
iCOOL A2L jest najnowszym produktem 
odnoszącej sukcesy serii iCOOL zaprojektowanym 
i wyprodukowanym w Europie przez firmę AREA.

Rodzina produktów iCOOL, składająca się dotychczas z urządzeń wykorzystujących konwencjonalne 
(HFC/HFO-A1), jak i naturalne czynniki chłodnicze (CO2), została powiększona o nowy zakres 
wykorzystujący czynniki chłodnicze A2L takie jak R454C/R455A (GWP< 50) zgodnie z EN 378-2:2016.

Dzięki iCOOL A2L zwiększamy korzyści płynące z 
zastosowania urządzeń iCOOL, aby zdefiniować 
na nowo standardy: 

· Większe oszczędności energii i szersza
modulacja wydajności (od 15% do 100%),
dzięki zastosowaniu nowej sprężarki napędzanej
bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC).

· Cichsza praca dzięki użyciu większego
wentylatora z elektronicznie komutowanym
silnikiem (EC) i specjalnej komory
dźwiękochłonnej dla sprężarki

· Zwiększone bezpieczeństwo przy napełnianiu
czynnikiem z grup A2L dzięki 3 izolowanym
komorom pozwalającym na niezależny dostęp do
zasilania, elementów elektronicznych, skraplacza i
sprężarki.

W serii zastosowano również cechy, które 
zapewniły sukces gamie iCOOL: 

· Łatwy montaż, kompaktowa jednostka plug&play

· Łatwe rozruch, gwarantowane uruchomienie w
mniej niż 3 minuty

· Wysoka niezawodność, niestandardowe
sterowanie w celu ochrony sprężarki

Zrównoważony rozwój jest podstawową wartością 
AREA. iCOOL A2L został zaprojektowany, aby pomóc 

sprzedawcom detalicznym w sektorze spożywczym, 
gastronomicznym i chłodniczym spełnić na czas 

wymagania dotyczące gazów fluorowanych.
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Zasilanie i 
elementy 

elektroniczne
Skraplacz Sprężarka

Kim jesteśmy?

Inteligentne Rozwiązania 
dla Ekologii

3 izolowane komory



iCOOL eSLIM-9 MHP A2L jest 
przeznaczony do pracy w temperaturze 
otoczenia do 43 [ºC]

Tamb [oC] - temp. otoczenia  ·  Te [oC] - temp. parowania  ·  Qo [kW] - wydajność chłodnicza
Przegrzanie na ssaniu - 10 K, dochłodzenie cieczy - 3K
Qo (min): minimalna wydajność przy pracy sprężarki na najniższych obrotach
Qo (maks): maksymalna wydajność przy pracy sprężarki na najwyższych obrotach

* wstępne dane

Te -15 -10 -5 0 5

Tamb Qo (min) Qo (maks) Qo (min) Qo (maks) Qo (min) Qo (maks) Qo (min) Qo (maks) Qo (min) Qo (maks)

27 1,73 7,87 2,10 9,52 2,51 11,41 2,98 13,53 3,49 15,88

32 1,67 7,59 2,04 9,25 2,45 11,14 2,92 13,25 3,43 15,59

38 1,61 7,30 1,97 8,94 2,37 10,79 2,83 12,86 3,33 15,16

43 1,55 7,03 1,89 8,61 2,29 10,41 2,73 12,42 3,22 14,65

Zasilanie Mcc (A) Zbiornik (L) Przyłącze
Ssawne

Przyłącze
Cieczy Wentylator

380-420V/3ph/50Hz 15,6 10 7/8” 1/2” 1 x 710 mm

Długość A 1286 mm

Wysokość B 858 mm

Szerokość C 471 mm

Waga 170 kg

Tabela wydajności*

Karta danych technicznych

Wymiary
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Modulacja
Płynna regulacja wydajności 
od 15 do 100% dzięki 
technologii inwerterowej i 
wentylatorom z elektronicznie 
komutowanymi silnikami (EC).

Oszczędności energii
Do 40% niższe zużycie energii 
niż w przypadku urządzeń typu 
wł./wył. ECOdesign 2018.

Niezawodność
NiezawodnośćMniejsza liczba 
uruchomień, łagodniejszy 
rozruch i tym samym 
mniejsze obciążenie silnika.

Plug & Play
Kompaktowa jednostka 
zmontowana i przetestowana 
w fabryce.

Łatwy serwis
3 niezależne komory 
umożliwiające łatwy dostęp 
do komponentów

Spokój i komfort
Serwis prewencyjny dzięki 
zdalnej diagnostyce, 
gromadzeniu danych i 
regulacji ustawień (opcja).

Cicha praca
Najcichsza jednostka na 
rynku.

Zaawansowane i łatwe 
sterowanie
Sterownik z zaawansowanymi 
algorytmami regulacji i łatwym 
procesem uruchamiania.
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