
rodzina agregatów do zastosowań w 
układach klimatyzacji dużych mocy
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CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

DOSTĘPNOŚĆ OPCJI

ZINTEGROWANE 

SYSTEMY STEROWANIA
ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ 
Niezależnie od zastosowania, nasza seria zapewnia idealne 

rozwiązanie dzięki szerokiemu zakresowi wydajności (od 619 

do 2008 kW) i pracy przy temperaturach otoczenia (od -18°C 

do +52°C), charakteryzując się przy tym najmniejszą na rynku 

powierzchnią zabudowy.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACYJNE 
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych uzyskano dzięki unikatowej 

sprężarce jednośrubowej firmy Daikin, która zapewnia maksymalną 

wydajność zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu.

WYJĄTKOWA NIEZAWODNOŚĆ 
Innowacyjna technologia (np. zaawansowane specjalne 

kompozytowe wirniki sprężarek) zmniejszają zużycie elementów 

urządzenia, co przyczynia się do wydłużenia żywotności 

i obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji.

DOSKONAŁE LOGICZNE UKŁADY STERUJĄCE 

Łatwe w obsłudze elementy sterujące umożliwiają zaprogramowanie 

systemu pod kątem maksymalnej wydajności, z jednoczesnym 

pełnym zapisem historii działania jednostki.

NISKI POZIOM GŁOŚNOŚCI PODCZAS PRACY 
Obniżony poziom hałasu przy pełnym i częściowym obciążeniu 

uzyskano dzięki najnowszej technologii w dziedzinie sprężarek 

i unikatowemu projektowi wentylatorów, które tłoczą duże ilości 

powietrza prawie bezgłośnie, zapewniając ciche działanie instalacji 

w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Osiągnięcie pełnej kontroli działania naszych wytwornic wody 

lodowej serii „EWAD~C” było możliwe dzięki zastosowaniu 

sterowników MicroTech III. Sterowniki te zapewniają łatwę obsługę 

dzięki modułom sterowania umożliwiającym użytkownikowi 

ustawienie i monitorowanie każdego parametru pracy agregatu oraz 

przechowanie ich rejestru przez dłuższy czas dla potrzeb obsługi 

i konserwacji. W celu dostarczenia rozwiązania kompleksowego 

sterowniki można łatwo zintegrować z systemem automatyki 

budynku przez protokoły Ethernet TCP/IP.

Oferujemy gamę kombinacji wydajności, sprawności i ograniczenia 

hałasu, w tym szeroką listę opcji umożliwiających optymalizację 

wytwornic wody lodowej EWAD~C pod kątem zastosowań 

i wymagań klienta. Stwierdziliśmy, że nasi klienci prawie zawsze 

wybierają wiele z nich, więc obecnie dostarczamy je w standardzie. 

Jest jednak dostępna nowa gama opcji, która pozwala dopasować 

system ściśle do wymagań. Wśród nich wyróżnia się opcja 

„odzysku ciepła” zapewniająca większą oszczędność energii 

i rozszerzająca możliwości zastosowań w hotelach itd..

POZIOM DŹWIĘKU ZAKRES WYDAJNOŚCI

WYDAJNOŚĆ Standardowa Niska Obniżona 600 800 1000 1500 2000 2500

Standardowa � � �

Wysoka � � �

Premium � � �

Typoszereg – zaprojektowany tak, aby 

przekroczyć wymagania norm branży HVAC 

w zakresie sprawności działania – oferuje 

elastyczne rozwiązania dla szerokiej gamy 

zastosowań dzięki nowoczesnemu projektowi 

z wieloma kombinacjami wydajności i poziomu 

hałasu.

EWAD~C-

Zakres wydajności 619 ~ 2008 kW

619-1922 kW

736-2008 kW

809-1562 kW
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Dzięki wyjątkowej energooszczędności nasz 

nowy typoszereg jest bardzo oszczędnym 

rozwiązaniem przeznaczonym do układów ze 

zmiennym obciążeniem np. zastosowaniach 

zapewniających komfort.

EWAD~CZ 

CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

TECHNOLOGIA INWERTERA 
Zastosowanie sprężarek śrubowych z napędem inwereterowym 

w nowym typoszeregu „EWAD~CZ” pozwala jednostkom uzyskać 

najwyższe w klasie wyniki wydajności przy częściowym obciążeniu 

przy wskaźniku ESEER do 5,8 i znacznie zmniejszyć emisję CO
2
 

oraz obniżyć roczne koszty eksploatacyjne.

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ 
Jednostki z naszego nowego typoszeregu, dostępne w trzynastu 

wielkościach, można stosować w wielu różnych kombinacjach, 

aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla zastosowań, w których 

duże znaczenie ma niezawodna i wysokowydajna wytwornica 

wody lodowej. 

SZEROKA LISTA OPCJI 
Dostarczane jednostki wyposażone są w wiele funkcji. Dostępna 

jest również szeroka lista opcji obejmująca takie pozycje, jak: 

• regulacja prędkości obrotowej wentylatora zapewniająca 

zwiększoną energooszczędność

• opcja szybkiego restartu dla urządzeń, które w bardzo krótkim 

czasie po awarii zasilania muszą wrócić do pełnej sprawności. 

WYJĄTKOWA NIEZAWODNOŚĆ 
Nawet w przypadku wykonywania czynności konserwacyjnych 

nie następuje przerwa w chłodzeniu, ponieważ wytwornice wody 

lodowej „EWAD~CZ”, w zależności od wielkości, posiadają dwa lub 

trzy niezależne obwody chłodnicze. Co więcej, wszystkie elementy 

dobierane są z maksymalną starannością, aby zapewnić najwyższy 

poziom niezawodności, spełniający najsurowsze wymagania.

DLACZEGO INVERTER?

Nasza przodująca na rynku technologia inwertera umożliwia 

jednostce ciągłą regulację wydajności przez zmianę prędkości 

obrotowej sprężarki w odpowiedzi na zapotrzebowanie na 

chłodzenie. Jest to idealne rozwiązanie dla systemów ze zmiennym 

obciążeniem, takich jak zastosowania zapewniające komfort, 

w których wysoka wydajność naszych urządzeń przy częściowym 

obciążeniu pozwala znacznie obniżyć emisję CO
2
 oraz obniżyć 

roczne koszty eksploatacji, a więc skrócić czas zwrotu nakładów 

inwestycyjnych.

Dodatkowo, zastosowanie technologii inwertera przyczynia się do 

niższych poziomów hałasu, dokładniejszej regulacji temperatury 

wody w wytwornicy, niższego wymaganego prądu rozruchowego, 

optymalnych współczynników mocy biernej (zawsze powyżej 

0,95), zmniejszenia zbiorników wody dla systemu hydraulicznego 

oraz do uzyskania zwiększonej niezawodności dzięki mniejszej 

liczbie włączeń i wyłączeń sprężarki.

POZIOM DŹWIĘKU ZAKRES WYDAJNOŚCI

WYDAJNOŚĆ Standardowa Niska Obniżona 600 800 1000 1500 2000 2500

Standardowa

Wysoka � � �

Premium

Zakres wydajności 635 ~ 1802 kW

635-1802 kW

��������
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CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

CO TO JEST FREECOOLING?

RYNEK CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH

ZWIĘKSZONA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
Dzięki korzystaniu z wytwornicy wody lodowej z free-coolingiem 

zużycie energii przez jednostki chłodzące znacznie spada 

w sezonie zimowym. W rzeczywistości, gdy temperatura otoczenia 

jest wystarczająco niska, 3°C lub poniżej (w zależności od modelu), 

sprężarki wytwornicy wody lodowej wyłączają się i chłodzenie jest 

praktycznie za darmo. To prowadzi do radykalnego zmniejszenia 

obciążenia sprężarek i rocznych kosztów eksploatacji, ponieważ 

można zaoszczędzić do 75% zużywanej energii. 

Dodatkowo, ograniczenie użycia sprężarek przyczynia się 

również do wydłużenia żywotności wytwornic wody lodowej, 

co w jeszcze większym stopniu minimalizuje całkowity koszt 

instalacji.

OBNIŻONA EMISJA CO
2
 

Nasze „chłodzące za darmo” wytwornice wody lodowej z free-

coolingiem wykorzystują chłodniejsze powietrze atmosferyczne 

do wstępnego chłodzenia wody, więc wymagają dostarczenia 

znacznie mniejszej ilości energii, zmniejszając negatywny 
wpływ systemu na środowisko naturalne i pomagając osiągnąć 

cele energetyczne wyznaczone przez UE oraz poprawiając zielony 
wizerunek firmy – właściciela urządzenia.

W latach 80-tych ubiegłego wieku, komputery instalowano 

wszędzie. Wraz ze zwiększeniem stopnia złożoności procesów IT 

w firmach zaczęto zdawać sobie sprawę z potrzeby umieszczania 

Free-cooling jest ekonomiczną metodą wykorzystywania niskiej 

temperatury powietrza atmosferycznego do wspomagania 

chłodzenia wody, która jest następnie używana w układach 

klimatyzacji serwerowni lub w przemyśle. Gdy temperatura 

powietrza atmosferycznego spada poniżej ustawionej wartości, 

woda lodowa (chłodzona jest w całości lub częściowo) przepływa 

do „systemu free-coolingu”. Pozwala to na zmniejszenie mocy 

pobieranej przez wytwornicę wody lodowej, co skutkuje 

oszczędnością energii, nie wpływając ujemnie na zaspokojenie 

wymagań w zakresie chłodzenia.

serwerów w specjalnych pomieszczeniach w siedzibie firmy a nawet 

budowania oddzielnych obiektów przeznaczonych do tego celu. 

Te obiekty, czyli centra przetwarzania danych, zużywają ogromne 

ilości energii i generują ogromne ilości ciepła, którym należy 

starannie zarządzać, aby zoptymalizować działanie wyposażenia. 

Z upływem lat, centra przetwarzania danych stały się jednym 

z największych producentów gazów cieplarnianych w gospodarce 

– i produkcja ta wzrośnie. Obecnie UE dąży do zmniejszenia zużycia 

energii przez te obiekty i ograniczenia ich wpływu na środowisko 

naturalne. Jednym z bardzo ważnych elementów rozwiązania jest 

stosowanie energooszczędnych systemów chłodzenia, takich jak 

jednostki z serii „EWAD~CF”. 

POZIOM DŹWIĘKU ZAKRES WYDAJNOŚCI

WYDAJNOŚĆ Standardowa Niska Obniżona 600 800 1000 1500 2000 2500

Standardowa

Wysoka � � �

Premium

Wraz z rozszerzeniem oferty wytwornic wody lodowej 

EWAC-C o nową serię z funkcją „free coolingu” 

spełniamy nasze zobowiązanie dostarczania 

doskonałych rozwiązań przeznaczonych do różnych 

zastosowań, wymagających najwyższego poziomu 

oszczędności energii, oszczędności kosztów 

i komfortu.

EWAD~CF 

Zakres wydajności 602 ~ 1555 kW

602-1555 kW

Chłodzenie za darmo
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RODZINA „EWAD~C” OFERUJE 

NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ, 

NISKI POZIOM HAŁASU ORAZ 

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA 

DLA SZEROKIEJ GAMY 

ZASTOSOWAŃ

Nową serię jednostek chłodzonych powietrzem 

wyposażyliśmy w szereg opracowanych 

w naszej firmie innowacji technologi (min. 

w unikatową sprężarkę jednośrubową oraz 

nowoczesne wysokowydajne wentylatory) 

oferujących wyjątkowo oszczędne rozwiązania 

do zastosowań komfortowych i innych, 

które wymagają wytwornic wody lodowej 

charakteryzujących się najwyższym poziomem 

wydajności i niezawodności.
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Dystrybucja produktów Daikin:

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 

sprężarek i czynników chłodniczych kładzie duży 

nacisk na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego. Od wielu lat Daikin stara się wprowadzać na 

rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 

To wyzwanie wymaga ekologicznego projektowania 

i rozwijania szerokiego asortymentu produktów 

i systemu zarządzania energią, obejmujących 

oszczędzanie energii i zmniejszenie ilości odpadów. 
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 

oferty wiążącej Daikin Europe N.V.. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą 

wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 

na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 

treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin 

Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 

lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 

niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 

przedstawionej treści.

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 

Certyfikującego Eurovent dla klimatyzatorów (AC), 

zespołów chłodzących ciecz (LCP), klimakonwektorów 

(FCU) i central klimatyzacyjnych (AHU). Sprawdzić 

ważność certyfikatu na stronie internetowej: 

www.eurovent-certification.com lub: 

www.certiflash.com

Dystrybucja produktów Daikin:
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