
AGREGAT WODY LODOWEJ/POMPA CIEPŁA 
AQU@LOGIC   AQL / AQH 20-35

Typoszereg agregatów chłodzonych powietrzem 
A q u @ L o g i c ,  zo s t a ł  z a p r o j e k t o w a ny  o ra z  
zoptymalizowany do pracy z czynnikiem chłodniczym 
R410A. Urządzenia dostępne są w wersjach: samo 
chłodzenie (AQL) oraz pompa ciepła (AQH). 
Wszystkie urządzenia wyposażone są w 2 sprężarki 
typu scroll, montowane w tandemie, co umożliwia 
dostosowanie się systemu do częściowego obciążenia.
Status pracy urządzenia jest na bieżąco kontrolowany 
poprzez sterownik mikroprocesorowy ILTC (Inteligent 
Liquid Technology Chiller). Dzięki niemu, urządzenia 
AQL i AQH mogą pracować bez dodatkowego zbiornika 
buforowego wody, gdyż sterownik kontroluje pracę 
auto-adaptacyjnie, co zapewnia całkowitą ochronę 
sprężarek przy różnych zmiennych parametrach 
obciążenia lub przepływu wody. Minimalny wymagany 
zład wody w systemie wynosi 2,5 l/kW, możliwe jest 
również zamontowanie dodatkowego zbiornika wody 
na instalacji (opcja dodatkowa).
Wszystkie urządzenia wyposażone są we wbudowaną 
pompę  (istnieje możliwość wykonania urządzenia bez 
pompy, ale wówczas należy zamontować pompę 
zewnętrzną na instalacji).
Opcjonalnie można wyposażyć agregat w kontrolę 
prędkości obrotowej wentylatorów, co umożliwia 
pracę urządzenia przy niskich temperaturach 
zewnętrznych (do -10°C )

AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY POWIETRZEM / POMPA CIEPŁA

AQL/AQH 20 - 35      

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym katalogu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
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19,1-35,9kW

20,5-38,6kW

KLUCZOWE CECHY I ZALETY

Czynnik chłodniczy R410A.
Prosty układ obiegu czynnika chłodniczego.
Łatwy dostęp do wewnętrznych podzespołów przy pracach 
serwisowych.
Nowy wyświetlacz na zewnętrznej obudowie pozwalający
na dokładną kontrolę pracy urządzenia.
Otwór inspekcyjny umożliwiający obserwację wziernika
bez zdejmowania obudowy. 
Limity działania urządzenia przechowywane w pamięci  flash 
w module sterującym.
Szeroki zakres zastosowań.
Wysokie temperatury pracy, aż do +50°C .
Cicha praca w porównaniu z agregatami pracującymi
na czynniku R407c.
Pompa obiegowa w standardzie.
Możliwość wykonania urządzenia bez modułu pompowego.
Nowy zestaw wskaźników, łatwy do montażu.
Zestaw kontroli prędkości obrotowej wentylatorów przy niskich 
temperaturach powietrza zewnętrznego (do -10°C),
dla urządzenia pracującego  w trybie chłodzenia (opcja).
Możliwość pracy na niskich parametrach wody lodowej
(do -8°C).
Interfejs ModBus.
Kontrola kolejności faz w standardzie.
Łatwy w obsłudze sterownik mikroprocesorowy ILTC (Intelligent 
Liquid Temperature Control) umożliwiający pracę urządzenia 
bez dodatkowego zbiornika buforowego.
Logika działania sterownika oparta o parametry temperatury 
wody na zasilaniu lub powrocie z instalacji.
Bezpieczeństwo operacji serwisowych gwarantowane przez 
zamontowanie w systemie chłodniczym specjalnych zaworów 
dla czynnika R410a. 
Zawory typu SAE 5/16” umieszczone na linii cieczy wewnątrz 
urządzenia oraz na jego obudowie. Umożliwia to prosty dostęp  
do pomiarów,  po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia. 
Podwójne nastawy parametrów wody.
Gumowe podkładki antywibracyjne dostarczane w standardzie.
Filtr wody dostarczany w standardzie.

BUDOWA URZĄDZEŃ

Obudowa urządzeń Aqu@Logic wykonana jest z grubej, 
ocynkowanej stali.

Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej są 
indywidualnie malowane proszkowo przed ostatecznym 
montażem poliestrową farbą w kolorze białym (RAL 9001).
Dzięki temu systemowi obudowa agregatów ma jednorodną
i trwałą powłokę antykorozyjną.

Urządzenia są przeznaczone do montażu na zewnątrz, 
bezpośrednio na dachu budynku lub na poziomie terenu. 
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym katalogu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I KONTROLUJĄCE

Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika wentylatora.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika sprężarki.
Przekaźnik różnicy ciśnienia po stronie wodnej.
Przekaźnik wysokiego ciśnienia.
Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia.
Przeciwoblodzeniowa grzałka elektryczna parownika.
Grzałka elektryczna oleju karteru sprężarki.
Czujnik temperatury wody na powrocie.
Czujnik temperatury wody na zasilaniu.
Czujnik temperatury skraplacza.
Czujnik temperatury rozprężania.
Czujnik temperatury powietrza.
Przetworniki ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

SPRĘŻARKI

Każde urządzenie wyposażone jest w dwie sprężarki typu scroll, 
zamontowane na ramie i współpracujące w tandemie. Sprężarki 
montowane są na gumowych podkładkach antywibracyjnych
w celu zminimalizowania głośności i przenoszenia wibracji.
Silniki sprężarek z bezpośrednim rozruchem. Każdy silnik 
chłodzony jest przez gazy czynnika chłodniczego oraz wyposażony 
jest w zabezpieczenie przeciążeniowe.
Odciążony rozruch może być dostarczony jako opcja, do urządzeń 
z kontrolerem kolejności faz montowanym w standardzie.

PAROWNIK

Parownik składa się z płytowego wymiennika ciepła wykonanego 
z blachy nierdzewnej, zaizolowanego pianką syntetyczną. 
Dodatkowo, podczas przestoju, jest on chroniony przed 
zamarznięciem podczas niskich temperatur powietrza 
zewnętrznego (-10°C min.) za pomocą grzałki elektrycznej o mocy 
35W.
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wodnej wynosi 10bar, 
natomiast po stronie czynnika chłodniczego 46bar.

SKRAPLACZ POWIETRZNY

Skraplacz chłodzony powietrzem złożony z baterii wymiennika 
ciepła z miedzianych rurek i aluminiowych lameli.
Skraplacz wyposażony jest w grille ochronne, zabezpieczające 
przed jego uszkodzeniem.

WENTYLATORY

Każda jednostka wyposażona jest w dwa wentylatory osiowe
o średnicy 610mm. Wentylatory są zamontowane naprzeciw 
baterii skraplacza w celu jak najbardziej optymalnego przepływu 
powietrza przez skraplacz oraz wymiany ciepła pomiędzy 
powietrzem i czynnikiem chłodniczym. Wentylatory wyposażone 
są w ochronne grille.
Wentylatory skraplacza pracują na 2 prędkościach: 630 rpm przy 
normalnych parametrach pracy oraz 450 rpm przy trybie nocnym 
w celu obniżenia generowanego poziomu hałasu.
Silniki wentylatorów posiadają stopień ochrony IP54 oraz 
wyposażone są w termiczne zabezpieczenie przeciwobciążeniowe.
Regulator prędkości obrotowej wentylatorów aktywowany 
ciśnieniem skraplania może być zamontowany jako opcja, w celu 
umożliwienia pracy urządzenia w trybie chłodzenia przy niskich 
temperaturach powietrza (-10°C).

OBIEG CHŁODNICZY

Wszystkie urządzenia posiadają jeden obieg chłodniczy, w skład 
którego wchodzą sprężarki scroll, płytowy wymiennik ciepła, 
termostatyczny zawór rozprężny, 4-ro drożny zawór zwrotny (tylko 
pompa ciepła) i skraplacz. Z boku urządzenia znajduje się otwór 
inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu czynnika chłodniczego 
poprzez wziernik bez konieczności zdejmowania obudowy.

PANEL STEROWANIA

Panel kontrolny zawiera skrzynkę elektryczną z klawiaturą 
i wyświetlaczem umożliwiającym wizualizację parametrów 
operacyjnych oraz wyświetlanie alarmów. Dostęp do panelu 
kontrolnego możliwy jest z zewnątrz, gdyż znajduje się on na 
obudowie zewnętrznej. Dodatkowo jest on chroniony pokrywą
z pleksiglasu.
Agregaty AQL/AQH są wyposażone w mikroprocesor oparty 
na kontrolerze ILTC, który zapewnia inteligentny nadzór nad 
parametrami wody na powrocie lub na zasilaniu instalacji 
chłodniczej.

Przyjazny dla użytkownika: tylko 3 przyciski i odpowiednia 
logika, umożliwiają łatwą kontrolę urządzenia.
Niezawodny: wszystkie wskazania na wyświetlaczu są widoczne 
w każdych warunkach pogodowych.
Procedura testowa.
Tryb nocny.
Wizualizacja alarmów z listą ostatnich 10 zdarzeń.
Zdalny przełącznik ON/OFF.
Licznik godzin pracy sprężarek i pomp.
Przetworniki ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu.
Kontrola maksymalnej temperatury tłoczenia.
Tryb pracy dla częściowego obciążenia.
Zdalny przełącznik trybu Grzanie/Chłodzenie.
Pełna kompatybilność z BMS (protokół ModBus dla RS485).
Parametry sprężarki przechowywane w pamięci flash.

Moduł kontroli prędkości obrotowej wentylatorów.
Zestaw manometrów.
Zbiornik buforowy o pojemności 112l.
Czujnik przepływu.
Zestaw zaworów na wejściu/wyjściu.
Zdalna kontrola ON/OFF.
Protokół ModBus dla systemu BMS.
Protokół Airconnect dla systemu BMS.
Bateria kondensatorów na zasilaniu.
Przekaźnik umożliwiający jednoczesną kontrolę  do 4 urządzeń.


