
Przemysłowe chillery chłodzone powietrzem - R410A
Zakres wydajności 7 – 210 kW

Innowacje technologiczne, całkowita niezawodność i pełne zadowolenie 
Klientów, zawsze wyróżniały produkty firmy MTA podczas ponad 30 
letniej obecności na rynku.
Agregaty chłodzone powietrzem TAEevo Tech, zaprojektowano do 
zastosowania w aplikacjach przemysłowych. To kompaktowe urządzenia 
wyposażone w standardzie w wewnętrzny moduł hydrauliczny (pompa  i 
zbiornik),  oferujące pewne i sprawdzone rozwiązania techniczne.
Innowacyjna konstrukcja parownika/w zbiorniku buforowym pozwala 
ograniczyć zewnętrzne zyski ciepła oraz zapewnia stabilność pracy 
całego układu.
Zastosowanie najwyższej klasy komponentów światowych producentów 
oraz testy fabryczne każdego urządzenia opuszczającego fabrykę, 
minimalizują ryzyko awarii oraz pozwalają zachować wydajność 
produkcji na najwyższym poziomie.
Szeroki wybór akcesoriów pozwala dostosować urządzenie do 
indywidualnych potrzeb w każdej aplikacji przemysłowej.

Ewolucja …. do perfekcji

wolenie 



Wszystkie dane dotyczą standardowych urządzeń przy warunkach nominalnych. Dane wg UNI EN 14511:2011
[1] Temperatura cieczy na wlocie/wylocie z parownika +20/15°C, temperatura powietrza na zewnątrz +25°C.
[2] Dane zgodne z regulacją EU 2016/2281 odnośnie wymogów Eko-Projektu dla urządzeń chłodzących oraz chillerów przemysłowych dla wysokich temperatur procesu.
[3] Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 10m od urządzenia - średnia wartość po stronie skraplacza, na wysokości 1.6m mierzone od miejsca
 zamontowania urządzenia, tolerancja ±2dB. Poziom dźwięku odnosi się do pracy chillera w warunkach nominalnych. 
[4] Waga w odniesieniu do modelu 50Hz z pompą P3 i wentylatorami osiowymi.  
Wymienione poziomy hałasu, wagi oraz wymiary odnoszą się do standardowych urządzeń bez wyposażenia opcjonalnego. 

Wyposażenie standardowe
• czynnik chłodniczy R410A
• hermetyczne sprężarki typu Scroll
• parownik ( blok aluminium/miedź )umieszczony w zbiorniku buforowym
• wentylatory osiowe wykonane z aluminium/tworzywa
• skraplacz chłodzony powietrzem (aluminiowe lamele/miedziane rurki) 
 zamontowany z jednej strony urządzenia. Filtry siatkowe w standardzie od 
 modelu 031
• zbiornik buforowy (ciśnienie robocze 6 bar) wraz z pompą obiegową, 
 zaworem opróżniającym i manometrem
• wewnętrzny, wbudowany by-pass pomiędzy króćcami na wejściu i wyjściu 
 cieczy
• elektroniczny czujnik poziomu
• presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia – układ chłodniczy
• manometry wysokiego i niskiego ciśnienia – układ chłodniczy
• mikroprocesorowy sterownik IC208CX
• klasa IP54 od 031 (IP 44 od 015-020)
• monitor faz
• grzałki karteru sprężarek

Główne opcje
• pompy: P3, P5, podwójne pompy P3 i P5 (od 201) i SP (bez pompy)
• skraplacz: lamele zabezpieczone przeciwkorozyjnie
• wentylatory skraplacza: elektroniczna regulacja wydajności (od 031), 
 wentylatory promieniowe (od 031-161), wentylatory osiowe ze zwiększonym 
 sprężem dyspozycyjnym i silnikami EC (płynna regulacja) (od 201-802)
• zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe  (zbiornik, pompy) 
• soft start montowany fabrycznie (od 381-802)
• elektroniczny zawór termostatyczny (od 081-802)
• automatyczny bypass układu hydraulicznego montowany fabrycznie
 (od 031-602)
• zestaw do manualnego napełnienia – do układów hydraulicznych 
 otwartych (atmosferycznych)
• automatyczny zestaw do napełniania – do układów hydraulicznych 
 ciśnieniowych (do 6 bar)
• zestaw do napełnienia glikolem – do układów hydraulicznych ciśnieniowych 
 (do 6 bar)
• zewnętrzny pilot ON/OFF i zewnętrzny panel kontrolny
• monitoring kit : RS485 ModBus, xWEB300D

Zalety
• innowacyjna konstrukcja parownika umieszczonego w zbiorniku 
 buforowym pozwala na pracę z wysokimi przepływami cieczy, z niskimi 
 spadkami ciśnienia oraz z cieczami zanieczyszczonymi
• sprężarki typu Scroll zapewniają wysoką efektywność, wydajność oraz 
 oszczędność energii
• szeroki zakres zastosowań: max T na wejściu +35°C, min T na wyjściu
 -10°C, max T otoczenia +46°C, min T otoczenia -5°C
• wszystkie urządzenia z serii TAE evo Tech spełniają limity dyrektywy 
 ErP2018
• zbiornik buforowy umożliwia kompensację nagłych wahań obciążenia 
 termicznego po stronie użytkownika
• szeroki zakres akcesoriów i opcji dodatkowych pozwala dostosować 
 urządzenie do specyficznych wymagań Klienta
• możliwość pracy w otwartych i ciśnieniowych układach hydraulicznych 
 (do 6 bar)
• łatwy montaż oraz dostęp do wszystkich komponentów urządzenia
• szeroki zakres zabezpieczeń, z monitorem faz, czujnikiem 
 przeciwzamrożeniowym, czujnikiem poziomu, grzałkami karteru 
 sprężarek oraz wewnętrznym by-passem układu hydraulicznego

Wersje wykonania
• wersja ze stali nierdzewnej (od 015-351)
• wersja z dwiema częstotliwościami zasilania: 400V/3/50Hz, 460V/3/60Hz
 (od 015-161)
• wersja UL: 460V/3/60Hz (od 015-802)
• wersja na niskie temperatury otoczenia -20°C (od 031-802)
• wersja do precyzyjnej kontroli temperatury na wyjściu z chillera ±0,5°C
 (od 015-351)

MTA products comply with 
European safety directives, as 
recognised by the CE symbol.

MTA is ISO9001 certified, a sign 
of its commitment to complete 
customer satisfaction.

MTA partecipates in the E.C.C. 
programme for LCP-HP. Certified 
products are listed on:
www.eurovent-certification.com 
Eurovent Certification applied to the units:
- Air/Water up to 600 kW
- Water/Water up to 1500 kW

COLDTEAM Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 36
81 - 061 Gdynia
tel. 58 620 88 64
www.coldteam.pl

EAC Declaration

TAEevo Tech 015 020 031 051 081 101 121 161 201 251 301 351 381 401 402 502 602 702 802
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Wydajność chłodnicza (1) kW 7,15 8,15 12,9 18,5 29,7 36,6 45,0 52,9 59,2 68,1 78,7 90,5 110 126 117 138 152 181 210
Pobór mocy(1) kW 1,79 2,02 3,19 4,56 7,87 9,01 11,0 13,3 15,3 17,8 20,1 24,4 25,5 28,2 29,8 33,8 38,7 44,1 50,7
EER (1) 4,00 4,03 4,03 4,06 3,77 4,07 4,11 3,97 3,87 3,83 3,92 3,71 4,31 4,48 3,93 4,07 3,92 4,11 4,14
Zasilanie V/Ph/Hz 400±10% / 3-PE / 50
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q. Wydajność chł. (60 Hz) (1) kW 8,39 9,56 15,0 21,5 34,9 42,7 52,3 61,3 - - - - - - - - - - -
Pobór mocy 60 Hz (1) kW 2,38 2,65 3,92 5,63 9,50 11,0 13,3 16,2 - - - - - - - - - - -
EER 60 Hz (1) 3,52 3,61 3,82 3,81 3,68 3,89 3,93 3,78 - - - - - - - - - - -
Zasilanie V/Ph/Hz 400±10% / 3-PE / 50   (460±10% / 3-PE / 60)
SEPR HT (2) 4,78 4,63 4,52 4,52 4,50 4,62 4,62 4,57 5,05 5,12 4,75 4,85 4,92 5,04 5,11 5,30 5,08 5,07 5,31
Poziom hałasu (50 Hz) (3) db(A) 52,4 52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55,0 56,3 56,3 58,0 58,0 60,3 61,7 61,5 61,5 61,5 62,2 62,6
Szerokość mm 560 560 660 660 761 761 761 761 866 866 866 866 1150 1150 1255 1255 1255 1250 1250
Głębokość mm 1284 1284 1315 1315 1862 1862 1862 1862 2250 2250 2250 2250 2790 2790 3298 3298 3298 3535 3535
Wysokość mm 795 795 1373 1373 1437 1437 1437 1437 2054 2054 2054 2054 2090 2090 2119 2119 2119 2151 2151
Waga (4) Kg 206 210 324 346 483 642 656 672 1006 1023 1057 1065 1408 1513 1701 1750 1786 2267 2287
Poj. zb. akumulacyjnego l 60 60 115 115 140 255 255 255 350 350 350 350 410 410 500 500 500 678 678
Przyłącza wodne parownika Cal 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"

Możliwość bieżącej kontroli pracy 
urządzenia poprzez moduł RS485-
ModBus lub GPRS.

Zaawansowany elektroniczny sterownik 
mikroprocesorowy z możliwością 
podłączenia do systemu monitoring 
poprzez moduł RS485 lub xWEB300D.

Pompa hydrauliczna 3 bar w 
standardzie. Dostępna także 
mocniejsza pompa 5 bar lub wersja z 
podwójną pompą.

Wbudowany zbiornik buforowy o 
dużej pojemności pozwala na bardzo 
dokładną regulację oraz kontrolę 
temperatury cieczy.
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