
 

CRA/K 182-P÷604-P 

1 AGREGATE PENTRU RACIREA APEI SI POMPE DE CALDURA AER/APA CU VENTILATOARE 

CENTRIFUGALE, COMPRESOARE SCROLL SI SCHIMBATOARE IN PLACI 
 

47 kW - 178 kW
 
DESCRIERE UNITATE 
Agregatele pentru racirea apei si pompele de caldura pentru instalare in interior, seria CRA/K 182-P÷604-P AQUAPLUS, cu 
agent frigorific R410A, sunt destinate satisfacerii exigentelor pentru climatizarea spatiilor medii si mari din sfera serviciilor sau 
din sistemele industriale, acolo unde pozitionarea unitatii in exteriorul cladirii este dificila.Ele sunt utilizate - impreuna cu 
unitatile terminale - pentru climatizareain caperilor sau pentru a indeparta caldura degajata in timpul proceselorindustriale; pot 
fi livrate cu conexiune RS 485 ModBus pentru a integra eventual sistemul inovator de supraveghere si control CLIMAFRIEND, 
obtinandu-se un nivel de confort si eficienta maxima prin programarea parametrilor in maxim 30 de camere diferite.Echipate cu 
ventilatoare centrifugale, compresoare Scroll si schimbatoare in placi, chiar si in varianta cu ventilatoare de inalta presiune, 
aceste unitati pot fi completate cu un circuit hidraulic cu tanc, cu pompa sau cu tanc si pompa. Gama larga de accesorii, 
montate in fabrica sau livrate separat, completeaza modul remarcabil de functionare a modelului de baza. 

 
VERSIUNI   
 
CRA/K 
Doar racire 
CRA/K/AP 
Doar racire, cu ventilatoare de inalta presiune 
CRA/K/WP 

Pompa de caldura reversibila 
CRA/K/WP/AP 
Pompa de caldura reversibila cu ventilatoare de inalta 
presiune 

 
CARACTERISTICI 
• Structura din otel galvanizat, protejata cu pulberi de 
poliester. 
• Compresoare Scroll cu vizor pentru nivelul uleiului, cu 
protectie la suprasarcina si rezistenta carter. 
• Ventilatoare de tip centrifugal cu antrenare directa la 
motoare trifazice. 
• Condensator tip baterie de tevi din cupru cu aripioare din 
aluminiu. 
• Evaporator in placi de inox AISI 316, cu un circuit pe 
partea cu agentul frigorific si altul pe partea cu apa pentru 
modelele 182-P÷453-P, doua circuite independente pe 
partea cu agentul frigorific si unul pe partea de apa pentru 
modelele 524-P.604-P, complet cu presostat diferential 
apa. Unitatile in pompa de caldura sunt dotate cu rezistenta 
antiinghet. 
• Agent frigorific R410A. 
• Panou electric cu comutator general cu dispozitiv de 
blocare a usii, sigurante, protectie la suprasarcina pentru 
compresoare si protective termica pentru ventilatoare. 
• Microprocesor pentru reglare si protectie unitate. 

 
ACCESORII 
   Accesorii montate in fabrica: 
IM Intrerupatoare magnetotermice 
SL Insonorizare compresoare 
CC Controlul condensatiei pana la -20°C 
BT Kit pentru functionare la temperaturi scazute ale apei 
DS Recuperator partial de caldura 
RT Recuperator total de caldura 
SI Tanc inertial 

PS Pompa simpla de circulatie 
PD Pompa dubla de circulatie 
Accesorii livrate separat: 
MN Manometre inalta/joasa presiune 
CR Panou de comanda la distanta 
IS Interfata seriala RS 485 
RP Grile pentru protectie baterie 
AG Antivibranti din cauciuc 



 

 


