
WCH-i Chladič s turbokompresorem
Regulace výkonu měničem
Vodou chlazený
Pro vnitřní instalaci
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Centrifugal Chiller - 1

Řešení  pro zajištění
udržitelného komfortu

 a pohody bydlení
i životního prostředí

Za 30 let práce na navrhování, výrobě a distribuci klimatizačních
a vzduchotechnických systémů, kombinujících vysokou účinnost
s minimálním dopadem na životní prostředí, vyvinul Clivet řešení
pro zajištění udržitelného komfortu a pohody bydlení i životního
prostředí.  
Navrhování a vývoj řešení pro celoroční klimatizování
s inovativními technologiemi jsou součástí DNA Clivetu, která
znamená, že společnost je stále připravena na budoucnost.



DC Inverter R-410AR-134a R-410AR-1234ze

2 - Centrifugal Chiller

Vlastnosti
a aplikace

Invertorové chladiče s odstředivým kompresorem WCH-i jsou vysoce
účinné jednotky pro rozsáhlé aplikace v komerčním a průmyslovém sektoru.

Jsou určeny pro vnitřní instalaci a zajišťují nejvyšší energetickou účinnost
v celém provozním cyklu.

Invertorové chladiče s odstředivým kompresorem WCH-i jsou k dipozici
od 880 do 1934 kW, s chladivem R-134a. Chladivo HFO-1234ze
je dostupné na vyžádání.

HFO-1234ze nabízí vynikající výkon, účinnost, servisovatelnost
a bezpečnost, i GWP blížící se nule. 

Chladivo HFO může být použito namísto přírodních chladiv, 
při vyvarování se rizik z hořlavosti. Navíc je možné stroj předimenzovat 
za účelem dosažení ještě vyšší účinnosti. A nižší napájení znamená 
nižší provozní náklady a tím i nižší uhlíkové emise.

Invertor

stojící mimo jednotku

Horizontální
back-to-back odstředivý 

kompresor

Ekonomizér

Sprchovaný výparník
(patentováno)

chladivo R-134a 
(nebo R1234ze na vyžádání)

Vysoce účinný
invertorový motor

Ovládací panel s 
dotykovou obrazovkou

Kondenzátor
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Centrifugal Chiller - 3

Horizontální back-to-back odstředivý 
kompresor
Použito 7 patentovaných technologií:

• Horizontální back-to-back samovyvážené oběž. kolo
• Speciální systém těsnění mezi oběžným kolem mezi  

oběžným kolem a hřídelí
• Reg. mechanismus vst. vodicí lopatky s valivým prvkem
• Integrovaný design přítlačné desky a osy otáčení
• Systém chlazení motoru proudem chladiva
• Korekční algoritmus vstupní vodicí lopatky
• Regulační mechanismus vstupu plynu 

Vysoce účinný invertorový motor
• Účinnost motoru se sestavou invertoru

je vyšší než 95,5%.
• Návrh je založen na rychlosti a vysokofrekvenčním

provozu s proměnným rozsahem frekvence
110÷250Hz.

Volně stojící invertor
Použití technologie invertoru zajišťuje, aby rychlost 
otáček kompresoru byla v souladu se skutečnými 
požadavky systému:

•
 
Regulace výkonu od 100 do 15%

•

 

SEER až 9,06
•

 

Nulový náběhový proud
• Řízení pracovních podmínek

kompresoru

Sprchovaný výparník
• Sprchovaný výparník se vyznačuje patentovaným

distributorem chladiva, který shora rozstřikuje
chladivo. Povrch trubek výměníku, v němž obíhá,
voda, je zcela pokrytý chladivovým filmem, velmi
zvyšujícím účinnost tepelné výměny a snižujícím
náplň chladiva až o 40%, ve srovnání
se zaplavovaným výparníkem.

• Vysoká účinnost tepelné výměny a nízké přehřátí
umožní vypařovací teplotu velmi blízko teplotě
dodávané vody, což zvyšuje celkovou účinnost
jednotky.

Ekonomizér
Ekonomizér zvyšuje účinnost komprese a expanze

• o 6% vyšší účinnost než jednostupňová komprese
• nižší rychlost otáček a vyšší spolehlivost
• unikátní ekonomizér s třístupňovou separací,

spolehlivý a účinný

Ovládání dotykovou obrazovkou
Obrazovka s dotykovým rozhraním poskytuje rychlý 
přístup ke všem funkcím:

• Nastavení
• Alarmy
• Vypařovací a kondenzační teplota
• Detailní informace o provozu různých součástí

Invertorový motor Clivetu

Invertorový asynchronní motor

Konstantní rychlost

Míra zatížení  (provozní kapacita/výpočtová kapacita)
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Zaplavovaný typ Sprchovaný typ

Sprchovaný typ
snižuje náplň chladiva

o 40%
ve srovnání
se zaplavovaným
typem

40% snížení
náplně chladiva

Dvoustupňový
kompresor

Výparník

Oběžná kola

Kondenzátor

Ekonomizér
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Technologické
vedení

Po většinu času běží jednotka v režimu pokrývajícím polovinu
maximální tepelné zátěže budovy. Z toho důvodu již není účinnost
při plném zatížení nejlepší cestou pro hodnocení jednotky: 
nejdůležitější hodnotou ke zvážení je ve skutečnosti sezónní
účinnost.

Špičkové technologie patentované Clivetem jsou v souladu
s Nařízením o ErP a také překračují o 40% minimální požadavky
Evropské směrnice 2281:2016.
S dosaženými hodnotami sezónní účinnosti, SEER až 9,06, splňují
chladiče s invertorovým odstředivým kompresorem WCH-i
již nyní požadavky na zvýšení účinnosti pro rok 2021.

   
• Horizontální back-to-back oběžné kolo od Clivetu

 - Clivet vyvinul patentovanou back-to-back horizontální
kompresní technologii.

 - Vyrovnává přítlačné síly pro delší životnost a lepší
účinnost, díky menší netěsnosti a nulové ztrátě z převodu.

Horizontální back-to-back kompresní technologie
• Tradiční sériové oběžné kolo

 - Tradiční dvojstupňová odstředivá oběžná kola jsou
sestavena do série, v jednom směru a axiální
síly těchto dvou oběžných kol jsou ze stejného
směru a překrývají se.

 - Vyšší tlak na axiální ložisko způsobuje mechanické
poškození a vyžaduje vyšší spolehlivost ložisek.

Spojka motoru s přímým pohonem
• 2 ložiska místo čtyř = kompaktnější struktura

a menší velikost
• žádné ztráty převodem
• nižší hladina hluku

Direct Drive

Patentovaný algoritmus pro korekci IGV
• Realizována stabilní regulace zatížení, úspora energie a vyšší komfort.
• Velmi přesný pohyb.
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360° technologie chlazení motoru
• Motor je chlazen chladivem, s přívodem kapalného chladiva

a výstupem plynného chladiva ve spodní části.
• Nulové riziko průsaku těsněním hřídele a ztrát chladiva/oleje.
• Kontrola teploty motoru pomocí tří PTC senzorů

ve vinutí, pro zajištění bezpečnosti.

Technologie proti přepětí
• Regulace rychlosti kompresoru v reálném čase, pro zajištění

bezpečného provozu za všech podmínek
• Provozní proud je soustavně monitorován a porovnáván

s databází proudových křivek uloženou v regulátoru

Aerodynamický design kompresoru
• Při použití designu oběžného kola s 3D uzavřeným tokem a silně

vzad zahnutými lopatkami, je účinnost oběžného kola vyšší než 97%.
• Unikátní přechod potrubí, s velkým poloměrem zpětného toku

pro snížení ztrát průtoku a hluku..
• Technologie dvoustupňové komprese s ekonomizérem

plně demonstruje výhodu aerodynamického designu
a přináší vyšší účinnost celého systému.

Systém oběhu oleje
Zaručuje optimální mazání ložiska a zabraňuje cirkulaci
oleje v chladivovém okruhu. To vede k:

• Vyšší účinnosti výměny ve výparníku a kondenzátoru
• Zvýšené spolehlivosti kompresoru

Výstup
plynného
chladiva

Vstup
kapalného
chladiva

Výstup plynného
chladiva

2. oběžné kolo

1. oběžné kolo

Od ekonomizéru

Hlavní čerpadlo
vraceného oleje

Oil filter Oil pump
Ohřev oleje

Chladič oleje

Potrubí pro přívod oleje

Přívodní kanál
kompresorového oleje

Olejová nádrž
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Dokonalý pro LEED Technologie sprchovaného výparníku snižuje náplň chladiva
až o 40%, což vám umožní dosáhnout maxima bodů 
pro certifikaci LEED v kategorii Enhanced Refrigerant 
Management. Pokud jde o vysokou účinnost chladiče, můžete
také získat další body pro kredity z Optimized Energy Performance 
(EAc1).

Více možností
K uspokojení potřeb každého systému se nabízí řada
možností a příslušenství:

• Připojení vody vlevo, vpravo nebo proti sobě
• Obtok kondenzátoru pro rozšíření provozních limitů  

jednotky s nízkými kondenzačními teplotami.
• Kondenzátor a výparník pro provozní tlak vody 16 

barů.
• Komunikační protokol Modbus dodáván standardně. 

Tišší provoz 
WCH-i invertorový chladič s odstředivým kompresorem
je nejtišším chladičem ve své kategorii, s hodnotami
akustického tlaku až 80 dB(A). To z něj činí ideální
aplikaci pro zvukově citlivé prostory jako školy, koncertní
haly, muzea, knihovny atd.

Kompaktní velikost
• Použitá technická řešení zajišťují nejmenší půdorys

na trhu.
• Úspora prostoru je stále důležitějším aspektem

při návrhu stavby.

Širší provozní obálka
Zatížení od 100% do 15% a výstupní voda z kondenzátoru
až 40°C jsou schopny pokrýt nároky plynoucí ze složitých 
provozních podmínek. 
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Provozní 
a regulační systém

Provozní a regulační systém invertorového chladiče 
s odstředivým kompresorem WCH-i zahrnuje série  
regulačních a monitorovacích procesůpro zajištění 
bezpečného provozu, dosažení spolehlivého spuštění, vysoce 
účinného provozu a vnitřního řízení chladiče.  Clivet je 
zodpovědný za instalaci a zprovoznění chladiče 
s odstředivým kompresorem v zájmu zajištění spolehlivějšího 
a bezpečnějšího provozu pro uživatele.

Ovládání přes dotykovou obrazovku
• 10palcové true color grafické rozhraní displeje
• dotyková obrazovka
• provozní stav
• víceúrovňová hesla
• provozní parametry
• zobrazení a záznam pre-alarmu/alarmu

Preventivní kontroly 
• olejové mazání před/po 

provozu
• chod čerpadla před/po 

provozu
• kontrola správné funkce 

měniče
• kontrola funkce IGV 

ventilu
• vyhrazený port pro PC 

• kontrola zpětného rázu 
kompresoru

• Bezpečnostní kontroly před 
spuštěním

• funkce předalarmů
• Kontrola Hz měniče 
• monitoring stupně přehřátí 

(sání a výtlak) 

Bezpečnost
• tlak mazacího oleje je příliš 

nízký
• teplota mazacího oleje

je příliš vysoká
• provozní proud kompresoru 

je příliš vysoký
• provozní proud kompresoru 

je příliš nízký
• vypařovací tlak je příliš nízký 

• kondenzační tlak je
příliš vysoký

• přetížení olejového čerpadla
• porucha startovacího panelu
• doba startování je příliš dlouhá
• nízký průtok výparníku a 

kondenzátoru
• ochrana proti zamrznutí 

Řízení provozu
• nastavení teploty výstupní vody
• automatická regulace výkonu v 

reakci na zátěž
• funkce pauzy
• samostatná funkce start/stop
• časovač
• informace o detailech jednotky 
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Invertor

WCH-i

250 300 350 400 450 500 550
kW 879 1055 1231 1407 1582 1758 1934
kW 149 173 202 222 245 274 307
kW 151 175 204 223 246 275 308
- 5,84 6,04 6,04 6,30 6,43 6,39 6,28
l/s 42,0 50,4 58,8 67,2 75,6 84,0 92,4
kPa 53 52 53 53 54 44 53
l/s 49,2 58,8 68,5 77,9 87,3 97,1 107
kPa 53 55 54 53 53 54 50
kW 876 1051 1227 1402 1577 1752 1927
kW 158 183 213 234 257 288 322
- 5,56 5,75 5,76 6,00 6,13 6,09 5,99
- 7,66 7,99 8,36 8,82 8,97 9,01 9,06
ks 1
ks 1

CFGi
R-134a

V 400/3/50
dB(A) 80 80 80 80 80 80 81

250 300 350 400 450 500 550

3820 3870 3870 3770 3810 3810 3770
1760 1760 1760 1970 1970 1970 1970
2128 2128 2128 2170 2170 2170 2170
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
5780 5852 6020 7264 7688 7940 8364

250 300 350 400 450 500 550

420 420 420 420 420 602 602
378 378 378 378 378 514 514

1100 1100 1100 1100 1100 2043 2043
600 600 600 600 600 800 800
225 225 225 225 225 225 225
125 125 125 125 125 300 300
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Technická data

Výrobek je v souladu s evropskou směrnicí o Erp (Energy Related Products). To zahrnuje
i Nařízení Komise v delegované pravomoci (EU) č. 2016/2281, známé jako Ecodesign LOT21 

Data odpovídají následujícím podmínkám: 
(1) Teplota vody ve výparníku = 12/7°C. Teplota vody v kondenzátoru = 30/35°C. Faktor  

zanášení výparníku = 0.44 x 10^(-4) m2 K/W
(2) Hodnota celkového příkonu zahrnuje příkon řídicího boxu, čerpadla a ohřevu oleje

a nebere v úvahu čerpadla potřebná k překonání tlakové ztráty pro cirkulaci uvnitř výměníků. 

(3) Výpočet hodnot je v souladu s EN 14511:2013 a odpovídá následujícím podmínkám:
teplota vody ve výparníku = 12/7°C, teplota vody v kondenzátoru = 30/35°C

(4) Výpočet hodnot je v souladu s EN 14825:2016
(5) CFGi = invertorový odstředivý kompresor
(6) Hodnoty hluku odpovídají plnému zatížení jednotky ve zkušebních nominálních podmínkách.

Hodnota akustického tlaku odpovídá vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu standardní 
jednotky, provozované v podmínkách volného pole. Měření jsou provedena podle
normy UNI EN ISO 9614-2, v souladu s certifikací EUROVENT 8/1. 
Hodnoty odpovídají následujícím podmínkám: teplota vody ve výparníku = 12/7°C; 
teplota vody v kondenzátoru = 30/35°C

Poznámky:

Model - WCH-i
 �Chladicí výkon (1)
Příkon kompresoru (1)
Celkový příkon (2)
EER (1)

Průtok vody-výparník (1)
Tlaková ztráta výparníku (1)
Průtok vody - kondenzátor (1)
Tlaková ztráta kondenzátoru (1)

 �Chladicí výkon (EN14511:2013) (3)
Celkový příkon (EN14511:2013) (3)
EER (EN14511:2013) (3)
SEER (4)

Chladivové okruhy
Počet kompresorů
Typ kompresoru (5)
Chladivo
Standardní elektrické připojení
Hladina akustického tlaku (6)

Výše uvedené hodnoty odpovídají v příslušné konstrukční konfiguraci. 
Co se týče všech dalších konfigurací, viz technický bulletin.

Model – WCH-i
ROZMĚRY JEDNOTKY
A - Délka mm
B - Šířka mm
C - Výška mm
A2 mm
B1 mm
B2 mm
C1 mm
Provozní hmotnost kg

Model – WCH-i
ROZMĚRY INVERTORU
A - Délka mm
B - Šířka mm
C - Výška mm
B1 mm
C1 mm
Provozní hmotnost kg
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