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Firma CHIGO produkuje około 300 modeli urządzeń klimatyzacyjnych 
i eksportuje je do ponad 150 krajów na całym świecie.
Firma Chigo Polska Sp. z o.o. jest autoryzowanym i bezpośrednim 
przedstawicielem koncernu CHIGO w Polsce. 

Jednocześnie firma Chigo Polska Sp. z o.o. na podstawie porozumień 
ze specjalistycznymi fabrykami wprowadza do obrotu pod własną 
marką szeroką gamę kurtyn powietrznych, rekuperatorów 
i pomp ciepła.

Fabryka CHIGO jako jeden z czołowych producentów 
w przemyśle klimatyzacyjnym produkuje rocznie 10 milionów 
klimatyzatorów. Fabryka zlokalizowana jest na powierzchni 
300 hektarów i zatrudnia około 16000 pracowników.

CHIGO otrzymało certfikaty TMP and WTDP z takich agencji jak 
UL, TUV, SGS, i Intertek. 
Klimatyzatory CHIGO posiadają ATEST PZH.  

O �rmie
Firma CHIGO AIR CONDITIONING CO.LTD powstała w 1994 roku i w chwili obecnej jest to jeden 
z największych i najnowocześniejszych koncernów na świecie specjalizujących się w produkcji 
klimatyzatorów.

CHIGO POLSKA
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Historia rozwoju VRF

Oznaczenie symboli
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Decyzja o produkcji 
urządzeń VRF CHIGO

Prace uniwersyteckie nad urządzeniami 
VRF

Przygotowania do produkcji 
systemów VRF

Pokonanie barier technicznych, 
uruchommienie produkcji pierwszych 
jednostek VRF 

Zmiana konstrukcji jednostek 
zewnętrznych na bardziej stabilne, 
zużywające mniej energii 
i wyposażone w moduł DC inverter.

Wprowadzenie jednostek 
zewnętrznych systemu CMV

Podniesienie współczynnika EER 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wprowadzenie systemu CMV-X 
w którym wszystkie sprężarki 
i silniki wykonane są w technologii DC 
inverter. 

Wprowadzenie udoskonalonych jednostek 
zewnętrznych serii CMV-C.

Wprowadzenie systemu 
z odzyskiem ciepła CMV-R. 

Chigo VRF system

Wydajność ( x 100W)

Kod sprężarki V: Inverter   D: Full Inverter
  VH: Boczny wylot powietrza

Jednostka zewnętrzna

Czynnik chłodniczy:  R1: R410A
Zasilanie
Z: 380-415V/3PH/50Hz
Y: 380-415V/3PH/60Hz
X: 208-230V/3PH/60Hz

Kody jednostek wewnętrznych
Q: kaseta 4-kierunkowa
Q4: kaseta kompaktowa 4-kierunkowa
G: ścienna
TA: kanałowa z niskim sprężem
TB: kanałowa ze średnim sprężem
TH: kanałowa z wysokim sprężem
LD: posu�towo-przypodłogowa

Kod funkcji:        H: pompa ciepła

Czynnik chłodniczy: R1: R410A

Chigo VRF system

Wydajność ( x 100W)

Zasilanie
Brak: 220-240V/1PH/50Hz
Y: 220-240V/1PH/60Hz

Kod silnika V: Silnik wentylatora AC  
D: Silnik wentylatora DC

Kod produktu                  B: druga generacja

Jednostki zewnętrzne

Jednostki wewnętrzne
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Maksymalna różnica wysokości pomiędzy 
jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną: 30m

Max. różnica poziomów pomiędzy 
jednostkami wewnętrznymi 8m

Maksymalna długość rurociągu 
liczona  od rozdzielacza do ostatniej 
jednostki wewnętrznej wynosi 20m

Maksymalna długość rurociągu 70m

Preferowana odlgełość od pierwszego trójnika do ostatniej jednostki wewnętrznej: 20m

Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi: 8m

Jednostka zewnętrzna poniżej <20m

Jednostka zewnętrzna powyżej <30m

Różnica poziomów pomiędzy agregatem a jednostka wewnętrzną:

Maksymalna długość instalacji do: 100m (8-18kW), 120 m (22.4-33.5kW)

Najdłuższy odcinek :

Zalecana długość 60m

Dopuszczalna długość 70m

Moc

Sprężarka

Silnik wentylatora

Zasilanie

JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER

Współczynniki EER i COP

10 Modeli

Chłodzenie EER Grzanie COP

Długość instalacji i różnica poziomów

CMV-mini
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Kontrola sinusoidalna 180°

Połączenie technologii sterowania napędem za pomocą 180° sinusoidalnej częstotliwości  zwiększa efektywność o 12%.

Zwiększa efektywność o 12%

Sterowanie konwencjonalne Sterowanie sinusoidalne

Wysokiej jakości silnik DC

Silnik DC wentylatora o wysokiej sprawności.

Niski poziom głośności i wysoka jakość uzwojenia.

Bezszczotkowy z wbudowanym czujnikiem.

Wysoka efektywność sprężarki DC Inverter

Wysoka wydajność

Wysoka niezawodność

Niska wibracja

Niska głośność

Długa żywotność

Sprężarka
Inverter Scroll

Sprężarka
Inverter 2-rotacyjna

Dwurotacyjna  sprężarka DC Inverter 
(dla modeli 8-26 kW)/Hermetyczna sprężarka 
Scroll Inverter (dla modeli 28-33,5 kW)

Wysoka wydajność i niezwaodność sprężarki

Wysoka wydajność przy częściowym obciążeniu.

Wysoka wydajność, niski poziom głośności
Dzięki najnowszej technologii zoptymalizowano stosunek
wydajnoości do głośności sprężarki.

Ochrona Środowiska
Sprężarka przystosowana do pracy z ekologicznym czynnikiem 
chłodniczym sprzyja ochronie środowiska.

Niski poziom wibracji
Sprężarka posiada specjale rozwiązanie redukujące wibracje
podczas pracy i uruchamiania.

CMV-mini
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Szybkie chłodzenie i ogrzewanie

Dzięki odpowiedniej optymalizacji przepływu czynnika chłodniczego, zadana temperatura jest osiągana jeszcze szybciej.

Normalne uruchomienie Niektóre jednostki są wyłaczone

Cicha praca

Bezszczotkowy silknik DC
Zastosowany magnes stały w rotorze,
mniejsze wibracja, cichsza praca.

Nowa budowa wentylatora
Zapewnia zwiększony przepływ
powietrza, zmniejszony opór i
wibracje wentylatora.

Specjalny układ rur
Redukcja głośności przepływu
czynnika chłodniczego.

Odpowiednia obudowa
Redukcja wibracji i głośności.

Zakres pracy jednostek zewnętrznych

Temperatura pracy podczas chłodzenia wynosi do 50 °C.
Temperatura pracy podczas ogrzewania wynosi do -20 °C. 

Zakres pracy podczas ogrzewania

Zakres pracy podczas chłodzenia

Praca jednostek zewnętrznych powyżej 50°C potrzebuje specjalnego wykonania.

Osiągnięta temperratura

Osiągnięta temperratura

CMV-mini
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Zabezpieczenie odwrotną pracą wentylatora

Mocny wiatr

Mocny wiatr
Zły kierunek. 
Zabezpieczenie.

Prawidłowy kierunek
obrotu.

Jeżeli wirnik wentylatora obraca się z dużą
prędkością w przeciwnym kierunku
np. z powodu silnego wiatru wówczas
jednostka zewnętrzna nie zostanie 
uruchomiona. Start jest możliwy dopiero 
po spadku prędkości obrotowej wirnika 
lub jego całkowitemu zatrzymaniu.

Wiele jednostek zewnętrznych zostaje zastąpione jedną do której można podłączyć wiele jednostek wewnętrznych.

Dzięki możliwości wykonania długich rurociągów agregat można zlokalizować w dowolnym miejscu.

Oszczędność przetrzeni instalacyjnej

Automatyczny program odmrażania uruchamiany jest tylko w razie potrzeby. W agregatach konwencjonalnych odstęp 
czasowy i długość trwania procesu odmrażania jest stały, co powoduje wahania temperatury i dyskomfort.

Inteligentny program odmrażania
Konwencjonalny program

Krzywa odmrażania

Czas trwania i odstęp, jest stały w konwencjonalnych agregatach.

Program inteligentnego odmrażania uruchamiany jest w zależności 
od temperatury zewnętrznej i efektywności wymiany ciepła, 
która spada wraz ze wzrostem warstwy szronu na wymienniku.
Mniejsze wahania temperatury tworzą bardziej komfortowe 
środowisko.

Inteligentny program odszraniania

M
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CMV-mini
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Specy�kacja Agregatów MINI VRF
Moc

Uwagi: 1. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 2. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 3. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.2 m (warunki testowe). W rzeczywistości, w zależności od warunków otoczenia wartości te mogą być nieco wyższe.
 4. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Aktywny moduł PFC

PFC: Korekta Współczynnika Mocy

Z powodu różnicy faz pomiędzy napięciem a prądem, może nastąpić utrata energii

Z modułem PFC, stopień wykorzystania mocy jest wyższy. System jest bardziej wydajny.

Współczynnik mocy to zależność pomiędzy mocą efektywną a całkowicie zużytą mocą elektryczną.
Współczynnik mocy przedstawia poziom wykorzystywanej mocy, im wyższy tym system jest wydajniejszy.

Wyświetlacz LED na PCB

Wyświetlacz LED na płytce PCB pokazuje status pracy systemu 
oraz kody błędu.

Wyświetlacz LED

Automatyczne adresowanie: system automatycznie adresuje 
jednostki wewnętrzne.

Automatyczne adresowanie redukuje błędy 
oraz zmniejsza czas pracy.

Płytka modułu PFC

CMV-mini

Model

Moc

Pobór
Mocy

Pobór
Prądu

kW

kW

A

EER

Btu/h

W
ym
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ry

 (W
xH

xD
)

Głośność

Ciężar
netto kg

kgbrutto

Ka
rt

on
Je

dn
os

tk
a

Max. ilość
jednostek 

wewnętrznych

Zasilanie

Ch
ło

dz
en

ie

Moc

Pobór
Mocy

Pobór
Prądu

kW

kW

A

COP

Typ

Ilość

Btu/h

O
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rę

ża
rk

a

Typ

Ilość

Ilość

Si
ln

ik

Średnica
Gaz mm

mmCiecz

Typ

kg

dB(A)

dB(A)

mm
(WxHxD)

(WxHxD)
mm

Cz
yn

ni
k

ch
ło

dn
ic

zy

Poziom
ciśnienia

akustycznego

CMV-V100W/R1

220-240V-1ph-50Hz

10

34000

3.3

7.10

3.03

11.5

39000

3.1

7.69

3.55

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

45~56

52~63

1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402 964x1445x402 964x1445x402 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696x560

1054x994x399 900x1328x400 900x1328x400 900x1328x400 900x1328x400 1120x1549x400 1120x1549x400 1120x1549x400 1120x1549x400

52~65 52~65 52~65 52~65 52~65 55~66 56~66 57~68

45~58 45~58 45~58 45~58 45~58 46~60 47~60 48~62

3.1 3.45 4.2 4.2 6.1 6.1 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2

80 93 93 100 100 145 145 176 176

92

Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ22.2 Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4

Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ12.7 Φ12.7

104 104 111 111 165 165 196 196

5 6 7 8 9 10 12 15 18

3.72

5.24

3.36

14

47000

3.52

5.67

3.97

4.25

6.17

3.29

16

54000

4.15

6.67

3.85

4.75

7.10

3.37

18

61000

4.50

7.95

4.00

5.3

8.05

3.40

20

63000

5.0

8.71

4.00

7.2

10.5

3.11

25

85300

6.2

9.9

4.03

8.3

12.1

3.13

28.5

97300

7.85

11.1

3.63

9

13.6

3.11

30.5

104000

8.5

12.9

3.71

10.4

14.9

3.22

37.5

127900

9.9

14.2

3.79

12.5

42000

14

47000

16

54000

18

61000

22.4

76500

26

88700

28

95500

33.5

114200

380-415V-3ph-50Hz380-415V-3ph-50Hz 380-415V-3ph-50Hz380-415V-3ph-50Hz 380-415V-3ph-50Hz380-415V-3ph-50Hz 380-415V-3ph-50Hz380-415V-3ph-50Hz

CMV-V125W/ZR1 CMV-V140W/ZR1 CMV-V160W/ZR1 CMV-V180W/ZR1 CMV-V224W/ZR1 CMV-V260W/ZR1 CMV-V280W/ZR1 CMV-V335W/ZR1

DC/Twin/Rotary DC/Twin/Rotary

DC/Fan/Motor

R410a

DC/Scroll

Automatyczne adresowanie
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Moc

Sprężarka

Silnik wentylatora

Zasilanie

IPLV (wartość zintegrowanego obciążenia częściowego) 
wykorzystywany przez AHRI w Stanach Zjednoczonych 
uwzględnia poszczególne parametry w odniesieniu do pracy 
agregatów dla warunków europejskich: dane pogodowe, 
charakterystyka obciążenia budynków, godziny pracy itp.

Wskaźnik IPLV uwzględnia wszelkie uwarunkowania 
w przeciwieństwie do EER (wskaźnik efektywności 
energetycznej chłodniczej) lub COP (wskaźnik efektywności 
energetycznej grzewczej), który opisuje efektywność 
przy pełnym obciążeniu. Systemy VRF nie nie zawsze pracują 
przy 100% obciążeniu, w związku z tym wskaźniki EER 
i COP nie są całkowicie miarodajne.

Wskaźnik IPLV powinien być brany pod uwagę podczas 
projektowania systemu VRF, gdyż może on wpłynąć na 
zużycie energii oraz koszty eksploatacji przez cały okres 
użytkowania urządzenia.

IPVL: Integrated Part Load Value (ARI 550/590)
(C): Cooling (Chłodzenie)

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NOWOCZESNY WYGLĄD

CMV-C to udoskonalona grupa produktów opartych na urządzeniach CMV-II. 

Podstawowe moduły

Współczynniki EER i COP

IPLV(C)

Norma (GB 21454 - 2008)

Chłodzenie EER Grzanie COP

CMV-C
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Najdłuższy odcinek :

Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi: 30m

Jednostka zewnętrzna powyżej <90m

Jednostka zewnętrzna poniżej <110m

Różnica poziomów pomiędzy agregatem 
a jednostką wewnętrzną:

Preferowana odległość od pierwszego trójnika do ostatniej
jednostki wewnętrznej: 90m

Dopuszczalna długość 220m

Zalecana długość 190m

Maksymalna długość instalacji do: 1000m

Długość instalacji 190/200m

Odległość od 1 trójnika do
ostaniej jednostki: 90m

Różnica wysokości
między j.zewn. 
a j.wewn. : 90/110m

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami: 30m

Długość instalacji i różnica poziomów

Moc chłodnicza Moc chłodnicza Sugerowana maksymalna 
ilość jednostek wewnętrznych

Tabela kombinacji



14.53

14.14
9.96

295

1349x1620x765
1405x1780x825

3.44

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe).
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Podstawowe moduły

Kombinacje trzech modułów

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

9

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy

COP
Dane techniczne

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Całkowita długość
rurociągu <90 m

Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Całkowita długość
rurociągu <90 m

Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe).
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy            
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Całkowita długość
rurociągu <90 m
Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Całkowita długość
rurociągu <90 m
Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Podstawowe moduły

Kombinacje trzech modułów

CMV-C



Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów
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Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów
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Chłodzenie EER Grzanie COP

Moc

Sprężarka

Silnik wentylatora

Zasilanie

FULL DC INVERTER VRF SYSTEM

CMV-X jest najnowszą generacją  systemu dwórurowego VRF �rmy Chigo. 
Wszystkie sprężarki i silniki wentylatorów typu inverterowego dzięki czemu uzyskują maksymalną sprawność.

IPLV (wartość zintegrowanego obciążenia częściowego) 
wykorzystywany przez AHRI w Stanach Zjednoczonych 
uwzględnia poszczególne parametry w odniesieniu do pracy 
agregatów dla warunków europejskich: dane pogodowe, 
charakterystyka obciążenia budynków, godziny pracy itp.

Wskaźnik IPLV uwzględnia wszelkie uwarunkowania 
w przeciwieństwie do EER (wskaźnik efektywności 
energetycznej chłodniczej) lub COP (wskaźnik efektywności 
energetycznej grzewczej), który opisuje efektywność 
przy pełnym obciążeniu. Systemy VRF nie nie zawsze pracują 
przy 100% obciążeniu, w związku z tym wskaźniki EER 
i COP nie są całkowicie miarodajne.

Wskaźnik IPLV powinien być brany pod uwagę podczas 
projektowania systemu VRF, gdyż może on wpłynąć na 
zużycie energii oraz koszty eksploatacji przez cały okres 
użytkowania urządzenia.

IPVL: Integrated Part Load Value (ARI 550/590)
(C): Cooling (Chłodzenie)

Norma (GB 21454 - 2008)

Podstawowe moduły

Współczynniki EER i COP

IPLV(C)

CMV-X
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Najdłuższy odcinek :

Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi: 30m

Jednostka zewnętrzna powyżej <90m

Jednostka zewnętrzna poniżej <110m

Różnica poziomów pomiędzy agregatem 
a jednostką wewnętrzną:

Preferowana odległość od pierwszego trójnika do ostatniej
jednostki wewnętrznej: 90m

Dopuszczalna długość 220m

Zalecana długość 190m

Maksymalna długość instalacji do: 1000m

Długość instalacji 190/200m

Odległość od 1 trójnika do
ostaniej jednostki: 90m

Różnica wysokości
między j.zewn. 
a j.wewn. : 90/110m

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami: 30m

Długość instalacji i różnica poziomów

Moc chłodnicza Moc chłodnicza Sugerowana maksymalna 
ilość jednostek wewnętrznych

Tabela kombinacji
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Podstawowe moduły

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Całkowita długość
rurociągu <90 m

Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Kombinacje trzech modułów

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy

COP
Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)
Waga netto

Głośność
Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Całkowita długość
rurociągu <90 m
Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). W rzeczywistości, w zależności od warunków otoczenia wartości te mogą być nieco wyższe.
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Podstawowe moduły

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Całkowita długość
rurociągu <90 m

Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Kombinacje trzech modułów

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy

COP
Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)
Waga netto

Głośność
Połączenia rurociągów

Przewód balansowy oleju

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Całkowita długość
rurociągu <90 m
Całkowita długość
rurociągu ≥90 m

Ciecz
Gaz

Ciecz
Gaz

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). W rzeczywistości, w zależności od warunków otoczenia wartości te mogą być nieco wyższe.
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

CMV-X
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Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów

Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów
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Współczynniki EER i COP

Chłodzenie EER Grzanie COP

Moc

Sprężarka

Silnik wentylatora

Zasilanie

Podstawowe moduły

SYSTEM VRF Z ODZYSKIEM CIEPŁA

W urządzeniach VRF CMV-R zastosowane są sprężarki DC inverter i bezszczotkowe silniki DC. 
Systemy CMV-R umożliwiają transfer energii z pomieszczeń chłodzonych do pomieszczeń ogrzewanych.
Dzięki możliwości jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia system VRF zużywa znacznie mniej energii. 

50Hz / 3 fazy

CMV-R Nowość
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Odzysk ciepła, większa wydajność

Możliwość jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania pozwala zaoszczędzić energię elektryczną.
Redukcja kosztów użytkowania systemu klimatyzacji może sięgać nawet do 50% w porównaniu 
z dwururowymi systemami VRF.

Brak 
zużycia energii 

elektrycznej  

Chłodzenie

OgrzewaniePobór energii

System 2-rurowy System 3-rurowy

Jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie

Jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie

Trójrurowy system CMV-R  umożliwia jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń.
Odpowiedni przepływ czynnika chłodniczego zapewniają specjalnie zaprojektowane rozdzielacze.

Zasada działania SYSTEMU VRF
z odzyskiem ciepła



Rozdzielacze CS

Specy�kacja

Model

Zasilanie

Max. ilość grup jednostek wewnetrznych

Max. ilość jednostek wewnętrznych w każdej grupie

Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych

Max. wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych

Wymiary (WxHxD)

Waga

Urządzenie

Opakowanie

Netto

Brutto

Ciecz

Gaz wysokie ciśnienie 

Gaz niskie ciśnienie 

Ciecz

Gaz

Podłączenie 
rurociągów

Zewnętrzna
jednostka

Wewnętrzna
jednostka

Z jednostki 
zewnętrznej

Przewód cieczowy
Przewód gazowy niskiego ciśnienia
Przewód gazowy wysokiego ciśnienia

Do jednostki wewnętrznej Do jednostki wewnętrznej

Schemat

Rozdzielacze służą do podłączenia jednostek wewnętrznych. 
Zapewniają odpowiedni rozdział czynnika chłodniczego.

SERIA: CMV-R

17



Tabela kombinacji

Moc chłodnicza (kW)
Moc chłodnicza Moc chłodnicza Sugerowana

maksymalna ilość
jednostek wewnętrznych

Maksymalna długość instalacji do: 1000m

Najdłuższy odcinek :
   Zalecana długość 175m
   Dopuszczalna długość 200m

Preferowana odległość od trójnika do ostatniej
jednostki wewnętrznej: 65m

Różnica poziomów pomiędzy agregatem a jednostka wew.:
    Jednostka zewnętrzna powyżej <70m
    Jednostka zewnętrzna poniżej <110m

Różnica wysokości pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi: 30m

Długość instalacji 175/200m

Odległość od 1 trójnika do
ostaniej jednostki: 65 m

Różnica wysokości
między j.zewn. 
a j.wewn. : 70/110m

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami: 30m

Długość instalacji i różnica poziomów

18



Podstawowe moduły

Kombinacje trzech modułów

Połączenia rurociągów
Przewód cieczowa

Przewód balansowy oleju

Przewód gazowy niskiego ciśnienia
Przewód gazowy wysokiego ciśnienia
Przewód balansowy gazu wysokiego ciśnienia 

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Połączenia rurociągów
Przewód cieczowa

Przewód balansowy oleju

Przewód gazowy niskiego ciśnienia
Przewód gazowy wysokiego ciśnienia
Przewód balansowy gazu wysokiego ciśnienia 

CMV-R

Kombinacje trzech modułów

Połączenia rurociągów
Przewód cieczowa

Przewód balansowy oleju

Przewód gazowy niskiego ciśnienia
Przewód gazowy wysokiego ciśnienia
Przewód balansowy gazu wysokiego ciśnienia 

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi: 1. Zakres pracy podzas chłodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Model

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Chłodzenie

Ogrzewanie

Wydajność

Dane podstawowe

Pobór mocy
EER

Wydajność

Pobór mocy
COP

Dane techniczne

Sprężarka

Czynnik 
chłodniczy

Silnik

Wymiary
(WxHxD)

Waga netto
Głośność

Ilość
Typ

Typ dławienia

Spręż
Ilość

Typ

Ilość

Urządzenie
Opakowanie

Typ

Połączenia rurociągów
Przewód cieczowa

Przewód balansowy oleju

Przewód gazowy niskiego ciśnienia
Przewód gazowy wysokiego ciśnienia
Przewód balansowy gazu wysokiego ciśnienia 

CMV-R
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Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów

Kombinacje dwóch modułów

Kombinacje czterech modułów
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Systemów VRF CHIGO
Funkcje i zalety

CMV-C CMV-X CMV-R

Dotyczy modeli:

21



Wysoka efektywność

Chigo zawsze koncentruje się na rozwoju produktów 
niskoemisyjnych i energooszczędnych. Wkłada maksimum
wysiłku i nakładów na badania i rozwój technologiczny, 
aby stać się liderem wysokich technologii.

Bezszczotkowe silniki DC

Wysoka efektywność
Cicha praca

Sprężarka DC Inverter

Wysokociśnieniowa

Wirnik z magnesem neodymowym
Asymetryczna budowa scrolla

Ścieżka przepływu czynnika 2w1

Zwiekszenie proporcji
objetosci ciekłego czynnika

Kontrola fali sinusoidalnej 180°
Wysoka precyzja regulacji
prędkości wirnika

Płynna regulacja
Moc na żądanie,
wysoka wydajność
i oszczędność energii

CCT rurki z wewnętrznymi rowkami

Doskonała efektywność
wymiany ciepła

Wentylatory z przepływem krzyżowym

Zmniejszony opór powietrza
Ulepszone chłodzenie

Zwiększona wydajność chłodzenia
Ulepszone przechłodzenie
czynnika zwiększa
efektywność systemu

Energooszcędność i niska emisja zanieczyszczeń

Wysoka efektywność technologiczna CMV-C CMV-X CMV-R
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Silnik DC o wysokiej sprawności znanego producenta.

Niski poziom głośności i wysoka jakość uzwojenia przewodów.

Bezszczotkowy z wbudowanym czujnikiem.

Silnik wentylatora DC

Wirnik z trwałymi magnesami neodymowymi Skupione uzwojenie

Efektywność magnetyczna jest 12% wyższa od uzwojenia rozłożonego

Uzwojenie rozłożoneUzwojenie skupioneMagnes ferrytowy Magnes neodymowy

Duża siła magnetyczna, duży moment obrotowy i wysoka wydajność

Sprężarka Inverter marki Hitachi.

Przyjazny dla środowiska freon R410.

Niewielki moment obrotowy,
niski poziom głośności i mała wibracja.

Wysoka efektywność ze względu. 
na strukturę wewnętrzną sprężarki.

Wewnętrzny obieg oleju.

Wysoka niezawodność.

Szeroki zakres prędkości obrotowej.

Wirnik z magnesami neodymowymi.
charakteryzuje się dużą siłą magnetyczną,
momentem obrotowym i wysoką wydajnością.

Komora wysokiego ciśnienia
Niska temperatura przegzrzania na ssaniu gwarantuje wysoką wydajność.
Duży bufor czynnika chłodniczego zmniejsza wibracje hałas.

Ssanie

Tłoczenie

Wysoka wytrzymałość łożysk i duża sztywność obudowy.

Skupione uzwojenie poprawia efektywność.

Wysoka precyzja poprawia efekty sprężania nawet o 15%.

Specjalna konstrukcja scroll dla czynnika R410a.

Technologia sterowania za pomocą różnicy ciśnień, 
zmniejsza poziom głośności i poprawia efektywność.

Wysoka efektywność sprężarki DC inverter

Wysokiej jakości silnik DC CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Krzywa obciążenia

Silnik wentylatora DC może być regulowany bezstopniowo przez zewnętrzną płytkę sterującą(PCB) 
w zależności od ciśnienia w systemie. Powoduje to zmniejszenie zużycia energii przez system klimatyzacji.

Obciążenie

Regulacja bezstopniowa silnika DC

Regulacja 2-biegowego silnika AC
Straty energii

Niskie zużycie

50% 
oszczędzonej 

energii

Kontrola sinusoidalna 180°

Kontrola sinusoidala redukuje straty i zwiększa efektywność o 12%.

Zwiększa efektywność o 12%

Krzywa konwencjonalna Krzywa 180° 

Bezstopniowa regulacja CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Droga przepływu czynnika 2 w 1

Faza gazowa

Faza cieczowa

Droga konwencjonalna Droga przepływu czynnika 2 w 1

Faza gazowa

Faza cieczowa

Konwencjonalna

Ścieżka przepływu czynnika 2 w 1

Gaz

Gaz

Gaz

Gaz

Ciecz

Ciecz

Ciecz

Ciecz

Wrost objętości ciekłego czynnika

Mieszanina gaz-cieczFaza gazowa Faza cieczowa

Mieszanina gaz-cieczFaza gazowa Faza cieczowa

CCT rurki wewnętrznie karbowane
CCT rurki miedziane z wewnętrznymi rowkami charakteryzują się wysokim przewodnictwem cieplnym. 
Wewnętrzne rowkai zaburzają laminarny przepływ czynnika chłodniczego zwiększając efektywność wymiany ciepła.

CCT rurki z wewnętrznymi rowkami

Rurki konwencjonalne

CCT rurki z wewnętrznymi rowkami
Rurki konwencjonalne
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Przepływ masy czynnika chłodniczego Przepływ masy czynnika chłodniczego

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Małe opory przepływu czynnika

Wzrost parametrów EER i COP, ponieważ wzrosła 
temperatura parowania a zmniejszyło się obciążenie 
sprężarki.

Dzięki optymalizacji rurociągów obniżył się spadek 
ciśnienia o 5%.

Nowy przebieg cyklu sprężania

Oryginalny cykl sprężania

Obniżenie  ciśnienia

Przepływ krzyżowy 

Niski opór dla przepływającego powietrza przy jednocześnie wysokim współczynniku przewodzenia ciepła.

Udoskonalone odmrażanie. Szron powstały na wymienniku ciepła w bardzo łatwy sposób ulegnie rozmrożeniu.

Tradycyjne lamele

Tradycyjne lamele

Lamele z przepływem krzyżowym

Lamele z przepływem krzyżowym
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Oddzielenie przepływu

Wlot i wylot blisko siebie

Wlot i wylot są oddzielone od siebie

Konwencjonalna droga przepływu Oddzielona droga przepływu

Dzieki specjalnemu rozmieszczeniu rurek w wymienniku w większej odległości pomiędzy wlotem a wylotem czynnika chłodniczego 
zmniejsza się wzajemny wpływ temperatury czynnika w fazie gazowej i cieczowej. Powoduje to znaczny wzrost wydajności systemu.

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Korzyści dla użytkowników

Doskonałe EER i COP

Dzięki urządzeniom prądu stałego DC (sprężarka i wentylator), optymalizacji przewodów chłodniczych oraz nowym systemie 
kontroli przepływu czynnika chłodniczego znacząco wzrosły współczynniki EER i COP.

Chłodzenie EER Grzanie COP

System CMV Chigo osiąga szybki efekt chłodzenia lub grzania dzięki zastosowaniu silników i sprężarek DC. 

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego zaworu rozprężnego temperatura wewnątrz może być precyzynie kontrolowana.

Temperatura pokojowa System CHIGO System konwencjonalny

CHIGO zwraca szczególną uwagę aby produkowane 
urządzenia były przyjazne dla środowiska, wygodne 
w użytkowaniu i stwarzały  przyjazny klimat 
w pomieszczeniach.
Systemy VRF CHIGO  są wyposażone w tryb szybkiego 
chłodzenia bądź ogrzewania, precyzyjnie regulują 
temperturę i są wyjątkowo ciche.  
Wykorzystują przyjazny dla środowiska freon.

Przyjazny dla środowiska

Komfortowa praca systemu

Czas

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Anty-wibracyjna konstrukcja łopatek wentylatora.

Specjalna konstrukcja zmniejsza zawirowania powietrza.

Kontrola fali sinusoidalnej 180°

Niski poziom głośności sprężarki DC

Bezszczotkowe silniki DC

Cicha praca porą nocną

Anty wibracyjna łopatka wentylatora

Tłumienie przepływu

Laminarny przepływ powietrza

Obniżenie poziomu głośności o 10dB(A).

Zakres grzania

Tryb chłodzenia

Zakres chłodzenie/grzanie

Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie chłodzenia może wzrosnąć nawet do +48 °C.

Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania wynosi +20 °C.

Szeroki zakres pracy

Zredukowany poziom głośności

Wyciszony wirnik wentylatora

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Prędkość sprężarki i wentylatora może być zredukowana w porze nocnej.

Maksymalne obniżenie głośności do 10 dB(A)
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Dzień Noc Dzień

Tryb cichy

9 godzin

Spadek obciążenia

8 godzin

Maksymalna temperatura zewnętrzna

Funkcja jest aktywna tylko przy temperatuzrze zewnętrznej poniżej 0°C.

W trakcie zimy, wentylator włącza się automatycznie aby ochronić wirnik wentylatora 
przed opadającym na niego śniegiem. Nawarstwiająca siEę pokrywa śnieżna może 
zamarznąć i zablokować wirnik a w następstwie tego może dojść do uszkodzeia 
silnika wentylatora.

Wzrost wydajnści ogrzewania

Zoptymalizowane sterowanie.

Dodatkowy system dochładzania czynnika.

Płytowy wymiennik ciepła

Cichy tryb pracy nocnej

Maksymalny spadek 
głośności o 10 dB(A)

Zabezpieczenie antyśniegowe

Ekonomiczny wymiennik ciepła

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Automatyczny program odmrażania uruchamiany jest tylko w razie potrzeby. W agregatach konwencjonalnych odstęp 
czasowy i długość trwania procesu odmrażania jest stały, co powoduje wahania temperatury i dyskomfort.

Inteligentny program odmrażania
Konwencjonalny program Krzywa odmrażania

Czas trwania i odstęp, jest stały w konwencjonalnych agregatach.
Program inteligentnego odmrażania uruchamiany jest w zależności od
temperatury zewnętrznej i efektywności wymiany ciepła, która spada 
wraz ze wzrostem warstwy szronu na wymienniku.
Mniejsze wahania temperatury tworzą bardziej komfortowe środowisko.

W systemie złożonym z kilku jednostek, każda z nich może pracować jako nadrzędna.

Równomierne zużycie poszczególnych jednostek zewnętrznych.

Okres x:
Sekwencja: A→B →C

Okres x+2:
Sekwencja: C→B →A Okres x+1:

Sekwencja: B→C →A

Funkcja kopii zapasowej modułu.

Jeśli któryś z modułów moduł ulegnie awarii to pozostałe pracują bez zakłóceń.

Funkcja kopii zapasowej sprężarki

Gdy jedna ze sprężarek ulegnie awarii
to pozostałe pracują bez zakłóceń.

Funkcja kopii zapasowej silnika wentylatora

Gdy jeden z silników wentylatora ulegnie 
awarii to pozostałe pracują bez zakłóceń.

Funkcja pracy awaryjnej

Równomierna praca jednostek zewnętrznych

Inteligentny program odszraniania
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CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Przyjazny dla środowiska freon R410A

Freon R410A nie niszczy warstwy ozonowej

Troposfera

Promieniowanie UV

Stratosfera

R22 (HCFC)
niszczy warstwę ozonową

R410A nie niszczy warstwy ozonowej (ODP=0)

Przyjazny dla środowiska czynnik R410A (HFC). Niska emisja dwutlenku węgla, bez szkody dla warstwy ozonowej.

Funkcja sterowania kartą ON/OFF

Wbudowany port kontrolny ON/OFF w jednostce wewnętrznej

Funkcja może być wykorzystywana w pokojach 
hotelowych lub w sytuacjach gdzie odległość dla pilota 
zdalnego sterowania jest zbyt duża. Nie jest konieczny
żaden dodatkowy moduł hotelowy.

Gdy stycznik jest otwarty (karta wyciągnięta), 
jednostka wewnętrzna jest wyłączona i nie można 
nią sterować, akualne parametry pracy zostają 
zapisane są na wewnętrznej płytce PCB.

Kiedy stycznik jest zamknięty (karta włożona), 
jednostka wewnętrzna zostaje uruchomiona 
z ostatnio zapamiętanymi parametrami pracy.

Funkcja awaryjnego zatrzymania pracy

Jednostka zewnętrzna ma możliwość doprowadzenia sygnału alarmowego. W przypadku zagrożenia np.pożarem 
system VRF zostanie unieruchomiony.

Praca
Zatrzymanie pracy

Alarm 
przecipożarowyStan normalny

Port kontrolny
ON/OFF

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Korzyści dla Instalatorów

System CMV DC inverter VRF został zaprojektowany na bazie 
modułowych jednostek o zoptymalizowanej wielkości co sprawia 
że system jest łatwy dozaprojektowania i instalacji.
Zastosowanie unikalnych rozwiązań technicznych pozwala
zredukować czas i nakład pracy podczas instalacji do minimum
a sam proces montażu staje się dużo łatwiejszy.

Kombinacja 4 wielkości, moc do 72 HP

Maksymalna kombinacja jednostek zewnętrznych pozwala uzyskać moc do 72 HP.

Optymalizacja 
dla projektantów i instalatorów

CMV-C CMV-X CMV-R
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Automatyczne adresowanie

Automatyczne adresowanie redukuje błędy o 35% oraz zmniejsza 
czas montażu o 5%.

54% awarii jest spowodowanych błędami komunikacji.

65% błędów komunikacji jest spowodowane złym adresowaniem.

Najczęstsze błędy przy adresowaniu to: pominięcie jednostki przy
adresowaniu, złe ustawienia, powtórzenie adresu.

Badania inżynierów przeprowadzone w 2011 roku na 120 systemach VRF
dowiodły że najczęstszym problemem serwisowym są błędy w adresowaniu.

Błędy komunikacji
Inne

Inne
Problemy z adresowaniem

Struktura błędów

Metody adresowania

2 metody adresowania:
Adresowanie automatyczne: system automatycznie adresuje jednostki wewnętrzne.
Manualne ustawienia za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

Metoda adresowania może być w prosty sposób wybrana poprzez ustawienie 
przełącznika na zewnętrznej płytce PCB.

Nowy sterownik przewodowy

Komunikacja dwukierunkowa. Parametry pracy jednostki 
wewnętrznej (kod błędu, temperatura, adres) są wyświetlane 
na sterowniku.

Kompaktowa konstrukcja.

Funkcja timera.

Serwisant ma możliwość sprawdzenia kodu błędu
i status pracy w łatwy i wygodny sposób.

Prosto

Bezpiecznie

Wygodnie

Stan pracy jednostki wewnętrznej

Sterowanie jednostką wewnętrzną

Możliwość podłączenia kanału wywiewnego

Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem DC uzyskano większe ciśnienie dyspozycyjne.

Jednostka zewnętrzna może być montowana na piętrach lub pomieszczeniach technicznych.

Maksymalny spręż dyspozycyjny do 85Pa.

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Wyświetlacz LED na płytce PCB pokazuje stan pracy systemu 
oraz kody błędów.

Wyświetlacz LED na płytce PCB

Metody adresowania

2 metody adresowania:
Adresowanie automatyczne: system automatycznie adresuje jednostki wewnętrzne.
Adresowanie ręczne za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

Metoda adresowania może być w prosty sposób wybrana poprzez ustawienie 
przełącznika na zewnętrznej płytce PCB.

Okienko serwisowe

Dzięki specjalnemu okienku serwisowemu, sprawdzenie statusu
pracy lub kodu błędu jest wyjątkowo łatwe. 

Nie ma potrzeby demontowania obudowy jednostki 
zewnętrznej.

Sprawdzanie 
kodu błędu

Redukcja liczby urządzeń i kosztów eksploatacji

Zmniejszenie kosztów urządzeń przy jednym systemie 3-rurowym VRF z odzyskiem ciepła zamiast dwóch 
konwencjonalnych systemów VRF.

Energia z jednostek wewnętrznych pracujących w trybie chłodzenia może zostać przekazana do jednostek 
wewnętrznych pracujących w trybie ogrzewania i na odwrót. TMożna dzięki temu zaoszczędzić do 50% energii.

3 rurowy system VRF z odzyskiem ciepła 2 rurowy konwencjonalny system VRF

Tryb chłodzenia Typ ogrzewaniaJednoczesne chłodzenie i ogrzewanie

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Nowa budowa wewnętrzna

6 stopniowa kontrola oleju

Etap 6: Systemowy program powrotu olejuEtap 4: Balans oleju pomiędzy sprężarkami Etap 5: Balans oleju pomiędzy jednostkami

Etap 2: Powrót oleju z rurki Etap 3: Powrót oleju z systemu
             poprzez separator

Etap 1: Separator oleju w sprężarce 

Seperator oleju Seperator olejuKontrola poziomu oleju

Rurka balansująca Rurka balansująca Program powrotu oleju

Równowaga poprzez rurkę

Efektywność oddzielenia 92% Efektywność oddzielenia 92%Rurka olejowa

SPRĘŻ.1 SPRĘŻ.2

Etap 1: 
Separator oleju 

w sprężarce 

Etap 1: 
Separator oleju 

w sprężarce 

Etap 2:
Powrót oleju

z rurki

Etap 2:
Powrót oleju 

z rurki

Etap 4:
Balans oleju pomiędzy sprężarkami

Etap 3:
Seperator oleju w systemie

Etap 5:
Balans oleju 

pomiędzy jednostkami

Etap 6:
Program powrotu oleju

Wszystkie kluczowe elementy są łatwo dostępne po zdjęciu obudowy.
Wygodna wymiana lub naprawa

Dzięki nowej technologii balansowania nie ma dodatkowego przewodu
gazowego, co redukuje ryzyko wycieku.

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Zabezpieczenie zasilania 3-faz (opcja)

Zabezpiecza jednostkę zewnętrzną przed wahaniami napięcia.

Niestabilne napięcie

Łatwa instalacja

Dzięki kompaktowej budowie transort jednostek zewnętrznych
jest znacznie ułatwiony.

Długość przewodu komunikacyjnego może sięgać do 1000 m.

Łatwy transport urządzenia

Redukuje koszty instalacji.

Zmniejsza nakład pracy.

Dwużyłowe kable komunikacyjne

CMV-C CMV-X CMV-R

CMV-C CMV-X CMV-R
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Jednostki wewnętrzne

VRF CHIGO
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Jednostki wewnętrzne

Moc
[kW]

Kaseta 
1 kierunkowa

Kaseta 
2 kierunkowa

Kaseta 
4 kierunkowa

Kaseta kompaktowa
4 kierunkowa

Naścienna

Moc
[kW]

Podsu�towo-przypodłogowa
Kanałowa
niski spręż

Kanałowa
średni spręż

Kanałowa
wysoki spręż
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Specy�kacja

Cechy

Akcesoria

Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Wbudowana Standard

Niska wysokość, łatwy montaż

Wbudowana pompka skroplin
Cicha i wysokowydajna pompka skroplin o wysokości
podnoszenia 1200 mm, zapewnia wygodę 
w odprowadzaniu skroplin.

Niska wysokość urządzenia, tylko 250 mm ułatwia 
montaż w przestzreni su�tu podwieszonego. Podwieszany

su�t

Podwieszany
su�t

Sterownik

Standard Opcja

Pilot Przewodowy CentralnyPilot

Jednostka kasetonowa 1-kierunkowa

Model

Moc
Chodzenie Ogrzewanie

Pobór
mocy

Przepływ
powietrza

Głośność Spręż Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowy
Gaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz;208~230V/1PH/60Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Pilot
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Specy�kacja

Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie
Pobór
mocy

Przepływ
powietrza

Głośność Spręż Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowyGaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Pilot

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz; 208~230V/1PH/60Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik

Standard Opcja

Pilot Przewodowy CentralnyPilot

Jednostka kasetonowa 2 kierunkowa

Cechy

Akcesoria
Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Wbudowany Standard

2 kierunkowy wylot powietrza

Wbudowana pompka skroplin
Cicha i wysokowydajna pompka skroplin o wysokości
podnoszenia 1200 mm,  zapewnia wygodę w odprowadzaniu 
skroplin.

Powietrze jest nawiewane w dwóch kierunkach, elastyczna instalacja, 
umożliwia także odpowiednie rozprowadzenie powietrza w zależności 
od wymaganych potrzeb.

Podwieszany
su�t
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Sterownik

Standard Opcja

Pilot Przewodowy CentralnyPilot

Jednostka kasetonowa 4 kierunkowa

Cechy

Akcesoria
Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Wbudowany Standard

Nawiew czterokierunkowy
Powietrze jest nawiewane w czterech kierunkach, rozpływa się 
równomiernie po całym pomieszczeniu nie tworząc tzw. martwych 
przestrzeni.

Wbudowana pompka skroplin

Niska wysokość, łatwy montaż

Cicha i wysokowydajna pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
do 1200 mm, zapewnia wygodę w odprowadzeniu skroplin.
Uwaga:  
W klimatyzatorze kasetonowym typu kompaktowego: 700mm.

Niska wysokość urządzenia, tylko 230mm ułatwia montaż 
w przestrzeni su�tu podwieszonego.

Silnik wentylatora DC (opcja)    

Nawiew 360° (opcja)

Podwieszany
su�t

Podwieszany
su�t
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Specy�kacja

Model
Moc

Chodzenie Ogrzewanie
Pobór
mocy

Przepływ
powietrza

Głośność Spręż Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur Sterownik
standardowyGaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie
Pobór
mocy

Przepływ
powietrza

Głośność Spręż Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowyGaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Pilot

Pilot

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka kasetowa 4 kierunkowa

Jednostka kasetowa 4 kierunkowa (kompaktowa)

537

612

612

0,065

0,060

0,060

22~34

27~38

27~38

C

C

C

C
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Sterownik

Standard Opcja

BezprzewodowyPrzewodowy Centralny

Jednostka kanałowa (niski spręż)

Przewodowy

Cechy

Akcesoria
Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Opcja Standard

Zwarta obudowa, ułatwiona instalacja
Niewielka szerokość 700 mm. Specjalnie dostosowana 
konstrukcja do niskichprzestrzeni międzystropowych. 
Niska głośność urządzenia i niewielki ciężar.

OpcjaOpcja

Wbudowana pompka skroplin

Duży przepływ powietrza i cicha praca

Wysokości podnoszenia do 750 mm (opcja).

Specjalnej konstrukcji wentylator promieniowy z systemem
absorbującym drgania, pozwolił zredukować hałas do 29 dB,
zwiększając komfort użytkowania klimatyzacji.

Silnik wentylatora DC (opcja)    

Szelest liści Biblioteka

Specjalny wirnik 
wentylatora.

Wirnik skonstruowany tak by 
zredukować hałas do minimum.

Wysokoefektywny silnik 
mocowanyna gumie 
absorbującej wibracje.

Specjalnie skonstruowany napływ 
powietrza do wentylatora redukuje 
szumy.
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Mała wysokość jednostki
Wysokość urządzenia wynosi jedynie 230 mm.
Do zamontowania wystarcza niewielka przestrzeń.

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Jednakowa wysokość i głębokość
Wszystkie jednostki kanałowe o niskim sprężu mają tę samą wysokość i głębokość, 
dzięki czemu są łatwe w projektowaniu i instalacji.

Specy�kacja

Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie

Pobór
moc

Przepływ
powietrza Głośność Spręż

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur

Sterownik
standardowyGaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Sterownik
naścienny

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz; 208~230V/1PH/60Hz.
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB.
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB.
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
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Sterownik

Standard Opcja

BezprzewodowyPrzewodowy Centralny

Jednostka kanałowa (średni spręż)

Przewodowy

Cechy

Akcesoria
Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Opcja Standard

Standardowy spręż wynosi 70 Pa

Wyprowadzenie odpływu skroplin z lewej lub prawej strony, możliwość wyboru przez instalatora.
Udogodnienie dla projektanta i instalatora.

OpcjaOpcja

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Spręż 70Pa daje możliwość podłączenia
kanałów na wlocie i wylocie powietrza.

Możliwe wykonanie ze sprężem
30Pa, pozwala zredukować hałas.

Odpływ skroplin z lewej strony Odpływ skroplin z prawej strony

Wygodne odprowadzanie skroplin
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Niski poziom głośności jednostki

Dwie metody podłączenia wlotu powietrza

Silnik wentylatora DC (opcja)

Specy�kacja

Specjalna technologia, wykorzystująca wysokoefektywny silnikwentylatora, wirnik o unikalnej konstrukcji, 
małe wibracje oraz użyty materiał izolacyjny powodują że jednostka pracuje wyjatkowo cicho.

Wysokoefektywny,
cichy silnik wentylatora,
mocowany na
gumowych
amortyzatoarach.

Wlot powietrza
napływającego do
wirnika o konstrukcji
powodującej
ograniczenie
hałasu związanego
z przepływającym
powietrzem.

Wysokiej
klasy
materiały
izolacyjne,
redukujące
hałas.

Specjalnie zaprojektowany, 
wirnik wentylatora.

Możliwy wlot powietrza powrotnego do urządzenia zarówno z tyłu jak i z dołu.

Wlot powietrza z tyłu Wlot powietrza z dołu

Ramka otworu wlotowego Dekiel wlotu powietrza

Dekiel wlotu powietrza
Filtr

Filtr

Wlot powietrzaWlot powietrza

Wylot powietrza
Wylot 

powietrza

Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie

Pobór
mocy

Przepływ
powietrza Głośność Spręż

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur

Sterownik
standardowy

Gaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Sterwnik
naścienny

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). W rzeczywistości, w zależności od warunków otoczenia 
 wartości te mogą być nieco wyższe.
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Ramka otworu wlotowego
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Cechy

Sterownik

Standard Opcja

BezprzewodowyPrzewodowy Centralny

Jednostka kanałowa (wysoki spręż)

Przewodowy

Akcesoria

Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Standard Wbudowany Opcja StandardStandard

Zwarta konstrukcja, ułatwiona instalacja
Pozwala na montowanie klimatyzatora w przestrzeni su�tu podwieszanego.

Możliwość zastosowania różnych nawiewników
Ułatwia zaprojektowanie wnętrza pomieszczenia.

Anemostat okrągły Anemostat wirowy Anemostat kwadratowy Nawiewnik liniowy Kratka nawiewna
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Specy�kacja

Wysokie ciśnienie statyczne
Duży przepływ powietrza i wysoki spręż dyspozycyjny ułatwia zaprojektowanie systemu.
Urządzenie dedykowane do dużych pomieszczeń.

Jednostka o wysokim sprężu

System kanałów z nawiewnikami

Wlot powietrza
(możliwe podłączenie
świeżego powietrza)

Pomieszczenie prostokątne

Duże pomieszczenie

Pomieszczenie w kształcie litery L

Moc

Chodzenie Ogrzewanie

Pobór
mocy

Przepływ
powietrza Głośność Spręż

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

Karton Jednostka Karton PanelModel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowyGaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Sterownik
naścienny

Uwagi: 1. Zasilanie: dla jednostek 45 kW oraz 56 kW zasilanie wynosi 380~415V/3PH/60Hz, pozostałe jednostki: 220~240V/1PH/50Hz. 
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
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Cechy

Akcesoria
Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Wbudowany StandardStandard

Zakres sterowania 65°, żaluzja może być nastawiona lub pracować 
w trybie automatycznym.

Łagodny nawiew powietrza
W trybie chłodzenia nawiew powietrza od góry. 
W trybie ogrzewania nawiew powietrza skierowany w dół.

Wygodne w montażu
Przewody freonowe mągą być wyprowadzone w trzech kierunkach.

Sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
Wyprowadzenie

rur w prawo

Wyprowadzenie w dół z prawej strony

Wyprowadzenie z tyłu z prawej strony

Wyprowadzenie w dół z lewej strony

Wyprowadzenie
z tyłu z lewej strony

Wyprowadzenie
rur w lewo

Sterownik

Standard Opcja

Pilot Przewodowy CentralnyPilot

Panel 107

Panel 94

Jednostka naścienna
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Specy�kacja

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowy
Gaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Pilot

Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie
Pobór
mocy

Przepływ
powietrza Głośność Spręż
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Cechy

Sterownik

Standard Opcja

Pilot Przewodowy CentralnyPilot

Jednostka podsu�towa

Skrzynka rozprężna Filtr Zawór rozprężny Pompka skroplin Silnik AC Silnik DC

Wbudowany StandardStandard Opcja

Akcesoria

Instalacja jednostki pod su�tem oszczędza przestrzeń podłogową

Szeroki zasięg nawiewanego powietrza

Ciche i wysokowyfajne wentylatory promieniowe
zapewniają kofortowy nawiew powietrza
w całym pomieszczeniu.

Trzy kierunkowe żaluzje dają
możliwoś nawiewu powietrza 
w dogodną stronę.

W trybie chłodzenia nawiew powietrza 
od góry. W trybie ogrzewania nawiew 
powietrza skierowany jest w dół.

Ciepłe powietrze wydmuchiwane jest w dół.

Zimne powietrze wydmuchiwane jest górą.

Zastosowanie jednostki podsu�towej oszczędza się przestrzeń podłogową.
Używając klimatyzatorów pogłogowych potrzebna jest przestrzeń podłogowa.

51



Specy�kacja

Uwagi: 1. Zasilanie: 220~240V/1PH/50Hz
 2. Warunki dla chłodzenia: strona wewnętrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°F)WB strona zewnętrzna 35°C(95°F) DB
 3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnętrzna 20°C(68°F) DB, 15°C(44.6°F)WB strona zewnętrzna 7°C(42.8°F)DB
 4. Głośność: mierzona w odległości 1 m od przodu urządzenia na wysokości 1.5 m (warunki testowe). 
 5. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

Karton Jednostka Karton Panel

Ciężar Połączenie rur
Sterownik

standardowy
Gaz Ciecz SkroplinyBruttoNetto

Pilot

Spręż
Model

Moc

Chodzenie Ogrzewanie
Pobór
mocy

Przepływ
powietrza Głośność

Przewody freonowe mogą być 
wyprowadzone w trzech kierunkach.

Skrzynka elektryczna znajduje 
się w tylniej części obudowy co
ułatwia instalację.

Filtr powietrza jest łatwo
wyjmowany z kratki wlotowej.

Kratka wlotowa powietrza

Możliwość czyszczenia w wodzie

Łatwa instalacja
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Sterowanie 
i Oprogramowanie
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Sterowniki bezprzewodowe

Adresowanie jednostek

Ustawienia adresowania

Nastawianie temperatury

Funkcja timera
Wybór prędkości wentylatora
Wybór trybu pracy

Sterowniki przewodowe

Komunikacja dwukierunkowa.
Parametry pracy jednostki wewnętrznej (kod błędu, temperatura, adres) 
jest wyświetlany na sterowniku

Kompaktowa konstrukcja

Funkcja timera

Sterowniki centralne

Łatwy w instalacji, odłączany jedynie do jednostki zewnętrznej.

Możliwość podłączenia sterownika po zbudowaniu instalacji.

Jeden sterownik może kontrolować pracę do 64 jednostek.

Parametry pracy jednostek

Sterowanie jednostkami

Funkcja blokowania.

54

NOWOŚĆ

Sterowanie indywidualne lub grupowe

Zarządzanie tygodniowym planem pracy

Obsługa do 64 jednostek wewnętrznych

Sterowanie poprzez przewód sieci LAN lub WiFi

Możliwość pracy lokalnej lub zdalnej

Interfejs pracy zdalnej dla Android, iPhone, Windows PC

Wbudowany protokół z bramką Modbus
Sterownik centralny

dotykowy VRF

Sterownik centralny
przewodowy VRF



WiFi SMART BOX (aplikacja centralnego sterowania)

Dostępna aplikacja na iOS / Android

Kontrola pojedynczym urządzeniem lub grupą urządzeń

Harmonogram tygodniowy

Kontrola i zdalne zarządzanie parametrami urządzeń

Możliwość sterowania do 64 urządzeń

Pilot steruje jednostkami za pomocą serwera w chmurze

CMV NET - kontrola sieciowa

Funkcja rozliczania
Raport pracy systemu
Planowane zarządzanie

Duży zasięg PC 
poprzez VPN

Możliwość podłączenia 1024 
jednostek wewnętrznych

System zawiera:
Sterownik centralny
System BMS
System VRF
Oprogramowanie Softdog Zapora sieciowa

Jednostki VRF

Urządzenie PC
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VRF Selection Software - program doboru 

Doctor Kit PRO

Status pracy, kody błędów

Szybkie projektowanie systemów
Automatyczne dosowanie trójników 
i rozmiaru rur miedzianych
Dopasowanie mocy agregtu do układu
Gra�czne przedstawienie systemu/instalacji
Generowanie dokumentacji VRF oraz listy 
urządzeń potrzebnych do realizacji 
systemu VRF CHIGO.

Parametry sprężarek, czujnikow, zaworów monitorowane 
w czasie rzeczywistym
Raportowanie pracy systemu

Wbudowane instrukcje serwisowe

BramkaBMS/BAS system CMV system

System BMS

Bramka BACnet

Bramka Modbus

Zwery�kowany przez międzynarodowy BACnet, jest w pełni kompatybilny z produkatmi protokołu BACnet

Jednostki zewnętrzne mogą być regulowane przy użyciu wbudowanych bramek Modbus 
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Leading Manufacturer of Advanced Air Conditioner

Specyfikacja, zdjęcia i dane techniczne zawar te
w katalogu są aktualnym odwzorowaniem oferty.

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. zastrzega prawo 
do zmiany oferty poza katalogiem.

 

CHIGO POLSKA Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

36-007 KRASNE 25C, k/Rzeszowa
tel: (+48) 17-229-66-61
www.chigo.pl   

fax: (+48) 17-229-66-57
e-mail: chigo@chigo.pl

www.chigo.pl
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