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LRMEQ-BY1

Mini-ZEAS kondenzáló egység 
kereskedelmi hűtéshez scroll 
technológiával
Hővisszanyerős kereskedelmi hűtő rendszer kis élelmiszer üzletekbe

 ʯ Az inverteres technológia garantálja az optimális élelmiszer tárolást 
a pontos hőmérsékletszabályozás biztosításával

 ʯ Az inverteres meghajtású scroll kompresszor economizer funkcióval 
hozzájárul a hűtőberendezés élettartamának meghosszabbításához 
és az alacsonyabb karbantartási igényekhez

 ʯ Az R-410A hűtőközeg használata lehetővé teszi a kisebb csőátmérő 
használatát, csökkenti a rendszer hűtőközeg tartalmát, és kisebb az 
ökológiai lábnyoma 

 ʯ Az R-410A teljes mértékben megfelel a legújabb F-gáz 
szabályozásnak és 2020 után is használható

 ʯ A DC kompresszor alapfelszereltségként tartalmazza az economizer 
funkciót és jelentősen javítja az egység hatékonyságát, csökkentve 
az energiafogyasztást

Közepes hőmérsékletű hűtés LRMEQ-BY1 3 4
Ár HUF Árajánlatért kérem, forduljon Daikin kapcsolattartójához!
Hűtési teljesítmény Közepes hőmérséklet Névl. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Áramfelvétel Közepes hőmérséklet Névl. kW 2,53 (2) 3,65 (2)
Szezonális  energiateljesítményi 
mutató SEPR

R-410A Teelpárolgási -10°C
4,17 4,08

Éves energiafogyasztás 
Q

R-410A Teelpárolgási -10°C kWh/a
8698 12651

Feltételek teljes terhelésen 
és környezeti hőmérsékleten 
32°C (A. pont)

R-410A Teelpárolgási 
-10°C

Névleges COP (COPA)
2,33 2,30

Feltételek teljes terhelésen és 
környezeti hőmérsékleten 43°C

R-410A Teelpárolgási 
-10°C

Bejelentett COP (COP3)
1,51 1,48

Méretek Berendezés Magasság mm 1345
Szélesség mm 900
Mélység mm 320

Tömeg Berendezés kg 126
Hőcserélő Típus Lamellás hőcserélő
Kompresszor Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor

Frekvencia BE/KI Kevesebb mint 6-szor egy óra alatt
Indítási mód Üzemkész állapotból (inverteres meghajtással)

Ventilátor Típus Propeller
Mennyiség 2
Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 106

Ventilátormotor Teljesítmény W 70
Meghajtás Közvetlen meghajtás

Hangnyomásszint Névl. dBA 51 (2)
Működési tartomány Elpárolgási 

hőmérséklet
Min. °C -20 (3)
Max. °C 5

Környezeti 
hőmérséklet

Min.~Max. °C száraz 
hőm. -20~43

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2087,5
Töltet kg 450

TCO₂eq 939
Vezérlés Elektronikus expanziós szelep
Hűtőkörök Mennyiség 1

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

      

(1) Hűtés: elpárolgási hőm. -10°C; kültéri hőm. 32°C; beszívó SH10°C (2) Hűtés: elpárolgási hőm. -35°C; kültéri hőm. 32°C; beszívóSH10°C (3) Hangnyomás adatok: a berendezés elejétől 1 méterre, 1,5 m magasságban 

mérve | A névleges üzemi áramot a következő körülmények befolyásolják: kültéri hőm. 32°C száraz hőm.; beszívás SH10°C; a szívási nyomásnak megfelelő telítési hőmérséklet -10°C

 ʯ A piacon a legalacsonyabb zajszint, amely a különböző alacsony zajszint üzemmódokkal még 
tovább csökkenthető

 ʯ Az egység tömege nagyon kicsi; ezért akár a falra is szerelhető
 ʯ A piacon kapható hasonló termékeknél kisebb, így ideális szűk helyekre
 ʯ Speciális szoftver megoldás az egyszerű rendszertervezéshez és üzembe helyezéshez
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