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EASY PROZONE EA 
 

Линия за бита и леката промишленост 
 

 
Термопомпи вода/вода; Пластинчати или спираловидни 

и тръбни топлообменници.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимките в каталозите не са обвързващи, представените аксесоари могат да бъдат по избор. За допълнителна 

информация моля свържете се с нашите офиси за продажба.
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Въведение 
Агрегатите, принадлежащи към фамилията   Easy    Prozone    EA  са охлаждани с вода компактни водни охладители, снабдени с високо ефективен 

херметичен спирален компресор, и топлообменници с увеличена повърхностна площ, предлагащи се в 9 размера и в следните версии: 

 
C  Охлаждан с вода компактен воден кондензатор (хладник) . 
H  Охлаждан с вода компактен воден охладител за работа с термопомпа чрез реверсиране на доставяната вода от кондензатор и 
изпарителя към инсталацията.  
CM  Охлаждан с вода кондензационен агрегат. 
ME  Безкондензационен агрегат, който да се свързва с отдалечен кондензатор (хладник). 

Корпус 

С галванизирана стоманена основна рама и панели с прахово боядисан галванизиран стоманен лист, осигуряващ висока корозионна устойчивост. Лесно 

отстраняеми панели осигуряват пълен достъп до компонентите вътре в машината за сервиз и техническо обслужване. 

Компресор 
От високо ефективен спирален херметичен тип. Тези компресори се характеризират с висока производителност, с ниски нива на шум и вибрация. Високите 

стойности на СОР се получават: 

-   посредством висока обемна ефективност в целия работен обхват, постигната чрез непрекъснат контакт между фиксараната и ротационна спирали, което 
избягва лошото пространство и реекспанзията на хладилния агент; 

-   посредством малки загуби на налягане поради отсъствието на смукателен и изпускателен вентили и на непрекъснатата компресия; 

-   посредством намаляването на топлообмена между засмукването и изпускането на хладилния агент, благодарение на пълното 

разделяне на пътищата на хладилния агент. 

Акустичните характеристики се постигат: 

-   поради отсъствието на смукателен и изпускателен вентили; 

-   поради непрекъснатия и постепенен процес на компресия; 

-   поради отсъствието на бутала, което осигурява ниски нива на вибрация и пулсация на хладилния агент. 

Електродвигател 
Електродвигателят се охлажда със засмукване и е снабден с термична защита за автоматично връщане в изходно положение и електрически нагревател 

за предотвратяване разреждането на хладилния агент в маслото по време на периодите, когато агрегатът е спрян. Клемите са поместени в предпазна 

кутия IP 54. 

Изпарител и кондензатор 

Са от типа споена с твърд припой пластина от неръждаема стомана AISI   316 с увеличена повърхностна площ. Изпарителят е директно разширение 

изолиран външно с антикондензационен пеноматериал и снабден с превключвател на диференциалното налягане на водата и електрически нагревател за 

защита от измръзване. 

Охладителен контур 
Е изцяло изработен от медни тръби, всяка със: разширителен шибър с външен компенсатор, изсушителен филтър, наблюдателно стъкло, соленоиден вентил 
за течност, HP и LP превключватели (за високо и ниско налягане), предпазен вентил на изпускателната линия. 

Електрическо табло 
Отговарящо на изискванията на CEI 44-5/IEC 204-2, комплектовано със: 

-   предпазна блокировка на главния превключвател; 

-   автоматичен прекъсвач на веригата за компресорите; 

-   контактори за компресори; 

-   стопяеми предпазители за допълнителна верига 220Vac; 

-   стопяеми предпазители за допълнителна верига 24Vac; 

-   трансформатор на напрежението за допълнителна верига 24Vac. 

Електронен контролер 
Блоковете на охладителя и термопомпата са снабдени с микропроцесор MicroChiller2 с 3-цифров дисплей и икони за показване на статуса на агрегата. 

Чрез клавиатурата можете да зададете следните параметри: 

-   избор на експлоатационен режим (охлаждане или нагряване); 

-   зададена точка и разлика (диференциал); 

- динамичен диференциал за защита на компресора от неколкократни пускове за час (функция DLC за версиите без воден буфер); 

- синхронизиране на времето на пуск на компресора; 

- ротация на компресора в режим FIFO (първо влязло първо излязло); 

- праг на замръзване и контролна точка за активране на електрическия нагревател на изпарителя. 

Посредством контактите на клемното табло може да се управлява охладителния блок в следните случаи: 

- дистанционен избор on/off; 

- дистанционен избор лято/зима (за версиите с термопомпа); 

- допълнително управление на разхода на вода (външен превключвател на дебита на потока); 

- външен сигнал on/off за водната помпа; 

- релейни контакти за обща алармена сигнализация; 

- статус на компресора on/off 

В случай на повреда, от дисплея може да се прочете кода на алармата, която е настъпила: 

- високо налягане; 

- ниско налягане; 

- прегряване на намотките на компресора; 

- антифриз; 

-  липса или недостатъчен разход на потока през водната страна на обменника;



22/4/2015 г. Page  3 of 5 

 

 

 

EASY PROZONE EA 117 Z H - R410A 
 

-   висока/ниска температура на водата при стартиране на системата; 

- самоизпитване в случай на повреда на сондата за температура или за налягане; 

- самоизпитване в случай на погрешно спомагателно напрежение. 

Благодарение на функцията   dLC   (Dynamic   Logic   Control – динамичен логически контрол), електронният контролер може да управлява разликата на 

температурата на водата на вход, въз основа на скоростта на нейното изменение. Функцията dLC  работи частично като симулатор на воден резервоар; 

фактически тя позволява да се намали броя на пусковете на компресора. 

Главното предимство на функцията dLC е по време на условия на ниско 
натоварване, тоест: 

- компресорът е изключен и температурата на водата нараства много бавно; в тази ситуация dLC дава възможност да се забави 

пуска на компресора като се замени с термичната инерция, която би се получила от водния резервоар. 

- компресорът е включен и температурата на водата се понижава много бързо; в този случай dLC дава възможност да се забави 

изключването на компресорите. По такъв начин се достига същия резултат, който би се получил от термичната инерция на водния 

резервоар. 

В резултат функцията dLC дава възможност да се намалят размерите на водния резервоар, с огромни предимства за площта заемана от основата на 

агрегата. Фигура 1 показва как пусковете на компресора намаляват чрез преминаване от система без резервоар и без dLC  (1 .a)  към система с  dLC  (1.b)  

и към система с dLC и малък воден резервоар (1 .c).  Може да се види, че това последно решение е все пак най-доброто, въпреки че размерите на 

резервоара могат да бъдат намалени. 

Функцията  dSP (Dynamic Set Point – Динамично зададена точка) позволява да се променя едновременно зададената точка за постигане винаги на 

условията на най-добър комфорт и, преди всичко, на максимална икономия на енергия. На практика ако външната температура се увеличи, чрез функцията 

dSP е възможно: 

- да се увеличи до някаква стойност зададената точка в случай, че е необходимо да се намали консумацията на мощност и е необходимо да се осигури 

разлика между вътрешната и външна температура, така че да се избегнат проблеми за здравето, дължащи се на прекомерни изменения на 

температурата. 

- да се намали до известна степен зададената точка, в случай че е необходимо да се компенсира по такъв начин излишното 

термично натоварване; разбира се това е функция, която трябва да се използва предпазливо, тъй като създава високи 

консумации на мощност и големи разлики в температурата.
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МОЩНОСТ   Охладителна мощност                                                                                                             [kW]                      16,4 

Подадена мощност на компресорите                                                                               [kW]                      3,25 
 

Топлинна мощност                                                                                                                [kW]                      19,8 

Подадена мощност на компресорите в режим с термопомпа                                   [kW]                      4,17 

 

ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  

 

EER                                                                          5,06 

COP                                                                         4,75 

 

Общо EER                                                                    5,06 

Общо COP                                                                   4,75 

КОМПРЕСОРИ   КОМПРЕСОРИ                                                                                                                                                        1 

Охладителни контури                                                                                                                                            1 

Етапи на разтоварване                                                                                                                                         1 

Зареждане на хладилен агент                                                                                    [kg]                        3,0 

Зареждане на масло                                                                                                      [kg]                        1,7 

ИЗТОЧНИК   Нагряване                  Охлаждане 

Тип на флуида                                                                                                                                         
Вода

 

Темп.на флуида на вход/изход                                                 [°C]             15,0/10,0              30,0/35,0 

Брой топлообменници                                                                                                1 

Разход на вода                                                                                 [m³/h]                   2,4                         3,4 

Пад на налягането                                                                        [kPa]                   22                           63 

ПОТРЕБИТЕЛ   
 

Нагряване                  Охлаждане 

Тип на флуида                                                                                                                              Вода 

Темп.на флуида на вход/изход                                                 [°C]              40,0/45,0                    12,0/7,0 

Брой топлообменници                                                                                                1 

Разход на вода на топлообменника                                     [m³/h]                   3,4                         2,8 

Пад на налягането на топлообменника                                   [kPa]                    47                          31 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ  

(не е включена помпа) 

 

FLI                                                     [kW]              3.3 

FLA                                                      [A]              6.0 

SA                                                        [A]            61.0 

LRA                                                      [A]            61.0 

 

FLI максимум                           [kW]                     4.6 

FLA максимум                          [A]                        8.0 

SA максимум                            [A]                      61.0 

ESP                                        [V-ph-Hz] 

 
АКУСТИЧНИ ДАННИ   

 
Ниво на звуково налягане при  20 m (ISO 3744)                                                       [dB(A)]                         26 

Ниво на звуково налягане при 10 m (ISO 3744)                                                        [dB(A)]                         32 

Ниво на звуково налягане при 5 m (ISO 3744)                                                           [dB(A)]                         37 

Ниво на звуково налягане при 1 m (ISO 3744)                                                           [dB(A)]                         49 

Ниво на звукова мощност (ISO 3744)                                                                           [dB(A)]                         63 
 

Hz  63            125           250           500          1000         2000          4000          8000 

[dB(A)]   41              37              33              28              26              24              17               13 

РАЗМЕРИ   Дължина                                         [mm]             603 

Ширина                                           [mm]             606 

Височина                                    [mm]                       796 

Тегло                                              [kg]                       147 

Техническите данни и размерите не са обвързващи. Thermocold Costruzioni S.r.l. си запазва правото да извършва необходимите 

изменения без предупреждение. 

FLI = Подадена мощност при пълно натоварване при условията на избор 

FLA = Ток при пълно натоварване при условията на избор 

SA = Пусков ток (сума от LRA на най-големия компресор, тока на другите компресори, общия ток на вентилаторите) 

LRA = Ампери за блокиране на ротора за най-големия компресор 

FLImax= Подадена мощност при пълно натоварване при най-лошите условия за компресорите и вентилаторите (на границата на 

кожуха на агрегата)  

FLAmax=  Пусков ток при пълно натоварване при най-лошите условия за компресорите и вентилаторите (на границата на кожуха на 

агрегата)  

Samax= Пусков ток (сума от LRA на най-големия компресор, тока на другите компресори изчислен при най-лошите условия, общия ток 

на вентилаторите). 

Нивата на звуково налягане са средни стойности, изчислени в свободно поле с отражателна повърхност и са показателни. 

Стойностите на мощността и звуковото налягане са претеглени (dBA) . 

Стойностите, показани в октавната лента, са ориентировъчни и са непретеглани нива на звуково налягане на разстояние 10 m (dB) .
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1 
ВХОД НА ВОДА ЗА 

КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХ 
4 ИЗХОД НА ИЗТОЧНИКА НА ВОДА 

    

2 
ИЗХОД НА ВОДА ЗА 

КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХ 
5 ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

    

3 ВХОД НА ИЗТОЧНИКА НА ВОДА 6 
ОТВОРИ ЗА МОНТИРАНЕ НА 

АНТИВИБРАЦИОННИ АБСОРБЕРИ Ø8 

 
 

Размери                                   18Z 110Z 113

Z 

117Z 120Z 122Z

mz 

126Z 129

Z 

134Z 139Z 

 1 - 2              Ø                         1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 

 3 - 4              Ø                         1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 

 

Работни тегла 

Kg                                             102 106 122 150 159 170 237 260 263 272 

 

 


