
AGREGATY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM
WODNYM, POMPY CIEP£A, AGREGATY 
BEZ SKRAPLACZOWE

CWP-CO/CWP-RC/CWP-HP 02 - 35
8 - 136 kW

Agregaty wody lodowej ch³odzone wod¹ CWP wykonane s¹ w 13 
modelach specjalnie zaprojektowanych dla wszystkich instalacji 
domowych, komercyjnych i technologicznych, o ma³ej i œredniej 
wydajnoœci. 

Zastosowane p³ytowe wymienniki ciep³a pozwalaj¹ na uzyskanie 
urz¹dzeñ o kompaktowej budowie, zoptymalizowanej 
pod k¹tem zajmowanej przestrzeni.
 
Urz¹dzen ia  s¹  ca ³kowic ie  obudowane pane lami  
z galwanizowanej stali, pomalowanymi farb¹ w kolorze 
RAL7032.

Urz¹dzenia s¹ przystosowane do pracy wewn¹trz pomieszczeñ. 
Ich instalacja jest u³atwiona dziêki umiejscowieniu wodnych 
króæców na tylnej œcianie urz¹dzenia.

_

_

Wszystkie 13 modeli dostepnych jest w nastêpuj¹cych wersjach:

CWP-CO: agregaty wody lodowej w wersji tylko ch³odz¹cej, 
wymagaj¹ pod³¹czenia do wie¿y ch³odniczej lub zdalnej 
ch³odnicy wodnej (glikolowej) w celu usuniêcia ciep³a 
odpadowego.

CWP-RC: agregaty wody lodowej wspó³pracuj¹ce ze zdalnym 
skraplaczem, wymagaj¹ pod³¹czenia do skraplacza ch³odzonego 
powietrzem w celu usuniêcia ciep³a odpadowego.

CWP-HP: pompy ciep³a woda-woda z odwracalnym cyklem, 
°umo¿liwiaj¹ uzyskanie gor¹cej wody o temperaturze do 51 C 

(w trybie grzania) wykorzystywanej do celów sanitarnych, jak 
równie¿ niskotemperaturowych instalacji grzewczych, itp.

_

Wersje i modele

Wszystkie urz¹dzenia s¹ ca³kowicie zmontowane pod k¹tem 
hydraulicznym i elektrycznym, co u³atwia ich monta¿ w miejscu 
instalacji. 
Ka¿de urz¹dzenie po zmontowaniu, poddawane jest specjalnym 
testom w fabryce, w celu zweryfikowania poprawnego dzia³ania 
jego wszystkich podzespo³ów.

Wszystkie urz¹dzenia s¹ nape³nione olejem oraz czynnikiem 
ch³odniczym (za wyj¹tkiem wersji CWP-RC nape³nionej 
azotem).

Montowane sprê¿arki s¹ typu hermetycznego Scroll, z silnikiem ch³odzonym gazem czynnika ch³odniczego, wyposa¿one s¹ w grza³kê karteru ( za wyj¹tkiem 
modeli 02-09) oraz wbudowane zabezpieczenie silnika. Modele 02-21 wyposa¿one s¹ w jedna sprê¿arkê, natomiast  modele 25-35 posiadaj¹ dwie sprê¿arki.

Wszystkie sprê¿arki montowane s¹ na gumowych podk³adkach antywibracyjnych w celu zminimalizowania ha³asu i generowania wibracji

9 - 164 kW

HCF407c

Sprê¿arki



Skraplacz (za wyj¹tkiem modeli CWP-RC)

Obieg ch³odniczy

Panel elektryczny

Akcesoria i opcje

Transformator obiegu kontroli (400V/230V).
Zdalny przekaŸnik b³êdu.
Licznik godzin.
Czujnik przep³ywu (dostarczany osobno).
Manometry wysokiego i niskiego ciœnienia.
Gumowe podk³adki antywibracyjne.
Obudowa sprê¿arek.
Zawory presostatyczne skraplacza (tylko modele 02-21).
Zawory odcinaj¹ce wodne (dostarczane osobno)  iloœæ 4 dla 
urz¹dzeñ CWP-CO i CWP-HP oraz 2 dla CWP-RC.
Filtry wodne (dostarczane osobno)  iloœæ 2 dla urz¹dzeñ CWP-CO i 
CWP-HP oraz 1 dla CWP-RC.
Sequencer umo¿liwiaj¹cy jednoczesn¹ kontrolê do 4 urz¹dzeñ.

Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ dwa niezale¿ne i oddzielne obiegi 
ch³odnicze.
Ka¿dy obieg ch³odniczy zawiera zawory odcinaj¹ce na linii ssania 
i t³oczenia oraz daje mo¿liwoœæ pod³¹czenia do zewnêtrznego 
parownika.
_

Parownik

Parownik typu bezpoœredniego odparowania wykonany s¹ jako p³ytowy, 
lutowany, wymiennik ciep³a z blachy nierdzewnej. Dodatkowo jest 
on zaizolowany piank¹ poliuretanow¹ i wyposa¿ony w grza³kê 
elektryczn¹ zabezpieczaj¹c¹ go przed zamarzaniem przy niskich 

°temperaturach powietrza siêgaj¹cych -20 C.

_
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Skraplacz wykonany jest jako p³ytowy, lutowany, wymienniki ciep³a 
z blachy nierdzewnej.
Dodatkowo jest on zaizolowany piank¹ poliuretanow¹ i wyposa¿ony w 
grza³kê elektryczn¹ zabezpieczaj¹c¹ go przed zamarzaniem przy niskich 
temperaturach powietrza siêgaj¹cych. 

_

Ca³e wyposa¿enie elektryczne niezbêdne dla pe³nego dzia³ania 
urz¹dzenia umiejscowione jest w module do którego dostêp mo¿liwy jest 
od frontu urz¹dzenia. Panel dostêpowy przymocowany jest za pomoc¹ 
œrub.

Panel elektryczny wykonany jest zgodnie ze standardami CE, zawiera 
wy³¹cznik g³ówny z zewnêtrznie blokowan¹ dŸwigni¹, styczniki 
sprê¿arek wraz  z zabezpieczeniami przeciw przeci¹¿eniowymi, 
bezpieczniki obiegu kontrolnego, termostat parownika, elektroniczny 
kontroler temperatury, przekaŸniki wysokiego i niskiego ciœnienia, 
termostat antyoblodzeniowy (2 sztuki w modelach CWP-HP), 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, prze³¹cznik on/off oraz skrzynka 
elektryczna do pod³¹czenia zasilania i elementów kontrolnych obiegu
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