
Systemów VRF CHIGO
Funkcje i zalety

CMV-C CMV-X CMV-R

Dotyczy modeli:
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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

Prędkość (m/s)W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
pr

ze
ni

ka
ni

a 
ci

ep
ła

 (k
W

/m
2K

)

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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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

CMV-C CMV-X CMV-RCMV-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

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

CMV-C CMV-X CMV-R
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