 126
Schimbător de căldură Tip Baterie cu aripioare transversale
Compresor Tip Compresor scroll închis ermetic

Frecvenţă pornire/oprire Mai puţin de 6 ori/oră
Metodă de pornire Pornire directă (acţionat prin inverter)

Ventilator Tip Cu elice
Cantitate 2
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 106

Motor ventilator Putere W 70
Acţionare Acţionare directă

Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 51 (2)
Domeniu de 
funcţionare

Temperatură de 
evaporare

Min. °C -20 (3)
Max. °C 5

Temperatura din 
mediul ambiant

Min.~Max. °CDB
-20~43

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.087,5
Cantitate kg 4,50

TCO₂eq 9,39
Control Valvă de expansiune electronică
Circuite Cantitate 1

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 3N~/50/380-415
 (1) Răcire: temp. de evaporare -10 °C; temp. exterioară 32 °C; aspiraţie: SH10 °C
 (2) Date privind presiune sonoră: măsurare la 1 m în faţa unităţii, la o înălţime de 1,5 m
 (3) Conţine gaze fluorurate cu efect de seră


