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LRYEQ16AY

Közepes hőmérsékletű hűtés LRYEQ-AY 16
Ár HUF Árajánlatért kérem, forduljon Daikin kapcsolattartójához!
Hűtési teljesítmény Légkondicionálás Névl. kW 14,0 (1)

Kereskedelmi hűtés Névl. kW 21,8 (2)
Fűtési teljesítmény Légkondicionálás Névl. kW 27,0 (3)

Kereskedelmi hűtés Névl. kW 21,8 (4)
Méretek Berendezés Magasság mm 1680

Szélesség mm 1240
Mélység mm 765

Tömeg Berendezés kg 370
Hőcserélő Típus Lamellás hőcserélő
Kompresszor Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor

Szállítóteljesítmény m³/h 13,34
Fordulatszám rpm 6300
Teljesítmény W 2500
Indítási mód Üzemkész állapotból (inverteres meghajtással)
Frekvencia BE/KI Kevesebb mint 6-szor egy óra alatt

2. kompresszor Fordulatszám rpm 2900
Teljesítmény W 3600

3. kompresszor Fordulatszám rpm 2900
Teljesítmény W 4500

Ventilátor Típus Axiál ventilátor
Mennyiség 2
Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 230

Ventilátormotor Teljesítmény W 750
Meghajtás Közvetlen meghajtás

Hangnyomásszint Névl. dBA 62,0
Működési 
tartomány

Elpárologtató Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -20~10
Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -5~43
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -15~21

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2087,5
Töltet kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Vezérlés Elektronikus expanziós szelep

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3~/50/380-415

(1) Hűtés prioritás mód: beltéri hőm. 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm.; kültéri hőm. 32°CDB, csőhossz: 7,5 m ; szintkülönbség: 0 m (2) Hűtés prioritás mód: elpárolgási hőm. -10°C; kültéri hőm. 32°CDB; Beszívó SH: 
10°C (3) 100% hővisszanyerés üzemmód: Beltéri hőm. 20°C száraz hőm.;  külső hőm. 7°C száraz hőm., 6°C nedves hőm.; 18 kW hűtés terhelés; csővezeték hossz: 7,5 m ; szintkülönbség: 0 m (4) A beszívási nyomásnak 
megfelelő telítési hőmérséklet (hűtési oldal): -10°C (hűtött állapotban); a belső légkondicionáló csatlakoztatási kapacitása: 10HP, ha a hővisszanyerés 100%

Conveni-Pack hűtési rendszer 
hővisszanyeréssel

Hűtési megoldás élelmiszer -kiskereskedők számára, 
díjnyertes hővisszanyerő technológiával

 ʯ Egyetlen rendszerbe integrálja a magas és alacsony hőmérsékletű 
hűtést és légkondicionáló berendezést (fűtést is beleértve)

 ʯ Hővisszanyerés, optimalizált vezérlés és a legmodernebb 
kompresszoros technológia alkalmazásával a Conveni-csomag 
a hagyományos rendszerekhez képest akár 50%-kal is képes 
csökkenteni az éves energiafogyasztást

 ʯ Alacsonyabb közvetett CO2 kibocsátás a hőszivattyús 
technológiának köszönhetően

 ʯ A Conveni-csomag moduláris kialakítása alkalmassá teszi a kisebb-
nagyobb üzletekben való felhasználásra

 ʯ A Conveni-pack moduláris rendszere maximális beszerelési 
rugalmasságot biztosít. A kültéri egységek igény szerint 
csoportokban, sorban, vagy az épület körül egyenként telepíthetők

 ʯ A hűtött terekből vagy párologtatókból elvont hő újrahasznosítható 
a bolt fűtésére, mely így nem jelent plusz költséget

 ʯ Alacsony zajszint, beleértve az "éjszakai üzemmódot"
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