
Ιδανική λύση 
για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών 

Τ ε χ ν ι κ ά    χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
61AF 013 019 022 030 035 045 055 075 105
Ονοµαστική θερµική απόδοση* kW 13,5 20,2 21,1 28,5 34,2 45 54 70,0 102,5
Απορροφούµενη ισχύς kW 3,9 5,5 5,9 8,1 9,2 11,5 14 19,4 27,7
Συντελεστής αποδοτικότητας (COP) kW/kW 3,5 3,7 3,6 3,5 3,7 3,9 3,9 3,6 3,7
κατηγορία EUROVENT, θέρµανση A A A A A A A A A
Ονοµαστική θερµική απόδοση** kW 9,3 14,8 15,2 19,5 23,1 29,5 36,5 51,5 68,2
Απορροφούµενη ισχύς kW 3,0 4,4 4,7 6,1 7,5 9,1 11 16,6 21,3
Συντελεστής αποδοτικότητας (COP) kW/kW 3,1 3,4 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,1 3,2
Βάρος σε λειτουργία
Βασική µονάδα, χωρίς ψυχροστάσιο kg 185 240 343 396 421 509 533 895 995
Βασική µονάδα, µε ψυχροστάσιο (προαιρετικό) kg 190 250 349 403 436 524 549 920 1020
Επιπέδα ηχητικής ισχύος***
Βασική µονάδα dB(A) 69 72 81 82 83 84 84 86 87
Μονάδα χαµηλού θορύβου (προαιρετικό) dB(A) NA NA 80 80 80 80 80 82 82
Συµπιεστές Σπειροειδής 
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Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ψυκτικό µέσο R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C
∆ιαστάσεις
Μήκος mm 1278 1580 1230 1230 1230 2100 2100 2100 2100
Πλάτος mm 333 500 1114 1114 1114 1114 1114 2273 2273
Υψος mm 1100 1100 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Τροφοδοσία V-ph-Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

*Τυποποιηµένες συνθήκες EUROVENT, λειτουργία θέρµανσης: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού συµπυκνωτή  40°C/45°C, θερµοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος db/wb 7°C/6°C
**Συνθήκες ECOLABEL, λειτουργία θέρµανσης, ολοκληρωµένες δυναµικότητες: θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού συµπυκνωτή 30°C/35°C, θερµοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος db/wb 2°C/1°C
***Σε συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO 9614-1
Σηµείωση: Τα στοιχεία που αναφέρονται στα µεγέθη 13 και 19 είναι προκαταρκτικά

Γκάµα προϊόντων (kW)
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Heating

Οικιακές εφαρµογές

Συγκροτήµατα κατοικιών

Καταστήµατα 

Μικρά εµπορικά κέντρα

Γραφεία 

Εστιατόρια

Ξενοδοχεία

Αποθήκες

Αξιοπιστία Πιστοποιηµένη
απόδοση 

Τεχνική εξυπηρέτηση
Carrier 

Η αξιοπιστία ήταν ζήτηµα πρώτης προτεραιό-
τητας στη σχεδίαση του ψύκτη Aquasnap®, ο 
οποίος υποβλήθηκε µε επιτυχία σε µια σειρά 
δοκιµών διάρκειας ζωής και µεταφοράς που 
προσοµοίωναν τις πιο δύσκολες συνθήκες 
χρήσης.

Το κύκλωµα ψυκτικού υγρού του ψύκτη είναι 
πλήρως στεγανοποιηµένο, ελαχιστοποιώντας 
τον κίνδυνο διαρροής.
Το σύστηµα ελέγχου Pro-Dialog+ ελέγχει και 
αναλύει συνεχώς όλες τις παραµέτρους λει-
τουργίας του συµπιεστή.   

Τα προϊόντα Carrier υποβάλλονται σε σχολαστι-
κούς ελέγχους στο υπερσύγχρονο εργαστήριο 
της εταιρείας για όλες τις περιπτώσεις συνθη-
κών λειτουργίας (πρότυπα ISO).  

Η απόδοση των µονάδων πιστοποιείται από   την 
Eurovent, γεγονός που αποτελεί σηµαντική 
εγγύηση για τους µηχανικούς µελετών και 
τους τεχνικούς εγκατάστασης.  

Υποστηριζόµενες από ένα παγκόσµιο δίκτυο 
πωλήσεων και υπηρεσιών µετά την πώληση, 
οι λύσεις τεχνικής εξυπηρέτησης και συντή-
ρησης της Carrier είναι σχεδιασµένες για να 
προσθέτουν τη µέγιστη αξία για ολόκληρη την 
ωφέλιµη διάρκεια ζωής του συστήµατος.    
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61AF
αντλία θερµότητας

75-10522-5513–19*

Αέρα/νερού
CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έδρα: Λ. Κηφισού 18, 104 42 Aθήνα
Τηλ.: 210 6796 300, Fax: 210 6796 390

Υποκατάστηµα: 12ο χλµ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 - Θέρµη Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-302038, Fax: 2310-365659

www.carrier.gr

CARRIER is participating in the Eurovent Certifcation
Programme for liquid chilling packages. Products are as
listed in the Eurovent Directory of Certi?ed Products or
on the Internet site www.eurovent-certi?cation.com   

Environmental Management System Approval

* ∆ιαθεσιµότητα εντός 2011
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FROM 1902

Carrier
Λύσεις θέρµανσης
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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65°C
Ζεστό νερό χρήσης

55°C
Καλοριφέρ

45°C
Τερµατικές µονάδες 

νερού

35°C
Ενδοδαπέδια

θέρµανση

Έξυπνη άνεση

Υψηλή θερµοκρασία 
νερού όλο το χρόνο

65°C
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Heating

Μια αξιόπιστη
µάρκα 
Οταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε το 
πρώτο σύστηµα για τον «κατασκευασµένο 
καιρό» αναστάτωσε την βιοµηχανία και τον 
τρόπο που ζούµε, εργαζόµαστε και παίζουµε.

Eκτοτε, έχουµε δηµιουργήσει ένα άνετο, 
παραγωγικό και υγιεινό περιβάλλον ανεξαρ-
τήτως κλιµατολογικών συνθηκών.

Η Carrier παρέχει λύσεις θέρµανσης, εξαε-
ρισµού και κλιµατισµού, που εξασφαλίζουν 
βέλτιστη άνεση και καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες των χρηστών.        

Χάρη στην προηγµένη βασική τεχνολογία 
της Carrier που ενσωµατώνει, αυτή η µονά-
δα είναι εξαιρετικά αποδοτική και συµβάλ-
λει στη µείωση των παραγόµενων εκποµ-
πών CO2. 

Φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις

Τεχνολογία
και βιωσιµότητα
Το AquaSnap 61AF είναι µια λύση έτοιµη 
για τις προκλήσεις του µέλλοντος: ένα 
µοναδικό σύστηµα αντλίας θερµότητας για 
θέρµανση χώρων και παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης. Μια λύση που αντικαθιστά 
τον υπάρχοντα λέβητα και βελτιώνει την 
ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή ενός 
συστήµατος θέρµανσης.

Οι αντλίες θερµότητας χρησιµοποιούν κυρί-
ως την ενέργεια του αέρα του περιβάλλον-
τος για την παραγωγή θέρµανσης ή ψύξης. 
Αυτή η πηγή ανανεώσιµης ενέργειας µειώ-
νει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 
ελαχιστοποιεί τις εκποµπές CO2.         

Η αποδοτικότητα της αντλίας θερµότητας 
υψηλής θερµοκρασίας πληροί τις προϋποθέ-
σεις για ένταξη σε προγράµµατα παροχής 
φορολογικών κινήτρων ή επιδοτήσεων.  

Γκάµα από 13 έως 105 kW

Έως τους -20°C
Ακόµα και σε εξαιρετικά χαµηλές θερ-
µοκρασίες, η µονάδα έχει ικανότητα πα-
ραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θερµοκ-
ρασίας έως 55°C.    

Οι αυτοτελείς µονάδες (µονοµπλόκ) δια-
τίθενται σε διάφορα µεγέθη, προκειµέ-
νου να καλύψουν όλες τις ανάγκες θερ-
µικής ισχύος και αποδοτικότητας.  

Ευκολία
εγκατάστασης 

Συµπαγής

Η αντλία θερµότητας υψηλής θερµοκ-
ρασίας 61AF Aquasnap® παραδίδεται 
στο χώρο εργασίας σας πλήρως συναρ-
µολογηµένη, ποιοτικά ελεγµένη, πλη-
ρωµένη µε το ψυκτικό µέσο και προε-
τοιµασµένη για τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης.

Χάρη στο ενσωµατωµένο ψυχροστάσιο 
δεν χρειάζεται να προβλέψετε πρόσθε-
το χώρο για την εγκατάσταση της 
αντλίας νερού, των βαλβίδων και των 
υδραυλικών εξαρτηµάτων. 

Η µονάδα διαθέτει αφαιρούµενες προ-
σόψεις, εξασφαλίζοντας άµεση πρόσ-
βαση στα διάφορα εσωτερικά µέρη της.      

Χάρη στο χαµηλό προφίλ της – λιγότερο 
από 1,33m σε ύψος – και το µικρό 
πέλµα της, η αντλία θερµότητας υψηλής 
θερµοκρασίας 61AF Aquasnap® µπορεί 
να εγκατασταθεί σχεδόν παντού.     

Το υπερσύγχρονο σύστηµα ελέγχου 
Pro-Dialog+ σας επιτρέπει να κάνετε 
ρυθµίσεις ακριβείας για τη µεγιστο-
ποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας 
και την επίτευξη ιδανικών συνθηκών 
άνεσηςκάθε στιγµή.

Για την απλούστευση των ενδείξεων 
και του ελέγχου των παραµέτρων 
λειτουργίας της µονάδας, το σύστηµα 
ελέγχου έχει σχεδιαστεί µε τη βοήθεια 
ειδικών σε θέµατα εργονοµίας.         

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος
ελέγχου: 
• Εύκολο περιβάλλον χρήσης
• ∆ιαχείριση ενέργειας
• Εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός
• Πλακέτα ελέγχου λέβητα

Εξαρτήµατα συνεχούς ρύθµισης:
• Συµπιεστές
• Αντλία νερού
• Ανεµιστήρες
• Εκτονωτική βαλβίδα

Παράµετροι που παρακολουθούνται:
• Τιµές πίεσης
• Σηµείο ρύθµισης θερµοκρασίας
• Θερµοκρασία αέρα εξωτερικού      
   περιβάλλοντος 
• Θερµοκρασία εισόδου/εξόδου νερού
• Αποθήκευση δεδοµένων λειτουργίας    
   (για διαγνωστική χρήση) 


