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frigo tufrigo turbo fl

280 ÷ 1840 kW

A
CLASS

INVERTER OIL
FREE R134a FLOODED

f i f t y c o o l y e a r s

1 9 6 3 2 0 1 3

AgregAty chłodzone WodĄ, WyposAżone W odśrodkoWe, bezolejoWe sprężArki typu 
turbocor orAz pAroWnikiem typu zAlAnego
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frigo turbo fl

A
CLASS

INVERTER OIL
FREE R134a FLOODED

Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 
parownikiem typu zalanego

WSTĘP
Urządzenia FRIGO TURBO FL, spełniają wymagania Protokołu 

Kyoto, odnośnie energooszczędności jak i pośredniej emisji CO2 

do Atmosfery określanej jako TEWI (Total Enviromental Warming 

Impact). 

Agregaty FRIGO TURBO FL, posiadają ten wskaźnik o około 

30% niższy niż agregaty standardowe.

(1)TEWI jest sumą bezpośrednich i pośrednich emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery

FRIGO TURBO FL

11 modeli

ESEER ≥ 9,23

SPL: 73,9dB(A)@1m (ISO3744)

Chłodzenie
Sprężarka odśrodkowa  

               Klasa energetyczna A
Silnik sprężarki regulowany inwerterowo 

Sprężarka bezolejowa
 Czynnik chłodniczy R134a

Parownik typu zalanego
Montaż wewnętrzny
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FRIGO TURBO FL

SCREW CHILLER

Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 
parownikiem typu zalanego

DLA WIĘKSZOŚCI APLIKACJI SEKTORA CYWILNEGO ORAZ 

PRZEMYSŁOWEGO

Ze względu na ich zalety, są one niezastąpione w każdej aplikacji, 

począwszy od klimatyzacji komfortu poprzez zastosowania HI-TECH 

do wysoce-krytycznych zastosowań takich jak szpitale, pomieszczenia 

czyste, farm serwerowych, obiektów DATA CENTER, telekomunikacji i 

kontroli ruchu powietrznego.                                     

Niezawodność operacji jest gwarantowana przez 24h nadobę i 365 dni w 

roku.

E
E

R

obciążenie chłodzenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Jedną z podstawowych cech FRIGO TURBO FL są ich 

znakomite osiągi energetyczne w warunkach obliczeniowych 

jak w zmiennych warunkach eksploatacyjnych (ESEER).

Diagram wyraźnie i jednoznacznie pokazuje różnice w EER 

pomiędzy agregatami wyposażonymi w standardowe sprężarki 

śrubowe z agregatami FRIGO TURBO FL, we wszystkich 

zakresach wydajności.

Diagram sporządzono w oparciu o standardy obliczeniowe 

EUROVENT.

INWERTEROWY SYSTEM REGULACJI 

WYDAJNOŚCI

Płynna regulacja wydajności uzależniona od 

obciążenia cieplnego jest realizowana zabudowanym 

w sprężarce inwerterem. Taki sposób regulacji 

umożliwia stosunkowo łatwą regulację obiegów 

chłodniczych bez zbędnych oscylacji parametrów 

roboczych oraz stanów niestabilnej pracy. 

System jest wysoko-wydajny i może zostać 

przeciążony w stosunku do nominalnego 

obliczeniowego o około 

10%, dając tym samym 

możliwość pracy w warunkach 

ekstremalnych. 

Zakres pracy typoszeregu 

FRIGO TURBO FL, w 

odniesieniu do wartości 

nominalnych wynosi 20% to 

110%.
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TURBOCOR

Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 
parownikiem typu zalanego

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPRĘŻARKI ODŚRODKOWE Z WAŁEM 

LEWITUJĄCYM W POLU MAGNETYCZNYM

Agregaty FRIGO TURBO FL są wyposażone w 

dwu- stopniowe, odśrodkowe sprężarki zmiennej 

prędkości znakomicie dopasowujące wydajność 

chłodniczą do zapotrzebowania instalacji. 

Zastosowane w agregatach FRIGO TURBO 

FL sprężarki z łożyskowaniem wału w polu 

magnetycznym eliminuje czynności serwisowe 

związane z wymianą i konserwacją łożysk w 

porównaniu z tradycyjnymi systemami, obniża opory 

tarcia oraz obniża koszty eksploatacji. 

KOREKCJA MOCY

Współczynnik korekcji mocy tych 

kompresorów (cos-ϕ ) jest zawsze 

bliski jedności we wszystkich zakresach 

wydajności, 

dzięki czemu nie jest wymagane 

stosowanie dodatkowych elementów 

dla korekcji mocy biernej.

MINIMALNY PRĄD ROZRUCHOWY (LRA)

Wbudowany system inwerterowej regulacji limituje prąd rozruchowy zastosowanych sprężarek do 5A w odróżnieniu do 

sprężarek pozostałych typów, gdzie ta sama moc chłodnicza urządzeń generuje prądy rozruchowe rzędu setek Amperów.

Tak niskie prądy rozruchowe eliminują całkowicie fluktuacje prądu zasilającego obiekt, nie powodując wpływu na pracę 

podłączonych do zasilania innych odbiorów (oświetlenie, systemy komputerowe, aparaturę medyczną i pomiarową etc).
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frigo turbo fl
Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 

parownikiem typu zalanego

GŁOŚNOŚĆ

Agregaty FRIGO TURBO FL są 

ekstremalnie ciche. Proponowane 

wersje wykonania począwszy od 

standardowej i cichej po super-

cichą umożliwiają zastosowanie 

w najbardziej wymagających 

obiektach.

Znajdują zastosowanie w takich 

obiektach jak: 

centra handlowe, hotele, biura 

oraz budynki użyteczności 

publicznej

KOMPONENTY GŁÓWNE
• Rama nośna i obudowy wykonane z 

galwanizowanych profile stalowych 

malowanych epoksydowo (RAL9002).

• Odśrodkowe, 2-stopniowe, bezolejowe 

kompresory z łożyskami magnetycznymi

• Parownik typu zalanego

• System mikroprocesorowej regulacji z 

dotykowym wyświetlaczem “Touch-Screen”

• Panel elektryczny z wyłacznikiem głównym 

zabezpieczonym zamkiem

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• Obudowydźwiękochłonne na kompresorach

PAROWNIK TYPU ZALANEGO

Agregaty FRIGO TURBO FL są wyposażone 

w parowniki typu zalanego, gdzie ciekły 

czynnik chłodniczy w fazie odparowania 

znajduje się po zewnętrznej stronie rur. Ten 

rodzaj wymiany ciepła umożliwia znacznie 

lepsze współczynniki wymiany ciepła.

Ponadto przepływ cieczy chłodzonej 

wewnątrz rur wymiennika może podlegać 

zmianom w stosunku do zmiennego 

obciążenia obiektu, redukując tym 

samym koszty energii odpowiadającej za 

pompowanie medium chłodzonego przez 

system pompowy obiektu.
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frigo turbo fl
Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 
parownikiem typu zalanego

MIKROPROCESOROWY SYSTEM REGULACJI

Zastosowano tu mikroprocesorowy system regulacji, nadzoru parametrów roboczych oraz statusu alarmów urządzenia, 

z nowym ciekłokrystalicznym 7” wyświetlaczem graficznym.

System posiada:

• Bezpotencjałowe styki do wyprowadzenia alarmów typu GENERAL

• Liczniki godzin pracy podzespołów z interwencyjnym programem MAINTENANCE

• ”DATA LOGGER” dla zapisu stanów alarmowych i parametrów pracy urządzenia.

• Funkcję “ON LINE TRENDS” swobodnie konfigurowaną specjalnie dla ułatwienia czynności serwisowych i 

diagnostycznych.

• Wysoki poziom wymiany danych roboczych z procesorem sterującym pracę sprężarek.

• Pamięć “FLASH” zabezpieczającą dane robocze w wypadku zaniku napięcia 

• Monitoring urządzenia w czasie rzeczywistym lub skumulowanym (opcjonalnie) 

• Menu zabezpieczone hasłem.

Całkowicie zmodyfikowany graficzny interface Użytkownika charakteryzuje się niebywałą prostotą i łatwą nawigacją i 

dzięki kilku prostym  informacjom umożliwia pełen podgląd w pracę poszczególnych komponentów urządzenia.

Spośród kilku nowych dostępnych wykresów, zwanych jak powyżej “ON LINE TRENDS” możemy uzyskać prostą analizę 

statusu urządzenia i jego osiągów energetycznych w czasie realnym i skumulowanym.

Nowa logika pracy zminimalizowała liczbę nastaw roboczych urządzenia, dzięki zastosowaniu nowych auto-adapcyjnych 

mikroprocesorowych technik kontroli parametrów pracy.
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 280 T1 380 T1 460 T1 560 T2 760 T2 840 T3
 280 380 460 560 760 840
 55,4 75,2 90,7 111,0 149,0 166,0
 5,05 5,05 5,07 5,05 5,10 5,06
 8,65 8,81 9,12 8,70 9,09 8,64
 1  1 1 2 2 3
 1 1 1 1 1 1
 1918 1954 2249 2781 3170 4490
 73,9 74,3 76,1 76,1 76,3 77,1

 920 T2 1140 T3 1380 T3 1520 T4 (*) 1840 T4 (*)
 920 1140 1380 1520 1840
 179,0 218,0 270,0 290,0 358,0
 5,14 5,23 5,11 5,24 5,14
 9,16 9,23 9,08 9,04 9,17
 2 3 3 4 4
 1 1 1 1 1
 3634 5128 5880 7014 7230
 77,8 77,1 77,7 78,0 79,5

b

a

c

Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz 
parownikiem typu zalanego

1) Wartość brutto - Dla temperatury wody lodowej 12/7°C; temperatura wody chłodzącej 30/35°C.
2) Ciśnienie akustyczne z odległości 1m na wolnej przestrzeni zgodnie z normą ISO3744.
(*) Modele tak wyraźne, nie posiadają certyfikat EUROvENT
ZASILANIE:  400/3/50

MODEL
Wydajność chłodnicza (1) kW        
Moc pobierana (1) kW
EER (1)
ESEER (1)
Sprężarki n.
Obieg chłodniczy n.
Waga kg
Ciśnienie akustyczne (2) dB(A)

MODEL
Wydajność chłodnicza (1) kW        
Moc pobierana (1) kW
EER (1)
ESEER (1)
Sprężarki n.
Obieg chłodniczy n.
Waga kg
Ciśnienie akustyczne (2) dB(A)

WYMIARY (mm)

 Wielkość a b c 

 280 T1 3.050 1.320 1.870

 380 T1 3.050 1.320 1.870

 460 T1 3.050 1.320 1.870

 560 T2 3.130 1.320 2.040

 760 T2 3.662 1.355 2.040

 840 T3 4.500 1.406 2.090

 920 T2 3.820 1.406 2.040

 1140 T3 4.500 1.406 2.090

 1380 T3 4.500 1.406 2.090

 1520 T4 4.990 1.406 2.090

 1840 T4 4.990 1.406 2.090

PARAMETRY TECHNICZNE W WARUNKACH NOMINALNYCH
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 270 K T1
 270
 59,9
 4,51
 7,67
 1 
 1
 1120
 72,0 a b

c

 

Agregaty chłodzone wodą, wyposażone w odśrodkowe, bezolejowe sprężarki typu turbocor oraz
płytowe wymienniki ciepła

WERSJA KOMPAKTOWA
Z PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

270 kW przy zaledwie 1,3 m2

1) Wartość brutto - Dla temperatury wody lodowej 12/7°C; temperatura wody chłodzącej 30/35°C.
2) Ciśnienie akustyczne z odległości 1m na wolnej przestrzeni zgodnie z normą ISO3744.
ZASILANIE:  400/3/50

PARAMETRY TECHNICZNE W WARUNKACH NOMINALNYCH

Wersja “K” jest zaprojektowana do osiągnięcia wysokiej 

wydajności chłodniczej w ograniczonej przestrzeni z 

wymaganą niską emisyjnością hałasu.

MODEL
Wydajność chłodnicza (1) kW        
Moc pobierana (1) kW
EER (1)
ESEER (1)
Sprężarki n.
Obieg chłodniczy n.
Waga kg
Ciśnienie akustyczne (2) dB(A)

	 MODEL	 a	 b	 c

 270 K T1  1.000 1.300 1.850

KOMPONENTY GŁÓWNE
• Rama nośna i obudowy wykonane z galwanizowanych profile stalowych 

malowanych epoksydowo (RAL9002).

• Odśrodkowe, 2-stopniowe, bezolejowe kompresory z łożyskami 

magnetycznymi

• Spawany płytowy parownik / skraplacz

• System mikroprocesorowej regulacji z dotykowym wyświetlaczem “Touch-Screen”

• Panel elektryczny z wyłacznikiem głównym zabezpieczonym zamkiem

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• Port szeregowy

• Obudowa wyciszająca sprężarkę




