
Szybka instalacja – lepsze parametry techniczne

AgRegAty wODy lODOwej chłODZOne pOwietRZem  
Z funkcją pOmpy ciepłA O mOcy 17-33 kw
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Większy obraz

Twój spokój to nasz priorytet

Misją Carriera jest sprawić, aby świat był lepszym miejscem do życia poprzez tworzenie bardziej komfortowego, 
wydajnego i zdrowego środowiska, niezależnie od warunków klimatycznych. Właśnie dlatego projektujemy i 
tworzymy całkowicie zintegrowane urządzenia i systemy kontroli klimatu do przeróżnych zastosowań. Od agregatów 
wody lodowej i pomp ciepła, poprzez centrale klimatyzacyjne, klimakonwektory, aż do systemów automatyki i 
monitoringu, Carrier oferuje szeroką gamę produktów, z których możesz stworzyć system spełniający Twoje potrzeby.  

Przegląd wszystkich produktów i usług Carriera dostępny jest na stronie www.carrier.com.pl lub u naszego regionalnego 

przedstawiciela.

Przeznaczony do instalacji na zewnątrz budynku agregat Aquasnap® to idealny produkt dla małych biur, hoteli i sklepów.

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem Aquasnap®Centrala klimatyzacyjna

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor 
kanałowy

Nawiewnik powietrza

Klimakonwektor

Sterownik główny 
systemu

Troska o to, aby nasze produkty były pierwszym 
wyborem klientów zainteresowanych systemami 
klimatyzacji, ogrzewania i chłodnictwa na całym 
świecie znaczy dla nas więcej niż projektowanie i 
wytwarzanie doskonałych produktów. Carrier przoduje 
w tworzeniu systemów klimatyzacyjnych już od ponad 
100 lat. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy 
obsługiwać całą Twoją infrastrukturę grzewczą, 
wentylacyjną, klimatyzacyjną i chłodniczą zapewniając 

najwyższą jakość wykonywanych prac. Wspierana 
przez ogólnoświatową organizację sprzedaży i serwisu, 
oferta usług posprzedażowych Carriera jest stworzona, 
aby zapewnić optymalną dostępność i niezawodność 
Twoich urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Urządzenia Carriera 
produkowane są w ponad 80 fabrykach na całym 
świecie. Autoryzowani przedstawiciele Carriera 
dostępni są w ponad 140 krajach. 



Łatwość instalacji, 
prostota obsługi

 Prosta i szybka obsługa 

 Urządzenia typu plug-and-play

Szybka instalacja to jedna rzecz, ale bieżąca obsługa to zupełnie co innego. Projektanci Carriera włożyli wiele wysiłku, aby obsługa 
agregatów Aquasnap® była tak prosta jak ich instalacja.

Aby usprawnić wyświetlanie i kontrolę parametrów pracy urządzeń, nowy interfejs sterownika Pro-Dialog+ stworzono przy  
udziale specjalistów od ergonomii. Interfejs może być zainstalowany w urządzeniu lub poza nim.  Aby uzyskać bezpośredni dostęp 
do wszystkich komponentów wystarczy zdjąć przednie panele. Co więcej, urządzenie zapamiętuje wszystkie parametry pracy, 
dzięki czemu diagnostyka jest szybka i skuteczna. 

Dzięki kompletnemu okablowaniu fabrycznemu, elementom ułatwiającym transport, fabrycznie instalowanym opcjom oraz 
intuicyjnemu interfejsowi, posadowienie i uruchomienie agregatów Aquasnap® jest szybkie i niezwykle proste. Dzięki niskiemu 
profilowi oraz małej powierzchni zabudowy, może być instalowany niemal wszędzie, co czyni go idealnym wyborem dla małych biur, 
hoteli i sklepów.

W celu zapewnienia najwyższej niezawodności w czasie uruchamiania i późniejszej pracy każdy egzemplarz jest testowany w fabryce.
Nie będziesz musiał marnować czasu na dobór dodatkowych elementów hydraulicznych, ponieważ moduł hydrauliczny może być 
instalowany fabrycznie jako opcja.

“ Wiadomo bez zbędnych słów, że instalatorzy chcą oferować swoim klientom komfortowe środowisko do pracy, życia 
i odpoczynku. Ale potrzebują również agregatu, który zapewnia szybką instalację i łatwą obsługę. Specjalnie w celu 
zaspokojenia tych potrzeb stworzyliśmy serię Aquasnap®. Urządzenia te łączą zalety prostej instalacji i sprawnej 
obsługi z energooszczędną pracą, oszczędzając czas instalatorów oraz pieniadze ich klientów. Pozwalają one 
instalatorom na utrzymanie pod kontrolą niskich kosztów prac, a użytkownikom zapewniają komfortowe warunki w 
pomieszczeniach przez cały rok.“

 Paolo Cavalleri, główny inżynier projektu agregatów Aquasnap®, Carrier Włochy

Rodzina Aquasnap® – grzewcze i chłodzące rozwiązania, na których możesz polegać

Urządzenia serii Aquasnap® dostępne są  
w wielu różnych wielkościach w celu zaspokojenia 
różnorodnych potrzeb klientów.



3

6

5

1

4

Nowy standard  
“wszystko w jednym”

 Z sercem do środowiska

Powszechnie znane ze swojej niezawodności urządzenia Aquasnap® 
wyznaczyły już standardy agregatów wody lodowej i odwracalnych 
pomp ciepła. Agregaty Aquasnap® bazują na tej spuściźnie wywierając 
jeszcze mocniejszy nacisk na uzyskiwane parametry i sprawność 
energetyczną. Wiele z ich wysokiej jakości elementów zostało 
przeprojektowanych tak, aby poprawić ich integralność i zmniejszyć 
powierzchnię zabudowy. 

Carrier poświęca wiele wysiłku aby zmniejszyć negatywne skutki związane z produkcją i działaniem swoich systemów 
klimatyzacji. Urządzenia Aquasnap® używają czynnika chłodniczego puron® R-410A o zerowym potencjale niszczenia 
warstwy ozonowej, który jest bardziej przyjazny środowisku niż inne czynniki. Dodatkowo, nowe agregaty Aquasnap® 
wymagają mniejszej ilości czynnika niż ich poprzednicy. Urządzenia posiadają potwierdzoną przez Eurovent klasę 
energetyczną A, zużywają mniej energii i emitują mniej CO2 niż poprzednia generacja, oraz spełniają wymagania 
Europejskiej Dyrektywy Sprawności Energetycznej Budynków (EPBD).

Klasa energetyczna 
A wg Euroventu

30RB 026-033
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 Maksymalna  
elastyczność
 Zaawansowany system cyfrowego sterowania pro-Dialog+ pozwoli Ci 
precyzyjnie kontrolować wszystkie elementy agregatu w celu zapewnienia 
maksymalnej oszczędności energii i uzyskania idealnych warunków komfortu w 
dowolnym momencie. Aby zapewnić łatwą i intuicyjną pracę interfejs graficzny 
urządzeń został gruntownie zmodernizowany przy pomocy specjalistów od 
ergonomii.

 Agregaty chłodzone powietrzem Aquasnap® pracują stabilnie w szerokim 
zakresie parametrów otoczenia, bez względu na porę roku, klimat, czy 
ekstremalne warunki (od -15°C do +48°C). Cykle odmrażania wymiennika 
przeprowadzone są tylko wtedy, gdy są absolutnie niezbędne. 

 Zmienny przepływ wody (opcja): pompy o zmiennej prędkości obrotowej 
monitorowane są przez samodostosowujący się algorytm, który dopasowuje 
przepływ do wymagań instalacji. 

 Optymalna dostępność
 Samodostosowujący się system sterowania zapewnia inteligentne zarządzanie 
sekwencją uruchamiania sprężarek, aby wydłużyć ich żywotność.

 Wszystkie wewnętrzne elementy muszą przejść rygorystyczne procesy 
kontroli jakości.

 Obwód chłodniczy jest dokładnie uszczelniony, co minimalizuje ryzyko 
wycieków. Niemal całe orurowanie ma połączenia lutowane, dużo bardziej 
niezawodne od połączeń mechanicznych.

 Przed wysyłką całe urządzenie jest w fabryce dokładnie testowane. 

 Doskonała integracja
 moduł hydrauliczny zawierający pompę oraz naczynie wzbiorcze jest 
całkowicie zintegrowany z resztą urządzenia. Ułatwia to szybszą instalacje i 
oszczędza miejsce.

 Dzięki wysokowydajnym sprężarkom typu scroll oraz cichym wentylatorom 
osiowym, urządzenie zmniejsza hałas do minimum.  

 Agregat  wody lodowej serii Aquasnap® można łatwo zintegrować z istniejącym 
systemem zarządzania budynkiem BMS. Opcje sterowania są kompatybilne z 
najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi jak JBUS, BACnet i LON.

 Dodawanie kolejnych opcji nie zwiększa wymiarów zewnętrznych urządzenia.

 Zredukowane koszty  
energii
 termostatyczny zawór rozprężny optymalizuje parametry pracy agregatu, 
umożliwiając sprawne sterowanie i znaczące oszczędności energii.

 Ze współczynnikami sprawności energetycznej eeR* do 3.4 oraz eSeeR* do 
3.8, agregaty Aquasnap® oferują jedne z najwyższych sprawności na rynku.

 W wersji z opcją pompy ciepła, urządzenia Aquasnap® oferują rozwiązanie 
konkurencyjne wobec tradycyjnych systemów grzewczych. Ich COP może 
sięgać poziomu 3.3.

1 Cichy wentylator

2 Cyfrowy system sterowania  
Pro-Dialog+

3 Wymiennik skraplacza

4 Sprężarki spiralne o wysokiej 
sprawności

5 Moduł hydrauliczny z pompą o płynnej 
regulacji obrotów (opcja)

6 Parownik

*Energy Efficiency Ratio - Współczynnik Sprawności Energetycznej
**European Seasonal Energy Efficiency Ratio – Europejski Sezonowy 

Wpółczynnik Sprawnosci Energetycznej

Zmienny przepływ wody



 
Agregat chłodzony powietrzem Aquasnap® 30RB tylko z funkcją chłodzenia o wysokiej sprawności
Agregat chłodzony powietrzem Aquasnap® 30RQ z funkcją pompy ciepła o wysokiej sprawności

* W standardowych warunkach Euroventu (klimakonwektor)
Tryb chłodzenia: temperatura wody wpływającej/wypływającej z parownika = 12/7°C, temperatura powietrza zewnętrznego = 35°C
Tryb grzania: Temperatura wody wpływającej/wypływającej ze skraplacza = 40/45°C, temperatura powietrza zewnętrznego = 7/6°C (termometr suchy/mokry)
** Dla warunków chłodzenia-ogrzewania podłogowego Euroventu
Tryb chłodzenia: temperatura wody wpływającej/wypływającej z parownika = 23/18°C, temperatura powietrza zewnętrznego = 35°C
Tryb grzania: temperatura wody wpływającej/wypływającej ze skraplacza = 30/35°C, temperatura powietrza zewnętrznego = 7/6°C (termometr suchy/mokry)

30RB 30RQ

Zakres standardowy 17 21 26 33 17 21 26 33

Nominalna moc chłodnicza* kW 16.5 21.6 27.6 33.6 16.1 20.4 27.0 33.0

Współczynnik sprawności energetycznej (EER)* kW/kW 3.15 3.25 3.24 3.45 3.28 3.24 3.13 3.36

Klasa chłodzenia wg Euroventu* A A A A A A A A

Europejski Sezonowy Współczynnik Sprawności Energetycznej (ESEER) 3.61 3.64 3.64 3.84 3.76 3.60 3.51 3.76

Wydajność grzewcza* kW – – – – 16.8 21.4 29.6 33.0

Współczynnik sprawności (COP)* kW/kW – – – – 3.24 3.35 3.27 3.26

Klasa grzania wg Euroventu* – – – – A A A A

Nominalna wydajność chłodnicza** kW – – – – 22.5 27.7 34.7 44.1

Współczynnik sprawności energetycznej (EER)** kW/kW – – – – 4.27 4.00 3.84 4.25

Klasa chłodzenia wg Euroventu** – – – – A A A A

Wydajność grzewcza** kW – – – – 17.4 22 30.7 34.3

Współczynnik sprawności (COP)** kW/kW – – – – 4.10 4.10 4.10 4.10

Klasa grzania wg Euroventu** – – – – A A A A

Długość mm 522 522 824 824 522 522 824 824

Szerokość mm 1136 1136 1002 1002 1136 1136 1002 1002

Wysokość mm 1580 1580 1790 1790 1580 1580 1790 1790

Waga eksploatacyjna (z jednopompowym modułem hydraulicznym) kg 189 208 255 280 206 223 280 295

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 72 74 78 78 72 74 78 78

Nr zamówienia: P8360-20-07/2009
Producent zastrzega sobie pracy do przerwania produkcji lub zmian w specyfikacji 
technicznej produktów bez uprzedzenia i bez żadnej odpowiedzialności. 

Korporacja Carrier jest częścią United Technologies Corporation  
(oznaczenie na giełdzie nowojorskiej: UTX)
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Opcje 30RB 30RQ

Moduł hydrauliczny z pompą pojedyńczą X X

Moduł hydrauliczny z pompą pojedyńczą o płynnej regulacji obrotów a.s. a.s.

System napełniania wodnego X X

Częściowy odzysk ciepła – a.s.

Wentylatory kanałowe a.s. a.s.

Źródło zasilania 400-3-50 z przewodem neutralnym X X

Opcje i akcesoria

Klimakonwektor 
kanałowy

Sterownik główny 
systemu

a.s.: dostępne wkrótce

WWW.CARRIER.COM
Carrier uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent  
układów chłodzenia wodnego. Certyfikowane dane  
dotyczące certyfikowanych modeli wymienione zostały  
na stronie Euroventu www.eurovent-certification.com


