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Середньотемпературне холодильне обладнання LRYEQ-AY 16

Холодопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 14,0 (1)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (2)

Теплопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 27,0 (3)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (4)

Габарити Блок Висота мм 1.680

Ширина мм 1.240

Глибина мм 765

Вага Блок кг 370

Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням

Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Хід поршня м³/г 13,34

Швидкість об/хв 6.300

Потужність Вт 2.500

Метод пуску Прямий (інвертор)

Частота вмикання/вимикання Менше 6 разів/год

Компресор 2 Швидкість об/хв 2.900

Потужність Вт 3.600

Компресор 3 Швидкість об/хв 2.900

Потужність Вт 4.500

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 2

Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 230

Двигун вентилятора Потужність Вт 750

Привід Прямий

Рівень звукового тиску Ном. дБA 62,0

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~10

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -5~43

Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -15~21

Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.087,5

Заправлення кг 11,5

екв.т CO2 24,0

Управління Електронний розширювальний клапан

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/380-415

(1) Пріоритетний режим при охолодженні: темп. в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; темп. зовн. повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (2) Пріоритетний режим охолодження: темп.  

випаровування –10°C; темп. зовн. повітря 32°C с.т.; SH всмоктування: 10°C (3); Режим зі 100% рекуперацією теплоти: темп. в приміщенні 20°C с.т.; темп. зовн. повітря 7°C с.т., 6°C в.т.; навантаження на холодильне 

обладнання 18 кВт; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (4) Температура насичення, еквівалентна тиску всмоктування (сторона охолодження) -10°C (в умовах охолодження); можливість підключення 

внутрішнього блока кондиціонера: 10 к.с., коли рекуперація теплоти дорівнює 100%

Холодильна система Conveni-

Pack з рекуперацією теплоти

Холодильне обладнання з відзначеною нагородами 
технологією рекуперації теплоти для роздрібних 
магазинів

  Поєднує в одній системі середньо- і низькотемпературне 

охолодження, а також кондиціонування повітря (включаючи 

нагрівання)

  Використовуючи рекуперацію теплоти, оптимізовані засоби 

керування й сучасну компресорну технологію, Conveni-Pack 

може скоротити річне споживання енергії на % або більше в 

порівнянні зі звичайними системами

  Нижчий рівень викидів CO

 завдяки технології теплового насоса

  Модульна конструкція Conveni-Pack дозволяє використовувати 

систему і для малих, і для великих магазинів

  Модульна структура системи Conveni-Pack забезпечує 

максимальну гнучкість при установці. Зовнішні блоки можуть 

бути об'єднані в групи або розподілені по всьому будинку з 

урахуванням конкретних вимог до установки

  Теплота, отримувана з холодильних вітрин або випарників, може 

повторно використовуватися для комфортного нагрівання 

магазина без додаткових витрат

  Низький рівень шуму, включаючи нічний режим роботи

LRYEQ-AY

Conveni-Pack, у поєднанні з блоком ZEAS.
Цей магазин був номінований Spar як «місцевий супермаркет року» цієї мережі, 

почасти завдяки стратегічним інвестиціям його власника в найважливішу 

частину бізнесу: Холодильне обладнання.

Установка пакета Conveni в поєднанні з Zeas уможливила річну економію 

близько 10 000 євро в оплаті за електроенергію. Ці кошти в іншому випадку 

були б витрачені на опалення. Супермаркет SPAR.


