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Zgjidhje kryesuese për 
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komerciale dhe industriale
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Ne e njohim ftohjen më 
mirë se kushdo tjetër

Te Daikin ne jemi të përkushtuar t'u japim klientëve 
tanë sisteme teknikisht të përparuara dhe me efikasitet 
shumë të lartë të cilat kursejnë hapësirë dhe janë të 
lehta për t'u instaluar.

Ju do të shihni se njësitë tona frigoriferike të 
kondensimit dhe zgjidhjet e rikuperimit të nxehtësisë 
në zemër të sistemeve frigoriferike në të gjitha llojet 
e dyqaneve, restoranteve, hoteleve dhe mjediseve të 
prodhimit të ushqimeve. Por ne e dimë se çdo sistem 
që instalojmë ka kërkesat e veta shumë specifike. Ja 
pse kemi një gamë fleksibël produktesh të testuara për 
një shumëllojshmëri të gjerë përdorimesh.

Ne përdorim teknologji lider në industri për t'ju dhënë 
besueshmëri të plotë dhe maksimumin në efikasitet, 
gjë që minimizon gjithashtu gjurmën tuaj të karbonit. 
Sistemet tona modulare ZEAS përdorin teknologjinë 
tonë të vërtetuar VRV në mënyrë që të mund të 
krijoni një sistem të kombinuar që përdor 50% më pak 
energji. Sistemi ynë i rikuperimit të energjisë Conveni-
Pack përdor nxehtësinë e çliruar nga pajisjet ftohëse 
për ngrohje diku tjetër. Zgjidhje inovative si kjo e 
bëjnë Daikin partnerin tuaj të përkryer për sistemet 
frigoriferike.

Qëndrueshmëria mjedisore është një objektiv 
themelor për Daikin. Ne e zhvillojmë biznesin tonë 
në përputhje me parimet e gjelbra, sepse është e 
logjikshme nga ana ekonomike dhe ekologjike. Duke 
projektuar produktet tona dhe zgjidhjet e integruara 
që të funksionojnë në mënyrë më efikase, ne do të 
ndihmojmë gjithashtu klientët tanë të reduktojnë 
gjurmën e tyre të karbonit dhe të ulin kostot e punës.
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Instrumentet dhe platformat
Në këtë faqe, do të 
gjeni një përzgjedhje 
të softuerëve dhe 
aplikacioneve për të 
shkarkuar, në mënyrë që 
edhe kur të ndodheni 
në vend, do të keni të 
gatshme përgjigjet që ju 
nevojiten.

Softueri frigoriferik

Softueri frigoriferik Xpress

Softuer me dizajn të lehtë për t'u kuptuar dhe për t'u 
përdorur për njësitë e kondensimit ZEAS, Conveni-
Pack dhe njësi komerciale kondensimi. Raporti i tij i 
detajuar përfshin një listë diagramesh të materialeve, 
tubacioneve dhe instalimeve elektrike, si dhe opsionet 
e pajisjes. 

Për më shumë informacion rreth softuerit 
kontaktoni me distributorin tuaj lokal.

Aplikacioni Daikin E–data për tabletë

Gjeni në gjuhën tuaj se cilat produkte Daikin janë të 
disponueshme në tregun tuaj. 

Aplikacioni për iPhone për kodet e gabimit 
të Daikin

Zgjidhni një familje të produkteve Daikin dhe merrni 
një shpjegim të të gjitha kodeve të gabimeve dhe 
shkaqet e tyre të mundshme. Ky aplikacion do t'ju 
japë juve gjithashtu vlerën e rezistencës në varësi të 
temperaturës së brendshme.
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Direktiva Ecodesign

Direktiva Ecodesign e BE-së 2009/125/KE është 
projektuar për të inkurajuar tregun që të përdorë 
produkte më efikase. Ajo gjithashtu ndihmon 
prodhuesit që të bien dakord për një përkufizim më 
të mirë të efikasitetit për njësitë e kondensimit në 
distancë që ka munguar deri tani. Te Daikin, ne jemi 
të përkushtuar për rregulloret e Ecodesign dhe jemi 
tashmë të parët duke integruar një numër teknologjish 
të reja lider.

Rregullorja e F gazrave

Rregullorja e re e F-gazrave hyn në fuqi në 1 janar 2015 
dhe kërkon një reduktim gradual të HFC-ve nga viti 
2015 deri në vitin 2030 bazuar në një sistem me kuota, 
dhe me ndalime të agjentëve ftohës me GWP të lartë 
në sektorë të caktuar. 
Nga 1 janari 2020, gazrat F me GWP mbi 2500 do t'u 
ndalohet shërbimi sapo mbushja e agjentit ftohës të 
arrijë një ekuivalent CO2 prej më shumë se 40 ton.

Kontroll i kapacitetit me inverter

Ne kemi integruar një teknologji me inverter në 
ventilatorët dhe kompresorët tanë të brendshëm 
për të dhënë kontroll optimal të ngarkesave të 
ndryshueshme në kabinetet me sistem frigoriferik. 
Kjo sjell humbje më të ulëta të energjisë se njësitë 
tradicionale AC.

Funksioni i ekonomizuesit

Funksioni i ekonomizuesit në produktet tona me 
sisteme frigoriferike sjell dy përfitime kryesore. Rrit 
kapacitetin e avulluesit duke kërkuar njëkohësisht 
më pak energji të thithur. Funksioni i ekonomizuesit 
ul gjithashtu temperaturën e shkarkimit, që kursen 
energji dhe është e dobishme për kompresorin.

Presioni i ndryshueshëm i kokës

Kur temperatura e ambientit dhe ngarkesa në 
njësinë e kondensimit ZEAS ulet, ajo do të ndryshojë 
automatikisht shpejtësinë e kompresorit të inverterit, 
ventilatorin dhe temperaturën e kondensimit. Kjo do 
të ulë konsumin e energjisë së sistemit.

Temperatura e përshtatur e avullimit

Për të ulur konsumin e energjisë, temperatura e 
konfiguruar e avullimit të ZEAS mund të rritet përmes 
një sinjali të jashtëm.

Në regjimin e natës, perdet e ajrit të çdo vitrine mund 
të ndalohen duke reduktuar ngarkesën me 1/3. Kjo do 
të thotë se serpentina e avulluesit tani është tepër e 
madhe dhe ekziston rreziku i ngrirjes së produkteve. 
Për të shmangur këtë, temperatura e avullimit të ZEAS 
mund të rritet në 3°C.

ZEAS është gjithashtu ideale për ngrirjen e shpejtë të 
produkteve deri në temperaturën e kërkuar të ruajtjes. 
Ngarkesa do të jetë e lartë gjatë periudhës së ftohjes. 
Kur produkti arrin temperaturën e dëshiruar, ngarkesa 
do të reduktohet. Temperatura e avullimit më pas 
mund të rritet për ta ruajtur atë temperaturë.

Jemi përpara 
legjislacionit

Legjislacioni dhe rregulloret

Conve
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Qoftë në restorante, supermarkete apo salla 
evenimentesh – ZEAS nga Daikin është po aq 
individuale sa edhe kërkesat e industrive ku ajo 
përdoret. ZEAS ka një kompresor me inverter me 
spirale i cili redukton konsumin e energjisë deri në 
30%. Dhe një njësi është në gjendje të ofrojë kapacitet 
frigoriferik në temperaturë mesatare dhe të ulët, 
duke minimizuar investimin tuaj në impiant. 

Një vështrim i shkurtër i avantazheve të ZEAS:

 › Mund të lidhet çdo numër kabinetesh me kontroll 
individual

 › Efikasitet optimal i energjisë me ngarkesë të pjesshme
 › Zhurmë e ulët
 › Dizajn kompakt me kursim hapësire
 › E përshtatshme për instalim të brendshëm dhe të jashtëm
 › Instalim i lehtë, kohë më e shkurtër instalimi
 › Optimizuar për agjentin ftohës R-410A 

Aty ku freskia është e rëndësishme për 
shëndetin
 
Ruajtja e produkteve që prishen lehtë luan një rol 

kyç këtu. Ja pse Spitali Rajonal zgjodhi një teknologji 
speciale frigoriferike: ZEAS.  
Ajo përfshinte njësi me nivele të ulëta zhurme gjatë 
punës, gjurmë shumë të vogël, të cilat ishin të lehta 
për t'u instaluar dhe lejonte një kombinim kabinetesh 
me ngrirës dhe frigoriferësh me temperaturë mesatare. 

Produkte bio për një biznes ekologjik

Një treg bio nuk duhet të shesë vetëm produkte 
ushqimore ekologjike, por duhet të përdorë gjithashtu 
edhe energjinë e gjelbër dhe sa më pak energji që të 
jetë e mundur.  
Nuk ishte thjesht për arsye ndërgjegjeje dhe imazhi që 
Bergfeld’s Biomarkt në Bon të Gjermanisë vendosën të 
zgjedhin ZEAS nga Daikin. Ndryshimi nga gjashtë njësi 
tradicionale frigoriferike te ZEAS kishte edhe përfitime 
ekonomike: kompania arriti të kursejë rreth 30% në 
energji.

Hotel 47°. Një hotel luksoz ul kostot e energjisë 

Ulja e kostove operative është një faktor gjithnjë e më 

Sistem frigoriferik me kombinim fleksibël

Grupe të veçanta për ftohje në temperaturë mesatare dhe të ulët, 

secili me shumë kabinete dhe temperatura të ndryshme. Ky fleksibilitet 

dhe kursim energjie prej deri 30% janë të mundura vetëm me ZEAS.

2°C kabineti

7°C vitrina

ZEAS  

(ftohje me temperaturë mesatare)

-20°C kabineti me ngrirës

-18°C vitrina me ngrirës

ZEAS 

(ftohje me temperaturë të ulët)

Njësi kondensimi me inverter  ZEAS
kapacitet frigoriferik në temperaturë të ulët dhe   mesatare me më pak konsumim energjie
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Spitali Rajonal i Kielit
 

Instalimi i ZEAS me dy përforcues brenda një salle teknike

Hotel 47°, Konstancë

Njësi frigoriferike për kuzhinën e 

restorantit

LREQ-BY1

Njësi kondensimi me inverter  ZEAS
kapacitet frigoriferik në temperaturë të ulët dhe   mesatare me më pak konsumim energjie

i rëndësishëm në industrinë e hotelerisë. Hotel 47° në 
Konstancë të Gjermanisë hapi dyert në pranverë të 
këtij viti. Ai është krenar jo vetëm se është një hotel me 
dizajn trendy me pamje të bollshme nga lumi Rin, por 
edhe që përdor teknologjinë më të fundit inovative 
dhe efikase. Hoteli vendosi të instalojë sistemin ZEAS 

të Daikin. Njësitë komerciale frigoriferike me inverter 
të integruar plotësojnë nevojat e hotelit për ruajtje 
të ftohtë dhe ngrirje të thellë, falë efikasitetit të saj 
energjetik, dizajnit kompakt dhe kapaciteteve "plug 
and play".

Cilësi dhe efikasitet i pakrahasueshëm: këto përfitime 
janë të njohura për klientët dhe instaluesit. Pse? 
Sepse gjatë planifikimit dhe gjetjes së teknologjisë 
frigoriferike, ata kërkojnë mundësi për kursim në 
energji dhe fleksibilitet më të madh.

ZEAS zgjidh shumë nga problemet e sistemeve të 
ftohjes së kombinimit tradicional. Zgjidhja bazohet në 
teknologjinë VRV, e cila i jep ZEAS vendin e duhur në 
sektorin frigoriferik komercial.

Përforcuesi 
ZEAS mund të vendoset paraprakisht që të funksionojë 
në regjime frigoriferike me temperaturë mesatare ose 
të ulët. Me përforcuesin është e mundur ftohja me 
temperaturë mesatare dhe të ulët në një sistem të 
vetëm.
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LREQ8-12BY1

Njësi kondensimi ZEAS

Zgjidhje frigoriferike për përdorime të kapacitetit të 
mesëm deri në kapacitet të madh, të cilat përmbajnë 
teknologji të vërtetuar VRV 
 

 › Zgjidhje perfekte për të gjitha aplikimet për ftohje dhe ngrirje me 
kushtet e ndryshueshme të ngarkesës dhe kërkesa me efikasitet të 
lartë energjie. Në veçanti, për përdorim në supermarkete, frigoriferë 
për ruajtjen e produkteve, ftohës me presion, ngrirës, etj.

 › Kompresori spiral inverter DC me funksion kursyes, rezulton në 
efikasitet të lartë energjie dhe performancë të besueshme

 › Emetime të reduktuara të CO2 falë përdorimit të ftohësit R-410A dhe 
konsumimit të ulët të energjisë

 › E testuar dhe programuar paraprakisht në fabrikë për instalim dhe 
komisionim të shpejtë dhe të thjeshtë

 › Fleksibilitet i lartë instalimi falë përmasave të kufizuara
 › Nivel i ulët zhurme, duke përfshirë edhe funksionin "modalitet i natës"
 › Për kapacitete të vogla në ngrirje, mund të lidhen njësi individuale 
ZEAS me një njësi përforcuese

 › Kombinim Multi prej 2x 15HP ose 2x 20HP që rezulton në më pak 
tubacione dhe kohë instalimi

Kapacitet frigoriferik me 
temperaturë mesatare dhe të ulët

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

Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Moduli 2 i njësisë së jashtme - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Kapaciteti frigoriferik Temperaturë mesatare1 Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Temperaturë e ulët² Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Dimensionet Njësia Lartësia mm 1680

Gjerësia mm 635 930 1240 2780

Thellësia mm 765

Pesha Njësia kg 166 242 331 337 2x 331 2x 337

Shkëmbyesi i nxehtësisë Lloji Bobinë me fletë të kryqëzuara

Kompresori Lloji Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht

Vëllimi i pistonit m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 2x 32,24 2x 35,8

Shpejtësia rpm 5280 6540 4320 6060 6960 5280 6960 2x 5280 2x 6960

Metoda e nisjes Direkt në linjë (drejtuar me inverter)

Kompresori 2 Shpejtësia rpm - 2900 2x 2900

Kompresori 3 Shpejtësia rpm - 2900 2x 2900

Ventilatori Lloji Ventilatori i helikës

Sasia 1 2 2x 2

Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohja Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 2x 230 2x 240

Motori i ventilatorit Fuqia W 350 750 350 750 2x 350 2x 750

Transmetimi Transmetimi direkt

Motori i ventilatorit 2 Fuqia W - 350 750 2x 350 2x 750

Niveli i presionit të zhurmës në distancë 10 m dB(A) 35 36 37 39 41 42 43 45 46

Diapazoni i 
funksionimit

Avulluesi Ftohja Min.~Maks. °CDB -45~10

Temperatura e ambientit Min.~Maks. °C -20~43

Agjenti ftohës Lloji/GWP R-410A/2087,5

Mbushja kg 5,2 7,9 11,5 2x 11,5

TCO2eq 10,9 16,5 24,0 -

Kontrolli Valvula elektronike e zgjerimit

Vaji ftohës Lloji Daphne FVC68D

Vëllimi i ngarkuar l 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 2x (1,7 / 2,1 / 4,0)

Lidhjet e tubacioneve Lëngu 50 ose më pak mm ø 9,5 C1220T ø 12.7 C1220T (Lidhje me kallajisje) ø 19,05 C1220T

50~130 mm ø 9.5 C1220T (Lidhje me kallajisje) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Gazi 50 ose më pak 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 

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3~/50/380-415

1 Kushtet e punës së njësisë së jashtme: TE= -10°C, temperatura e jashtme +32°C, thithja SH 10°C
2 Kushtet e punës së njësisë së jashtme: TE= -35°C, temperatura e jashtme +32°C, thithja SH 10°C
* përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
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Përforcues me ZEAS: 
Kapacitet frigoriferik me TEMPERATURË MESATARE + TË ULËT

2° C 8° C

-19° C

Përforcuesi

-20° C

Përforcuesi

Përforcues me Conveni-Pack:  
Kapacitet frigoriferik me TEMPERATURË MESATARE + TË ULËT + ajër të kondicionuar + Perde ajri Biddle

2°C 8°C

-19°C

Përforcuesi

-20°C

Përforcuesi

Kapacitet frigoriferik me temperaturë të ulët LCBKQ-AV1 3
Kapaciteti i ftohjes1 Nom. kW 3,35
Dimensionet Njësia Lartësia mm 480

Gjerësia mm 680
Thellësia mm 310

Pesha Njësia kg 47
Kompresori Lloji Kompresor me rrotullim i mbyllur hermetikisht

Vëllimi i pistonit m³/h 10,16
Numri i rrotullimeve rpm 6540
Metoda e nisjes Direkt në linjë (drejtuar me inverter)
Frekuenca NDEZUR/FIKUR Më pak se 6 herë në orë

Ventilatori Lloji Ventilatori i helikës
Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohja Nom. m³/min 1,6

Diapazoni i 
funksionimit

Avulluesi Ftohja Min.~Maks. °CDB -45~-20
Temperatura e ambientit Min.~Maks. °C -15~43

Niveli i presionit të zhurmës në distancë 10 m dB(A) 29
Agjenti ftohës Lloji/GWP R-410A/2087,5

Kontrolli Valvula elektronike e zgjerimit
Vaji ftohës Lloji Daphne FVC50K + FVC68D

Vëllimi i ngarkuar l 0,85 / 0,5
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Sistemi Njësia përforcuese - IU 30 m ose më pak
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240

 1 Temperatura e avullimit -35°C; temperatura e jashtme 32°C; thithja SH 10K; temperatura e ngopur e presionit të shkarkimit të njësisë përforcuese -10°C

 2 Funksionimi mbështetet në gazet e fluorinuara të efektit serrë

Njësi përforcuese

 › Njësia përforcuese lejon lidhjen e vitrinave/dhomave të 
ngrirjes me njësitë e jashtme ZEAS dhe Conveni-Pack

 › Kërkesa të reduktuara për tubacione, nga 4 në 2 tuba, 
krahasuar me një sistem tradicional

 › Regjimi i disponueshëm me zhurmë të ulët redukton 
ndjeshëm emetimet e zhurmave 

LCBKQ3AV19
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Conveni-Pack: sistem i     integruar  
për kapacitet frigoriferik të mesëm dhe të ulët,     ajër të kondicionuar dhe ngrohje

Conveni-Pack  
(kapacitet frigoriferik me 
temperaturë mesatare)

-18°C vitrina me ngrirës

Përforcues (kapacitet 
frigoriferik me 
temperaturë të ulët)

Ajër i kondicionuar

Një sistem për gjithçka

Nxehtësia e rikuperuar nga kabinetet e ngrirjes dhe vitrinat mund të 

përdoret për të siguruar ngrohje për dyqanin.

Konsumi i energjisë ulet me 

54%

Treg me skonto me zonë totale 

prej 1000 m² dhe zonë shitjesh 

800 m². Vetëm 6 përqind e 

kohës së punës së kompresorit u 

përdor për ngrohje. Pjesa tjetër 

e kërkuar e nxehtësisë u furnizua 

nga zhvendosja e nxehtësisë.

Konsumi vjetor i energjisë  
në kWh

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

-54%

58 545 kWh / vit

Conveni-
Pack

Ngrohje e 
kombinuar 
dhe ngrohje 
me gaz

87 000 kWh / vit
Ftohja

40 000 kWh / vit
Ngrohja

Perde ajri Biddle

7° C vitrina

Konkurrenca është e ashpër në sektorin e shitjeve 
me pakicë të ushqimeve. Kjo nuk ndikon vetëm te të 
ardhurat që mund të fitohen nga shitjet - edhe kostot 
e punës janë faktor përcaktues për sukses. Sistemi i 
rikuperimit të nxehtësisë i Conveni-Pack kursen para 
duke e ripërdorur nxehtësinë e çliruar diku tjetër në 
ndërtesë. Një sistem mund të përballojë kërkesat si 
për ajër të kondicionuar ashtu edhe për kapacitet 
frigoriferik.  
Ky është kuptimi i Conveni-Pack.

Një vështrim i shkurtër i avantazheve të 
Conveni-Pack

 › Zgjidhje e plotë për kapacitet frigoriferik me 
temperaturë mesatare dhe të ulët, ngrohje dhe ajër 
të kondicionuar

 › Rikuperim nxehtësie për ngrohje efikase
 › Njësia e jashtme e kontrolluar me inverter përdor 
energjinë e rinovueshme nga ajri

 › Konsumim energjie deri në 57 përqind më pak
 › Punime minimale planifikimi dhe kosto më të ulëta 
montimi

Rikuperimi i nxehtësisë

Falë Conveni-Pack, nxehtësia e çliruar e prodhuar gjatë 
ftohjes mund të konvertohet dhe të përdoret diku 
tjetër në ndërtesë, pa shpenzime shtesë për energji. 

Kapaciteti frigoriferik komercial me energji të 
rinovueshme

Denn’s Biomarkt në qytetin gjerman Töpen zgjodhi një 
zgjidhje të plotë për kapacitetin frigoriferik, ngrohjen 
dhe ajrin e kondicionuar: Conveni-Pack nga Daikin. 
Ky sistem kompakt dhe me zhurmë të ulët ftoh dhe 
ngroh pa përdorur karburantet fosile.  
Fakti se konsumi i energjisë së tregut bio është 30% 
më i ulët tregon se sa me vend ishte vendimi i marrë 
nga shitësi.

Kurseni duke u rritur

Pronari i dy supermarketeve Edeka i ndryshoi sistemet 
në Conveni-Pack nga Daikin për të dyja pikat e shitjes 
së ushqimeve. Si rezultat dhe pavarësisht hapësirës së 
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Edeka Buschkühle

Hyrja Bad Waldliesborn; 

vendndodhja e Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Kaseta me qarkullim në të gjitha anët e Daikin për ftohje 

dhe ngrohje komode

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: sistem i     integruar  
për kapacitet frigoriferik të mesëm dhe të ulët,     ajër të kondicionuar dhe ngrohje

madhe të dyqaneve (nga 800 deri 1400 m²) pas vetëm 
dy muajsh u kursyen 3000 euro në kosto energjie. 
Në një prej dyqaneve, nxehtësia e rikuperuar nga 
Conveni-Pack përdoret për ngrohje gjatë dimrit pa 
qenë nevoja për energji shtesë, vetëm nga energjia e 

çliruar e papërdorur nga njësia frigoriferike.
Ashtu si ZEAS, Conveni-Pack ofron teknologji moderne 
për kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare 
dhe të ulët në përdorime komerciale. Megjithatë, 
ajo përmban edhe një avantazh tjetër: rikuperimin e 
nxehtësisë.

Klientët tanë në sektorin e shitjes së ushqimeve 
përdorin lëndë të para të rinovueshme për të 
përgjysmuar kostot e mëparshme të energjisë.
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Kategoria e kapacitetit (kW)

Kategoria e kapacitetit (kW)

Modeli Emri i produktit 50 63 80 100 125 140 200 250

Kapaciteti i ftohjes (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Kapaciteti i ngrohjes (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Kaseta me qarkullim në të 
gjitha anët

FXFQ-A     

Kaseta me montim në 
tavan me qarkullim ajri në 
2 drejtime

FXCQ-A    

Kasetë qosheje e montuar 
në tavan

FXKQ-MA 

Njësi e fshehur në tavan 
me ventilator të drejtuar 
nga inverteri

FXSQ-P     

Njësi e fshehur në tavan 
me ventilator të drejtuar 
nga inverteri

FXMQ-P7     

Njësi e madhe e fshehur 
në tavan

FXMQ-MA  

Njësi e varur në tavan FXHQ-A  

Njësi me 4 drejtime 
fryrjeje e varur në tavan

FXUQ-A 

Njësi me qëndrim në 
dysheme

FXLQ-P  

Njësi e fshehur që 
qëndron mbi dysheme

FXNQ-P  

Për t'iu përgjigjur të gjitha kërkesave të dyqaneve për ftohje dhe ngrohje komode, 
disponohen një gamë e gjerë njësish të brendshme AC dhe perdesh ajri Biddle.

Modeli Emri i produktit 80 100 125 140 200 250

Kapaciteti i ngrohjes (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Perde ajri Biddle me varje 
të lirë

CYVS-DK      

Perde ajri Biddle, kasetë CYVM-DK      

Perde ajri Biddle, diskrete CYVL-DK      

1  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB / 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, gjatësia e tubave: 7,5 m, diferenca e nivelit: 0 m
2  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB / 6°CWB, gjatësia e tubave: 7,5 m, diferenca e nivelit: 0 m

Njësi të brendshme dhe perde ajri Biddle për lidhje me Conveni-Pack
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Kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare LRYEQ-AY1 16

Kapaciteti i ftohjes1 Ajër i kondicionuar kW min. 14 - maks. 27
Ftohja kW 21,8

Kapaciteti i 
ngrohjes2

Ngrohje me 100% rikuperim nxehtësie kW max. 31
Ngrohje me rikuperim nxehtësie + pompë nxehtësie kW max. 42

Dimensionet Njësia Lartësia mm 1680
Gjerësia mm 1240
Thellësia mm 765

Pesha Njësia kg 370
Shkëmbyesi i nxehtësisë Lloji Bobinë me fletë të kryqëzuara
Kompresori Lloji Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht

Vëllimi i pistonit m³/h 13,34
Shpejtësia rpm 6300
Metoda e nisjes Direkt në linjë (drejtuar me inverter)
Frekuenca NDEZUR/FIKUR Më pak se 6 herë në orë

Kompresori 2 Shpejtësia rpm 2900
Kompresori 3 Shpejtësia rpm 2900
Ventilatori Lloji Ventilatori i helikës

Sasia 2
Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohja Nom. m³/min 230

Motori i ventilatorit Fuqia W 750
Transmetimi Transmetimi direkt

Niveli i presionit të zhurmës në distancë 10 m dB(A) 42
Diapazoni i 
funksionimit

Avulluesi Ftohja Min.~Maks. °CDB -20~10
Ftohja Ambienti Min.~Maks. °CDB -5~43
Ngrohja Ambienti Min.~Maks. °CDB -15~21

Agjenti ftohës Lloji/GWP R-410A/2087,5
Mbushja kg 11,5

TCO2eq 24,0
Kontrolli Valvula elektronike e zgjerimit

Vaji ftohës Lloji Daphne FVC68D
Vëllimi i ngarkuar l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0

Lidhjet e 
tubacioneve

Ftohja Lëngu 50 ose më pak mm Ø 9,5 C1220T 
50~130 mm Ø 12,7 C1220T 

Gazi 50 ose më pak mm Ø 25,4 C1220T
50~130 mm Ø 28,6 C1220T 

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Zgjidhja frigoriferike për shitësit e ushqimeve 
me teknologji lider për rikuperimin e nxehtësisë
 › Përfshin kapacitetin frigoriferik me temperaturë 
mesatare dhe të ulët, ngrohje dhe ajër të 
kondicionuar, të gjitha në një sistem

 › Emetime më të ulëta të gazit CO2 falë teknologjisë së 
pompës së nxehjes

 › Modulariteti i sistemit Conveni-Pack maksimizon 
fleksibilitetin e instalimit. Njësitë e brendshme mund 
të grupohen në blloqe ose radhë, ose të shpërndahen 
rreth godinës, për të zbatuar kufizimet individuale të 
instalimit

 › Nxehtësia e nxjerrë nga vitrinat apo avulluesit e 
ftohjes mund të përdoret sërish për ngrohje në dyqan 
pa kosto të tjera

 › Nivel i ulët zhurme, duke përfshirë edhe funksionin 
"regjimi i natës"

LRYEQ16AY1

1 Kushtet e punës së njësisë së jashtme: TE= -10°C, temperatura e jashtme +32°C, thithja SH 10°C 

2 Kushtet e punës së njësisë së jashtme: TE= -10°C, temperatura e jashtme -10°C, thithja SH 10°C

3 Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
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BHGP26A1

Ekrani i matjes dixhitale ju lejon që ta diagnostikoni 
një njësi me një vështrim dhe mund të përdoret me të 
gjitha njësitë ZEAS dhe sistemet Conveni-Pack.

 › Ekrani i matjes dixhitale për instalime fikse ose 
përdorime për shërbim.

 › Tregon presionin e lartë dhe të ulët.
 › Tregon kodet e gabimeve në rast defekti.
 › Tregon deri në 32 parametra pune.
 › Tregon historikun e kodeve të gabimeve (tre të fundit).
 › Lëviz përmes vlerave rezultuese dhe i ruan ato.
 › Kthehet automatikisht në regjimin e shfaqjes normale 
të funksionimit.

Kompleti i matësit dixhital të presionit
BHGP26A1

Kompleti i komunikimit Modbus
BRR9A1V1

Aksesorët  
për ZEAS dhe Conveni-Pack

Shfaqja e presionit të shkarkimit

Shfaqja e presionit të 

thithjes Shfaqja e MPa

Ndërfaqet Modbus e komunikimit Daikin ju lejon të 
integroni plotësisht sistemet Daikin ZEAS dhe Daikin 
Conveni-Pack me rrjetet e automatizuara të kontrollit 
të ndërtesës dhe sisteme të tjera monitorimi.

Ndërfaqja ju lejon të lexoni të gjithë parametrat e 
punës dhe të kontrolloni vlerat e rëndësishme duke 
përdorur protokollin Modbus. Ky komponent unifikues 
e transformon ZEAS dhe Conveni-Pack në një njësi 
transparente, të personalizueshme frigoriferike dhe 
nënkupton se mund të krijoni koncepte dyqanesh 
specifike sipas objekteve dhe të optimizuara nga ana 
energjetike, duke përfshirë përdorimin e monitorimit 
në distancë.

Ndërfaqet Pro mund të përdoren për të lidhur deri në 
32 njësi ZEAS, dhe janë të përshtatshme gjithashtu për 
përdorim me sistemet Conveni-Pack dhe përforcuesin.

Kontrollimi i vlerave

 › Temperaturë objektive e avullimit
 › Nivel i ulët i presionit për pikat e ndezjes dhe fikjes
 › Ndalim i detyruar
 › Mesazhet e gabimeve mund të anulohen në distancë

BRR9AV1

Shfaqja e vlerave

 › Informacioni i modelit dhe statusi i punës
 › Presioni i funksionimit dhe temperaturave të kapacitetit frigoriferik
 › Të dhënat e funksionimit elektrik dhe temperaturat për komponentët
 › Vlerat objektive
 › Faza e ventilatorit dhe frekuenca e kompresorit, orët e përdorimit
 › Mesazhet e paralajmërimeve dhe gabimeve si edhe funksionet e sigurisë 
së sistemit
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Njësitë komerciale të kondensimit 
me kompresor reciprokues ose me spiraleKompleti i komunikimit Modbus

BRR9A1V1

Aksesorët  
për ZEAS dhe Conveni-Pack

Njësitë komerciale të kondensimit Daikin janë ideale 
për përdorim për ruajtje në të ftohtë, kafene, hotele, 
dyqane mishi, pastiçeri dhe vende të ngjashme që 
kanë nevojë për ftohje të sigurt në temperatura 
mesatare dhe të ulëta.

Njësitë e reja janë me efikasitet të lartë energjetik, me 
temperatura pune që variojnë nga -15°C deri +43°C 
(ambienti). Dizajni i përmirësuar dhe izolimi i zhurmave 
i bën ato ideale për vendet urbane, veçanërisht pranë 
zonave të banimit.

Për instaluesit, njësitë janë projektuar që të jenë me 
peshë të lehtë dhe kompakte, me mundësi të lehta 
hyrjeje, duke e bërë instalimin dhe mirëmbajtjen të 
thjeshtë. Njësitë kanë gjithashtu një shtëpizë rezistente 
ndaj motit.
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Kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Kapaciteti frigoriferik Temperaturë 

mesatare1
R-404A Nom kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220
R-407A Nom kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Fuqia në hyrje Temperaturë 
mesatare

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

COP Temperaturë 
mesatare

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

Dimensionet Njësia Lartësia mm 607 662
Gjerësia mm 876 1101
Thellësia mm 420 444

Pesha Njësia kg 45 54 55 67,5
Kompresori Lloji Kompresor reciprokues

Modeli AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Vëllimi i pistonit m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Vaji Vëllimi i ngarkuar l 0,28 0,887
Lloji i vajit Uniqema Emkarate RL32CF

Ventilatori Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohja Nom m³/h 1300 2700
Niveli i presionit të zhurmës në distancë 10 m dB(A) 30 34
Agjenti ftohës Lloji/GWP R-404A / 3921,6

Type2/GWP2 R-407A / 2107
Type3/GWP3 R-407F / 1825

Lidhjet e tubacioneve Lidhja e linjës së lëngjeve mm 6,35 9,53
Lidhja e linjave të thithjes mm 9,53 12,7

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

1 Referojuni kushteve: Temperatura e jashtme e ambientit = 32°C, Temperatura e avullimit = -10°C dhe 10K superngrohje (përdorim me temperaturë mesatare)
2 Funksionimi mbështetet në gazet e fluorinuara të efektit serrë

Njësia e kondensimit për 
kapacitet frigoriferik komercial 

Zgjidhje frigoriferike për shitësit e vegjël të ushqimeve

 › E projektuar në mënyrë specifike për përdorime me kapacitet të ulët 
frigoriferik në dyqanet e vogla (p.sh. në pastiçeri dhe dyqane mishi), 
dhoma ftohjeje, ftohësit e shisheve dhe kabinetet e ekspozimit

 › Kompakte dhe me peshë të lehtë edhe për pikat më të vogla të 
qendrës së qytetit

 › Të gjithë komponentët arrihen lehtë, duke e bërë mirëmbajtjen të 
shpejtë dhe të lehtë

 › Ideale për përdorime urbane: izolimi nga zhurmat dhe nivelet e 
ulëta të zhurmës gjatë punës nënkuptojnë se njësia punon qetë

 › Gama e optimizuar e kompresorit dhe sipërfaqja e rritur e 
kondensuesit sjellin nivele të larta efikasiteti energjie dhe 
besueshmëria sigurohet duke përdorur komponentë me procese 
prodhimi me cilësi të lartë

 › Teknologjia e shkëmbyesit të nxehtësisë me mikro-kanal ul sasinë e 
agjentit ftohës të përdorur në sistem, duke ulur ndikimin mjedisor

Kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Kapaciteti frigoriferik Temperatura 

mesatare1
R-134a Nom kW 2,170 2,480 3,060 3,480
R-404A Nom kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Nom kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Nom kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Fuqia në hyrje Temperaturë 
mesatare

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

COP Temperaturë 
mesatare

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

Dimensionet Njësia Lartësi/Gjerësi/Thellësi mm 662/1101/444
Pesha Njësia kg 69,7 71,7 73,7
Kompresori Lloji Kompresor me spirale

Modeli ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Vëllimi i pistonit m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Vaji Vëllimi i ngarkuar l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Lloji i vajit Vaj poliestër

Ventilatori Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohja Nom m³/h 2700
Niveli i presionit të zhurmës në distancë 10 m dB(A) 33 36 40
Agjenti ftohës Lloji/GWP R-134a / 1430

Type2/GWP2 R-404A / 3921,6
Type3/GWP3 R-407A / 2107
Type4/GWP4 R-407F / 1825

Lidhjet e tubacioneve Lidhja e linjës së lëngjeve mm 9,53
Lidhja e linjave të thithjes mm 19,05

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

1 Referojuni kushteve: Temperatura e jashtme e ambientit = 32°C, Temperatura e avullimit = -10°C dhe 10K superngrohje (aplikimi në temperaturë mesatare)
2 Funksionimi mbështetet në gazet e fluorinuara të efektit serrë

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

E RE
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JEHCCU-M3/L1/L3 

JEHSCU-M3/L3

Njësia e kondensimit për 
kapacitet frigoriferik komercial

Përfitimet kryesore
 ʯ Nivel i ulët zhurme gjatë funksionimit
 ʯ Instalim i lehtë - i pajisur plotësisht - i paketuar
 ʯ Efikasitet energjetik dhe performancë
 ʯ Dizajn i fortë dhe i besueshëm

Përfitimet e instaluesit
 ʯ I vogël, kompakt dhe i fortë për përdorim të lehtë dhe instalim në 
hapësirë të kufizuar

 ʯ Kuti elektrike e testuar dhe e pajisur paraprakisht në fabrikë për 
instalim dhe komisionim të shpejtë dhe të thjeshtë

 ʯ Shërbim i lehtë falë komponentëve shumë të qasshme pas 
paneleve të fuqishme lëvizëse

Përfitimet e përdoruesit
 ʯ Funksionim shumë i qetë
 ʯ Shtëpizë e fortë kundër gërryerjeve për jetëgjatësi të gjatë, edhe në 
kushte shumë të vështira mjedisore

 ʯ Njësi të sigurta, me besueshmëri të vërtetuar të komponentëve dhe 
plotësisht të kualifikuara për përdorimet më kërkuese

 ʯ Konsum i reduktuar i energjisë, falë kompresorëve efikasë dhe 
kontrollit të shpejtësisë së ventilatorit të kondensuesit (përveç serisë 1)

 ʯ Njësi plotësisht e paketuar me çmim konkurrues

a Referojuni kushteve: Temperatura e jashtme e ambientit = 32°C, Temperatura e avullimit = -10°C (aplikimi në temperaturë mesatare); -35°C (aplikimi në temperaturë të ulët)
b MFA = Amperazhi maksimal i siguresës
c  Niveli i presionit të zhurmës i matur në dhomë anekoike  
d O/S = Ndarësi i vajit
e Vaji A = Vaj poliestër (Emkarate RL32H)ww
f  Vaji B =  Vaj poliestër 160PZ
g Vaji A = Vaj poliestër (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Vaji B = Mobil Arctic 22CC    
Shënim: njësitë e kondensimit janë të mbushura paraprakisht me vaj siç tregohet në tabelë
R-134a GWP = 1430, R-407C GWP = 1773,85, R-407A GWP = 2107, R-407F GWP = 1825, R-404A GWP = 3921,6
* Funksionimi mbështetet në gazet e fluorinuara të efektit serrë

Seria  Modeli  

Rendimenti Kompresori O/Sg

Lloji i 
vajit

Të dhënat elektrike

Qarkullimi 
i ajrit 
m3/h

Marrësi Lidhja Dimensionet
Pesha 

(kg)

Presioni 
i 

zhurmës 
dB(A) në 

10mc

Kapaciteti 
i ftohjes 

(kW) a

R-404A 

Kapaciteti 
i ftohjes 

(kW) a

R-134a

Kapaciteti 
i ftohjes 

(kW) a

R-407A

Kapaciteti 
i ftohjes 

(kW) a

R-407C

Kapaciteti 
i ftohjes 

(kW) a

R-407F

Lloji
 Volumi 
fshirës 
(m³/h)

Ngarkimi 
i vajit 
(litër)

Ngarkimi  
i vajit  

(l)
Fuqia në hyrje

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Volumi 
(litër)

Thithja 
(mm)

Lëngu 
(mm)

Gjerësia 
(mm)

Thellësia 
(mm)

Lartësia 
(mm)

Te
m

pe
ra

tu
rë

 m
es

at
ar

e

3

JEHCCU0400M3  6672 3934 6201 5766 6590 MTZ50-4VM 14,90 1,80 -

Vaji Bf

400V/3~/50Hz 15 15 15 15 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 122 37

JEHCCU0500M3  8017 4546 7620 7137 8042 MTZ64-4VM 18,94 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 122 40

JEHCCU0600M3  8897 5680 8452 7660 8843 MTZ72-4VM 21,04 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 5180 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 126 40

JEHCCU0675M3  9756 6153 9268 8930 10097 MTZ81-4VM 23,63 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 5180 7,6 28,6 12,7 1352 556 884 126 42

4
JEHCCU0825M3  11 010 7083 10 459 9867 11 445 MTZ100-4VM 29,80 3,90 - 400V/3~/50Hz 25 25 25 25 25 6770 14,0 28,6 12,7 1261 594 1435 205 42

JEHCCU1000M3  13 528 8667 12 851 13 038 14 126 MTZ125-4VM 37,49 3,90 - 400V/3~/50Hz 30 25 30 30 30 6770 14,0 28,6 12,7 1261 594 1435 205 42

Te
m

pe
ra

tu
rë

 e
 u

lë
t

1 JEHCCU0075L1 0418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Vaji Ae 230V/1~/50Hz 15 - 15 - 15 1910 1,2 9,53 6,35 884 430 489 46 30

2

JEHCCU0175L1 0947 - - - - NTZ48-5VM 8,40 0,95 0,50

Vaji Bf

230V/1~/50Hz 15 - 15 - 15 3040 4,6 16 9,53 1104 478 650 86 35

JEHCCU0175L3 0947 - - - - NTZ48-4VM 8,40 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 3040 4,6 16 9,53 1104 478 650 86 35

JEHCCU0225L1 1567 - - - - NTZ68-5VM 11,80 0,95 0,50 230V/1~/50Hz 20 - 20 - 20 2620 4,6 16 9,53 1104 478 650 92 38

JEHCCU0225L3 1567 - - - - NTZ68-4VM 11,80 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2620 4,6 16 9,53 1104 478 650 92 38

3
JEHCCU0350L3 1845 - - - - NTZ96-4VM 16,70 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 125 38

JEHCCU0400L3 2824 - - - - NTZ136-4VM 23,60 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6050 7,6 28,6 12,7 1352 556 884 130 38

4
JEHCCU0725L3 4245 - - - - NTZ215-4VM 37,50 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 25 - 25 - 25 6770 14,0 28,6 12,7 1261 594 1435 203 41

JEHCCU0825L3 5818 - - - - NTZ271-4VM 47,30 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 25 - 25 - 25 6770 14,0 28,6 12,7 1261 594 1435 203 40

Te
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JEHSCU0400M3 6690 4300 6869 - 7180 ZB29KQE-TFD 11,4 1,36 - 400V/3~/50Hz 15 15 15 - 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 121 34

JEHSCU0500M3 8050 5150 8275 - 8700 ZB38KQE-TFD 14,4 2,07 - 400V/3~/50Hz 20 15 20 - 20 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 126 35

JEHSCU0600M3 9150 6150 9272 - 10 050 ZB45KQE-TFD 17,1 1,89 - 400V/3~/50Hz 20 15 20 - 20 5180 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 128 40

JEHSCU0680M3 9850 6928 10 744 - 11 192 ZB48KQE-TFD 18,8 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 - 20 5180 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 129 40

4
JEHSCU0800M3 12 000 7800 11 543 - 11 790 ZB58KCE-TFD 22,1 2,50 - 400V/3~/50Hz 25 20 25 - 25 6770 14,0 28,6 12,7 1261 594 1435 201 44

JEHSCU1000M3 14 200 9900 14 630 - 15 075 ZB76KCE-TFD 29,1 3,20 - 400V/3~/50Hz 35 25 35 - 35 6770 14,0 35 12,7 1261 594 1435 201 44

Te
m

pe
ra

tu
rë

 e
 u

lë
t 

2
JEHSCU0200L3 1260 - - - 1188 ZF06K4E-TFD 5,9 1,30 0,50

Vaji Bh

400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2620 4,6 19,05 9,53 1108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1645 - 1701 - 1615 ZF09K4E-TFD 8,0 1,50 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2620 4,6 19,05 9,53 1108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2485 - 2090 - 2280 ZF13K4E-TFD 11,8 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 129 35

JEHSCU0500L3 3000 - 2632 - 2774 ZF15K4E-TFD 14,5 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 130 36

JEHSCU0600L3 3600 - 3145 - 3335 ZF18K4E-TFD 17,1 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6050 7,6 22,2 12,7 1347 556 884 130 41

4
JEHSCU0750L3 4320 - - - - ZF24K4E-TWD 20,9 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 20 - 20 - 20 6770 14,0 35 12,7 1261 594 1435 218 41

JEHSCU1000L3 5850 - - - - ZF33K4E-TWD 28,8 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 30 - 30 - 30 6770 14,0 35 12,7 1261 594 1435 218 42
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Njësitë industriale të kondensimit 
me kompresor me vidë

Projektuar për përdorim të jashtëm, njësitë e mëdha të 
kondensimit janë një zgjidhje e përkryer për frigoriferët 
për ruajtjen e produkteve, platformat e shpërndarjes, 
supermarketet, përpunimin e ushqimeve, etj. në 
aplikime me temperaturë të ulët dhe të mesme.

Këto njësi industriale kondensimi janë jashtëzakonisht 
rezistente dhe të projektuara për performancë 
maksimale në hapësirë minimale.
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Gjatësia Gjerësia Lartësia Pesha

mm mm mm kg
Nga 2240 2235 2340 2405
Për 4940 2235 2340 4496

 › Efikasitet i lartë energjetik: kompresor i kontrolluar me inverter, 
ekonomizues, kondensues me performancë të lartë 

 › Mundësi e pasjes së një kompresori rezervë
 › Instalim i lehtë, gati për lidhjen e avulluesve
 › Starter i integruar dhe panel kontrolli me komandues elektronik
 › Ndërtim për kursim hapësire për shkak të dizajnit kompakt të 
serpentinave të kondensuesit të sistemuara në konfigurim në formë "W"

 › Punim me zhurmë të ulët
 › Miratuar sipas EN 378: 2008  
(Kërkesat e sigurisë dhe mjedisore)

 › Agjentët ftohës: R-404A, R-134a, R-407C

Njësia e kondensimit për 
kapacitet frigoriferik industrial

Një gamë gjithëpërfshirëse produktesh me 1 
ose 2 kompresorë dhe 4, 6, 8 ose 10 ventilatorë 
kondensues

Përdorimi i temperaturës mesatare:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW 
(at T0 = -10°C / Tamb = +32°C)

Aplikimi në temperaturë të ulët:
 › R-404A | 37 - 159 kW 
(at T0 = -35°C / Tamb = +32°C)

* Funksionimi mbështetet në gazet e fluorinuara të efektit serrë
* R-134a GWP = 1430, R-407C GWP = 1773,85, R-407A GWP = 2107, R-407F GWP = 1825, R-404A GWP = 3921,6
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Pamje e përgjithshme e produkteve
Modeli Emri i produktit Kapaciteti (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Njësi kondensimi me inverter 

për kapacitet frigoriferik me 

temperaturë mesatare dhe të 

ulët

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Zgjidhje e integruar për kapacitet 

frigoriferik me temperaturë 

mesatare dhe të ulët, ngrohje 

dhe ajër të kondicionuar

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Njësi përforcuese për të lejuar 

kapacitetin frigoriferik në 

temperaturë të ulët bashkë për 

ZEAS dhe Conveni-Pack

Njësi përforcuese

LCBKQ-AV1

Njësi komerciale kondensimi me 

teknologji reciprokuese

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Njësi komerciale kondensimi me 

teknologji me spirale

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Njësi kondensimi me inverter për 

kapacitet frigoriferik industrial
ICU

ICUHS-HA

Kapacitet frigoriferik me temperaturë mesatare Kapacitet frigoriferik me temperaturë të ulët NgrohjeAjër i kondicionuar
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Banak prej akulli

Njësi kondensimi 
Multi ZEAS

Dhomë frigoriferike

Ftohje në 
kabinet

Sallë evenimentesh



Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën 
ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH e ka 
hartuar përmbajtjen e këtij publikimi me njohuritë e tij më të mira. Nuk jepet asnjë 
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose 
përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve 
dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa 
njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon 
në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më 
të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e këtij publikimi. 
E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V. 

ECPSQ15 - 800   450 · 02/15

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 ·  e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Produktet Daikin shpërndahen nga:

PRODUKTE TË FTOHTA DHE KURSIM PARASH
Produktet frigoriferike të Daikin janë projektuar për të reduktuar ndikimin në mjedis. Kjo është arsyeja pse 
Daikin ZEAS dhe Conveni-Pack janë tashmë në përputhje me rregulloren e re të F gazrave që hyn në fuqi 
më datë 1 janar 2015. Kjo i siguron investimet tuaja dhe ju jep mundësinë të planifikoni paraprakisht për 
projekte afatgjata, duke qenë paraprakisht në përputhje me të gjitha rregulloret.  
Mësoni më shumë në faqen www.daikin.at/minisite/zeas




