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Multi kompresszoros 
csoportaggregát scroll/digitális 
scroll és hermetikus dugattyús 
kompresszorokkal 
Általános jellemzők:

 › Normal hűtés teljesítmény: 7,2 kW - 26 kW
 › Mélyhűtés teljesítmény: 6,6 kW - 12 kW
 › Környezeti hőmérséklet tartomány: - 25°C - +43°C
 ›  R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 ›  Copeland scroll/digitális scroll, Tecumseh és Maneurop dugattyús 
hermetikus kompresszorok  
További típusok, márkák és teljesítmények kérésre elérhetők

 › Körülmények: 
MT: Környezeti hőmérséklet: 35°C Elp. Hőmérséklet: -10°C 
LT: Környezeti hőmérséklet: 35°C Elp. Hőmérséklet: -35°C

CC Sorozat

Standard konfiguráció

Alapkeret változat:
Az alapkeret hajtott és előre festett acéllemezből, 
teljesen zárt kerettel, egyszerű hangszigetelő anyaggal 
és rezgéselnyeléssel
Alátámasztók (CC standard)

Alap hűtőrendszer:
A kompresszorok (3 vagy 4) párhuzamosan 
csatlakoztatva, egy beszívó és egy kinyomó vezetékkel. 
Minden kompresszor elzáró szeleppel felszerelt a 
beszívó és a kinyomó vezetéken.
A kompresszorok rezgéselnyelő alátámasztókkal 
rögzítve a keretre.
Az olaj kiegyenlítő rendszer egy olajleválasztóból és 
kiegyenlítő csatlakozóból áll, amelyek a kompresszor 
olaj nézőüveg csatlakozásra szereltek. 
A felszerelt kompresszorok számától függően egy vagy 
két olajszint kijelző, a kiegyenlítő csatlakozásra rögzítve. 
A hűtőrendszer folyadék gyűjtőtartályokkal van 
felszerelve, több tartály esetén a beszerelés 
párhuzamosan történik a biztonsági szeleppel, 
cserélhető szárítószűrővel, folyadékszint riasztással, 
folyadék nézőüveggel és elzáró szelepekkel.
A beszívó vezetéken egy mechanikus cserélhető 
kazettaszűrő található. 

Kompresszorok: 

CC-E: Scroll kompresszor
CC-ED: Digitális scroll kompresszor
CC-H: Hermetikus dugattyús kompresszor
(Tecumseh vagy Maneurop)

A hűtőrendszer elemei:

 › Általános magasnyomás kapcsoló, állítható és automatikus 
visszaállítással

 › Általános alacsony nyomás kapcsoló, állítható és automatikus 
visszaállítással

 › Vészhelyzeti alacsony nyomás kapcsoló, állítható és 
automatikus visszaállítással

 › Alacsony nyomás kapcsolók minden kompresszorhoz, 
vészhelyzeti, állítható és automatikus visszaállítással

 › Magasnyomás kapcsolók a kondenzátor ventilátorok 
szabályozásához, állítható és automatikus visszaállítással

 › Alacsony nyomású szonda, a teljesítményszabályozó beszívó 
vezetéken

 › Magas nyomás mérő
 › Alacsony nyomás mérő
 › Integrált kondenzátorral vagy anélkül

Elektromos panel

Standard áramelosztás
Leválasztó kapcsoló
Kompresszor védelem, túlterhelés elleni motorvédelemmel, 
ventilátor biztosítékokkal, termo érintkezők minden 
ventilátorhoz
Kiegészítő 230 volt áramkör 400V/230V átalakítóval
XC440C elektromos kártya
IP55 szellőztető ventilátor
Az ajtón egy elektromos kártya és 4 lámpa található: 
vészjelző (gomb + lámpa), ventilátorblokk, magas nyomás 
kapcsolóblokk, alacsony nyomás
Kapcsolóblokk és kiválasztó a kompresszorok  
be/ki kapcsolásához.
Kondenzáció szabályozás nyomáskapcsolókkal:  
1 nyomáskapcsoló minden 2 ventilátorhoz, standard 2 nyomás

CC scroll

CC hermetikus

Kiegészítők

INSRD Zárt keret dupla rétegű hangszigetelő anyaggal RIC. LIQ. Nagy méretű folyadék gyűjtőtartály

AC&R
Mechanikus olaj kiegyenlítő rendszer olaj tartalékkal, olajszűrővel, 
nyomáscsökkentő szeleppel

CFF Kompresszor hangszigetelő

TRAXOIL Elektromos olajszint szabályzás ELC.C EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100 elektromos kártya
INSRD Zárt keret dupla rétegű hangszigetelő anyaggal FQD Frekvencia meghajtó 

További berendezések és speciális kiegészítők kérésre elérhetők 

A műszaki kiválasztáshoz, árakhoz, kiegészítőkhöz és kiszállítási idők 
megtekintéséhez használja a Zanotti szoftvert és lépjen kapcsolatba műszaki 
osztályunkkal. Örömmel állunk rendelkezésére.
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CC Sorozat

Különböző speciális keretek és méretek kérésre elérhetők

(mm) 1. keret 2. keret 3. keret
A

Méretek kérésreB
C

Rajzok és méretek

Hűtőközeg áramlási diagram és fő komponensek

CC1 keret

CC2 keret

CC3 keret

CMP

PL/PH PL/PH PL/PH PL/PH

PO PO PO PO

CMP CMP CMP
LRC

FLTSGL

Suction liquid separator (optional)

SCT

LQD

DSC

CND

Jelmagyarázat:

CMP: kompresszor
SCO: szervizszelep
SGL: nézőüveg
PL: LP kapcsoló
PH: HP kapcsoló

SVA: biztonsági szelep
LRC: folyadék 
gyűjtőtartály
FLT: szárítószűrő
VAL: elzáró szelep

OSGL: olaj nézőüveg 
CND: kondenzátor csatlakozó 
DSC: kinyomó csatlakozó 
LQD: folyadék csatlakozó 
SCT: beszívó csatlakozó
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Multi kompresszoros 
csoportaggregátok 
Félhermetikus kompresszorokkal 
Általános jellemzők:

 › Normal hűtés teljesítmény: 25 kW - 320 kW
 › Mélyhűtés teljesítmény: 13 kW - 133 kW
 › Környezeti hőmérséklet tartomány: - 25°C - +43°C
 › R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 › Dugattyús Félhermetikus kompresszorok Bitzer, Dorin, Frascold, 
Copeland stream 
További típusok, márkák és teljesítmények kérésre elérhetők

 › Körülmények: 
MT: Környezeti hőmérséklet: 35°C Elp. Hőmérséklet: -10°C 
LT: Környezeti hőmérséklet: 35°C Elp. Hőmérséklet: -35°C

CC Sorozat

Standard konfiguráció

Alapkeret változat:
Az alapkeret hajtott és festett acéllemezből készült, 
csavarokkal rögzítve, amelyekre az alkatrészek 
felszerelhetők.

Alap hűtőrendszer:
A kompresszorok (3 vagy 4) párhuzamosan csatlakoztatva, 
egy beszívó és egy kinyomó vezetékkel. Minden 
kompresszor elzáró szeleppel felszerelt a beszívó és a 
kinyomó vezetéken.
A kompresszorok rezgéselnyelő alátámasztókkal rögzítve 
a keretre.
Az alacsony hőmérsékletű kompresszorokhoz ventilátorok 
tartoznak.
Az olaj kiegyenlítő rendszer egy Olajleválasztóból és 
kiegyenlítő csatlakozóból áll, amelyek a kompresszor olaj 
figyelőüveg csatlakozásra szereltek.
A felszerelt kompresszorok számától függően egy vagy két 
olajszint kijelző, a kiegyenlítő csatlakozásra rögzítve. 
A hűtőrendszer folyadék gyűjtőtartályokkal van felszerelve, 
több tartály esetén a beszerelés párhuzamosan történik 
a biztonsági szeleppel, cserélhető szárítószűrővel, 
folyadékszint riasztással, folyadék figyelőüveggel és elzáró 
szelepekkel.
A beszívó vezetéken egy mechanikus cserélhető 
kazettaszűrő található.

Kompresszorok: 

CC- B Bitzer 
CC- D Dorin
CC- C Copeland stream
CC- R Frascold

A hűtőrendszer elemei:

 › Általános magasnyomás kapcsoló, állítható és automatikus visszaállítással
 › Általános alacsony nyomás kapcsoló, állítható és automatikus 
visszaállítással

 › Olajnyomás kapcsoló az összes kompresszorhoz
 › Vészhelyzeti alacsony nyomás kapcsoló, állítható és automatikus 
visszaállítással

 › Alacsony nyomás kapcsolók minden kompresszorhoz, vészhelyzeti, 
állítható és automatikus visszaállítással

 › Magasnyomás kapcsolók a kondenzátor ventilátorok szabályozásához, 
állítható és automatikus visszaállítással (a nyomáskapcsoló 2 ventilátort 
vezérel; több mint 4 kondenzátor ventilátor esetén a beszerelhető 
nyomáskapcsolók maximális száma 4)

 › Alacsony nyomású szonda, a teljesítményszabályozó beszívó vezetéken
 › Magas nyomás mérő
 › Alacsony nyomás mérő

Elektromos panel

Standard áramelosztás
Leválasztó kapcsoló
Kompresszor védelem, túlterhelés elleni motorvédelemmel, ventilátor 
biztosítékokkal, termo érintkezők minden ventilátorhoz
Kiegészítő 230 volt áramkör 400V/230V átalakítóval
XC440C elektromos kártya
IP55 szellőztető ventilátor
Az ajtón egy elektromos kártya és 4 lámpa található: vészjelző (gomb 
+ lámpa), ventilátorblokk, magas nyomás kapcsolóblokk, alacsony 
nyomás
Kapcsolóblokk és kiválasztó a kompresszorok be/ki kapcsolásához
Kondenzáció szabályozás nyomáskapcsolókkal: 1 nyomáskapcsoló 
minden 2 ventilátorhoz, standard

CC fél-hermetikus

Kiegészítők

INSRD Zárt keret dupla rétegű hangszigetelő anyaggal RIC. LIQ. Nagy méretű folyadék gyűjtőtartály

AC&R
Mechanikus olaj kiegyenlítő rendszer olaj tartalékkal, olajszűrővel, 
nyomáscsökkentő szeleppel

FREON Hűtőközeg töltet

TRAXOIL Elektromos olajszint szabályzás ELC.C EWCM4180 - XC1000D – EWCM9100 elektromos kártya
INSRD Zárt keret dupla rétegű hangszigetelő anyaggal CR1 CR1 teljesítmény szabályozó
CFF Kompresszor hangszigetelő CR2 CR2 teljesítmény szabályozó
FQD Frekvencia meghajtó CAP Teljesítményfokozattal szabályozott kompresszorok

További berendezések és speciális kiegészítők kérésre elérhetők 

A műszaki kiválasztáshoz, árakhoz, kiegészítőkhöz és kiszállítási idők 
megtekintéséhez használja a Zanotti szoftvert és lépjen kapcsolatba műszaki 
osztályunkkal. Örömmel állunk rendelkezésére.
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CC Sorozat

(mm) 1. keret 2. keret 3. keret
A

Méretek kérésreB
C

Hűtőközeg áramlási diagram és fő komponensek

CMP

PL/PH PL/PH PL/PH PL/PH

PO PO PO PO

CMP CMP CMP
LRC

FLTSGL

Suction liquid separator (optional)

SCT

LQD

DSC

CND

Rajzok és méretek

CC3 keret

CC2 keret

CC1 keret

CC4 keret

CC5 keret

Különböző speciális keretek és méretek kérésre elérhetők

Jelmagyarázat:

CMP: kompresszor
SCO: szervizszelep
SGL: nézőüveg
PL: LP kapcsoló
PH: HP kapcsoló

SVA: biztonsági szelep
LRC: folyadék 
gyűjtőtartály
FLT: szárítószűrő
VAL: elzáró szelep

OSGL: olaj nézőüveg 
CND: kondenzátor csatlakozó 
DSC: kinyomó csatlakozó 
LQD: folyadék csatlakozó 
SCT: beszívó csatlakozó


