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iCOOL jest modułowym rozwiązaniem inwerterowego agregatu skraplającego, 
które pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji i uruchamiania, ponieważ 
urządzenie jest fabrycznie dostosowane do Państwa potrzeb. Dzięki szerokiemu 
zakresowi regulacji wydajności i zgodności z wieloma czynnikami chłodniczymi 
może być stosowany w każdym komercyjnym zastosowaniu chłodniczym, już od 
wydajności 500 W pojedynczego parownka.

iCOOL, Inny z Natury

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com

Prosty dobór

 · Dobór on-line na stronie
 · Szkolenie w firmie lub zdalne 
 · Wsparcie w doborze najlepszego rozwiązania 
HFC, A2L lub CO2 dla każdego zastosowania

Prosta instalacja

 · Agregaty o małej wadze
 · Wbudowane opcje już w fabryce
 · Zaprojektowanie do chłodnicwaa
 · Elastyczne i szybkie dostawy

Prosta odsługa

 · 180º dostęp do wszystkich elementów
 · Ekspresowa dostawa (24h) na części 
zamienne i olej w UE

 · Zdalne sterowanie za pomocą protokołu 
ModBus TCP/IP

Proste uruchomienie

 · Mniej niż 3 minuty
 · Wielojęzyczna pomoc
 · 100% przetestowany funkcjonalnie
 · Opcja aktywnej kontroli

 · Prosty interfejs
 · Funkcja łagodnego startu i 
zatrzymania

 · Kontrola koperty pracy

 · Funkcja powrotu oleju
 · Funkcja czyszczenia skraplacza 
(opcjonalnie)

 · Zdalne sterowanie przez AreaCloud

Zaawansowana kontrola:



Asortyment produktów
Ciche inwerterowe agregaty 
skraplające  
Przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia 43ºC

HT Wysoka temperatura R410A / R407C ( Te    +5°C / Tamb 32°C )
MT Średnia temperatura R449A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )
LT Niska temperatura R744 ( Te -30°C / Tamb 32°C )
MT Średnia temperatura R454C / R455A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )
LT Niska temperatura R449A ( Te -30°C / Tamb 32°C )
MT Średnia temperatura R744 ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

iCOOL CO2

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  1,8 kW do 30,0 kW 

LT  1,7 kW do 10,0 kW 

iCOOL HFC/HFO

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT  4,9 kW do 36,7 kW

MT  0,5 kW do 29,0 kW

LT  0,5 kW do 14,0 kW

iCOOL A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  0,5 kW do 9,0 kW
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Zeskanuj kod
Zeskanuj ten kod QR za pomocą 
swojego telefonu i uzyskaj dostąp 
do caąej oferty produktów na naszej 
stronie internetowej

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com



 AREA, specjaliści w zakresie 
chłodnictwa i HVAC

Od 1986 roku służymy pomoca 
w temacie Państwa aplikacji 
chłodniczych i HVAC

Wielojęzyczny zespół native 
speakerów

Specjalistyczna wiedza

Projektowanie i produkcja w 
UE

Zarządzanie częściami 
zamiennymi

Wsparcie techniczne
Field/Online

Zeskanuj kod 
I dowiedz się więcej 
o tym, kim jesteśmy

Zrównoważony rozwój to podstawowa 
wartość firmy AREA, rodzina iCOOL została 
zaprojektowana tak, aby pomóc sprzedawcom 
detalicznym w sektorze spożywczym, 
gastronomicznym i chłodniczym w spełnieniu 
wymogów dyrektywy ECOdesign i ustawy 
f-gazowej.

Rozumiemy Twój biznes i zapewniamy najlepsze 
rozwiązania dla Twojego nowego sklepu.

Szkolenie online/offline


