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Одноконтурні холодильні машини та компресорно-конденсаторні блоки 
з осьовими  вентиляторами,  спіральними  компресорами   та 
пластинчатими теплообмінниками, які працюють на фреоні R410a. 
Доступна функція теплового насосу, а також низькошумне виконання з 
можливістю  комплектації  баком-акумулятором  та  циркуляційними 
насосами. 

Потужність охолодження від 5,7 кВт до 132,9 кВт 
Потужність нагріву від 6,2 кВт до 141,5 кВт

Двоконтурні холодильні машини, теплові насоси та компресорно-
конденсаторні агрегати на базі спіральних компресорів, які працюють на 
фреоні R410a. Доступна високоефективна та низькошумна модифікація. 
Передбачено використання функції вільного охолодження (Free Cooling), 
режим теплового насосу та рекуперація тепла для потреб ГВЗ.
Можливість  виконання  з  баком-акумулятором  та  циркуляційними 
насосами. 

Потужність охолодження від 53 кВт до 953 кВт 
Потужність нагріву від 58 кВт до 1 046 кВт

Багатоконтурні холодильні машини і теплові насоси з гвинтовими 
компресорами та кожухотрубними теплообмінниками, які працюють на 
фреоні R134a. Доступна високоефективна и низькошумна модифікація, 
система вільного охолодження та рекуперація тепла для потреб ГВЗ, а 
також гідромодуль з низько- або високонапірним насосом. 

Потужність охолодження від 238 кВт до 1600 кВт 
Потужність нагріву від 275 кВт до 812 кВт

Двоконтурні полівалентні холодильні машини и теплові насоси з 
компресорами спірального типу та пластинчатими теплообмінниками, які 
працюють на фреоні R410a. Доступна 2-х та 4-х трубна, високоефективна 
та низькошумна модифікація.  Один блок одночасно задовольняє потреби 
в холодній та гарячій воді, незалежно від сезону, не вимагаючи сезонного 
перемикання. 

Потужність охолодження від 238 кВт до 1600 кВт 
Потужність нагріву від 275 кВт до 812 кВт 

Двоконтурні холодильні машини середньої потужності на базі 
сп іральних компресор ів  з  в ідцентрованими вентиляторами і 
пластинчатими теплообмінниками, які працюють на фреоні R407a. 
Доступна  низькошумна  модифікація  з  повною  або  частковою 
рекуперацією тепла для потреб ГВЗ. А також гідромодуль з низько- або 
високонапірним насосом та баком-акумулятором. 

Потужність охолодження від 46 кВт до 264 кВт 
Потужність нагріву від 58 кВт до 295 кВт

NRC

TBX

NRL
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NRP

Одно- та двоконтурні холодильні машини з осьовими вентиляторами, 
на базі компресорів турбокор та кожухотрубними теплообмінниками, які 
працюють на фреоні R134a. Доступна низькошумна та високоефективна 
модифікація. 

Потужність охолодження від 259 кВт до 861 кВт 



Одно- та двоконтурні холодильні машини, теплові насоси та 
компресорно-випаровуючі агрегати з гвинтовими компресорами і 
пластинчатими теплообмінниками, яку працюють на фреоні R134a. 
Наявність низькошумної модифікації, повна та часткова рекуперація для 
забезпечення гарячою водою систему ГВЗ. 

Потужність охолодження від 147 кВт до 715 кВт 
Потужність нагріву від 160 кВт до 767 кВт 

Одноконтурні холодильні машини, теплові насоси та компресорно-
випаровуючі агрегати з гвинтовими компресорами і пластинчатими 
теплообмінниками, яку працюють на фреоні  R134a. Наявність 
низькошумної модифікації ,  повна та часткова рекуперація для 
забезпечення гарячою водою систему ГВЗ. 

Потужність охолодження від 147 кВт до 715 кВт 
Потужність нагріву від 160 кВт до 767 кВт

Одноконтурні холодильні машини, теплові насоси та компресорно-
випаровуючі агрегати з компресорами спірального типу і пластинчатими 
теплообмінниками, яку працюють на фреоні R410a. Можливість 
комплектаці ї  г ідромодулем з баком-акумулятором, низько- та 
високонапірним насосом та пароохолоджувачем для забезпечення 
гарячою водою систему ГВЗ. 

Потужність охолодження від 7 кВт до 168 кВт 
Потужність нагріву від 8 кВт до 187 кВт 

Двоконтурні холодильні машини, теплові насоси та компресорно-
випаровуючі агрегати з компресорами спірального типу і пластинчатими 
теплообмінниками, яку працюють на фреоні R410a. Можливість 
комплектаці ї  г ідромодулем з баком-акумулятором, низько- та 
високонапірним насосом та пароохолоджувачем для забезпечення 
гарячою водою систему ГВЗ. 

Потужність охолодження від 106 кВт до 385 кВт 
Потужність нагріву від 119 кВт до 419 кВт

Одноконтурні холодильні машини на базі турбокор компресорів та 
теплообмінників пластинчатого типу, які працюють на фреоні R134a. 

Потужність охолодження 285 кВт 

Одно- та двоконтурні холодильні машини, теплові насоси великої 
п о т у ж н о с т і  з  г в и н т о в и м и  к о м п р е с о р а м и  і  п л а с т и н ч а т и м и 
теплообмінниками, яку працюють на фреоні R134a. Можливість 
виконання з низьким рівнем шуму та комплектація пароохолоджувачем 
для забезпечення гарячою водою систему ГВЗ. 

Потужність охолодження від 166 кВт до 672 кВт 
Потужність нагріву від 183 кВт до 784 кВт 
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FCX

DUALJET

Omnia HL

FCL

VEC

FCW

Корпусні вентиляторні конвектори напільної установки. Omnia HL має 
найбільш привабливий дизайн, і гармонічно підходить практично для 
будь-якого інтер’єру. Додатково можуть бути оснащені фільтром 
Plasmacluster.   

Потужність охолодження від 0,84 кВт до 2,83 кВт 
Потужність нагріву від 2,01 кВт до 5,94 кВт

Вентиляторні конвектори для настінної установки. Зовнішній вигляд 
нагадує вид класичного внутрішнього блоку спліт-системи. Ідеальне 
рішення як для установки в жилих, так і в офісних приміщеннях.  

Потужність охолодження від 1,9 кВт до 4,08 кВт 
Потужність нагріву від 2,4 кВт до 5,1 кВт 

Вентиляторні конвектори для установки в підвісній стелі. Конвектори 
VEC формують рівномірно потік повітря (ефект Коанда), що дозволяє 
охолодженому повітрю розподілятись по всій площі приміщення. 

Потужність охолодження від 1,32 кВт до 3,61 кВт 
Потужність нагріву від 1,83 кВт до 4,28 кВт

Вентиляторні конвектори універсального типу для напільної, 
канальної, горизонтальної  та вертикальної установки. Оснащені 3-х- та 4-
хрядними теплообмінниками з можливістю установки однорядного 
теплообмінника для використання в двотрубних та чотирьох трубних 
системах. Можлива комплектація клапаном та настінним пультом 
управління. 

Потужність охолодження від 1 кВт до 7,62 кВт 
Потужність нагріву від 2,49 кВт до 17,1 кВт

Вентиляторні конвектори касетного типу для установки в підвісній 
стелі .  Комплектуються двотрубними або чотирьох трубними 
теплообмінниками, настінним або інфрачервоним пультом управління. 

Потужність охолодження від 1,9 кВт до 11,0 кВт 
Потужність нагріву від 2,38 кВт до 13,0 кВт

Корпусні вентиляторні конвектори напільної установки. Головною 
інноваційною характеристикою та відмінною рисою для даної серії є 
можливість розподілу потоку повітря по направленню до стелі в режимі 
охолодження та по направленню до підлоги в режимі нагріву. 

Потужність охолодження від 1,5 кВт до 4,19 кВт 
Потужність нагріву від 3,4 кВт до 8,62 кВт



NCD/NCT

TUN
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Центральні  кондиціонери та припливно-витяжні  установки. 
Комплектуються роторними та пластинчатими рекуператорами, секціями 
водяного нагріву та охолодження, секцією фреонового охолодження, 
фільтрами та бактерицидними лампами (для установки в медичних 
закладах). Лінійна або ярусна модифікація. 

Витрати повітря від 1 000 м³/г до 100 000 м³/г 
Потужність нагріву від 3,4 кВт до 8,62 кВт

Вентиляторний конвектор канального типу, високонапірний (до 300 Па) 
с можливістю комплектації додатковими секціями (фільтри, нагрівачі, 
камери змішання та інше). Комплектується по принципу підвісної 
припливної установки. 

Потужність охолодження від 4,7 кВт до 26 кВт 
Потужність нагріву від 11 кВт до 51,1 кВт
Витрати повітря від 900 м³/г до 4 000 м³/г

Вентиляторний конвектор модульного типу в корпусі з сендвіч панелі, 
товщиною 25 мм. Комплектується додатковими секціями. Являє собою 
набірну припливну установку. 

Потужність охолодження від 8,8 кВт до 137 кВт 
Потужність нагріву від 20 кВт до 270 кВт 
Витрати повітря від 3 000 м³/г до 20 000 м³/г

Сухі охолоджувачі та виносні конденсатори. Одно- та двоконтурні. 
Горизонтальні, V- образні та W- образні. Передбачена стандартна, 
низькошумна та більш низькошумна модифікація. 

Потужність охолодження від 7,7 кВт до 744 кВт

Градирні відкритого типу мають компактні розміри. 
Потужність від 50 кВт до 1,1 мВт 
Витрати повітря від 7 100 л/г до 155 500 л/г 

Побутові осушувачі повітря для установки в монтажній коробці під 
вікном. Мають сучасний дизайн, гармонійно підходять до будь-якого 
інтер’єру. Завдяки низькому рівню шуму можуть використовуватись в 
жилих приміщеннях. 

Потужність осушення до 20 л/добу.



Фото надані генеральним підрядником компанією «АЛЬТІС»



Торговый центр «Кинг 
Кросс» г. Львов

Установленное оборудование:
Холодильная машина с воздушным 
охлаждением ANL;
Компрессорно-конденсаторные агрегаты
NRL С - 9шт.
Центральные кондиционеры NCT - 11 шт.

Холодопроизводительность 1 200 кВт

Торговый центр «Экватор»
г. Ровно

Установленное оборудование:
Крышные кондиционеры MFS - 8 шт.
Холодильные машины с водяным 
охлаждением WSA - 4 шт.
Сухие охладители - WTA - 4 шт.
Вентиляторные доводчики FCX P - 460 шт. 

Холодопроизводительность 2 000 кВт

ТРЦ
«SKY MALL»  г. Киев

Установленное оборудование:
Холодильные машины с воздушным 
охлаждением NRA - 2 шт.
центральные кондиционеры NCT - 23 шт. 

Холодопроизводительность 700 кВт





Бизнес центр «Гулливер»
 Спортивная пл., г. Киев

Установленное оборудование:
Вентиляторные доводчики FCX- 3200 шт.
Вентиляторные доводчики кассетного типа 
FCL - 128 шт.

Бизнес центр, «Премиум»
 бул. Лепсе, г. Киев

Установленное оборудование:
Центральные кондиционеры NCT - 44 шт.

Государственная налоговая 
администрация Украины, г. Киев

Установленное оборудование:
Вентиляторные конвекторы OMNIA HL - 780 шт. 
Холодильные машины WSA - 2 шт.
Выносные конденсаторы СDR -2 шт.

Холодопроизводительность 800 кВт





Установленное оборудование:
Холодильные машины NSB - 3 шт.
Вентиляторные доводчики FCX - 178 шт.

Холодопроизводительность 500 кВт

«Дача доктора Штейнгольца»
ул. Ленина, г. Алушта 

Эллинг 
Г. Алушта 

Установленное оборудование:
Холодильные машины RV E - 2 шт. 

Холодопроизводительность 700 кВт

Гостиница «Rixos»
г. Трускавец

Установленное оборудование:
Холодильная машина NSB - 1 шт.

Холодопроизводительность 600 кВт





НСК «Олимпийский»
 г. Киев

Установленное оборудование:
Вентиляторные доводчики FCX – 98 шт.

Ледовый дворец спорта
г. Северодонецк

Установленное оборудование:
Центральный кондиционер NCT6
Холодильная машина с воздушным 
охлаждением NRA 550

Холодопроизводительность 100 кВт

Спортивный комплекс
«Sport life» г. Луцк

Установленное оборудование:
Вентиляторные доводчики FCW
Холодильные машины с воздушным 
охлаждением NRB - 2 шт.

Холодопроизводительность 500 кВт





Аэропорт «Борисполь» 
Терминал «D»

Установленное оборудование:
Холодильный машины HWF - 10шт.
Выносные конденсаторы CDR - 20шт.

Холодопроизводительность 12 000 кВт

Аэропорт «Борисполь» 
Терминал «В»

Установленное оборудование:
Холодильные машины с воздушным 
охлаждением NRL E и NRL E

Холодопроизводительность 120 кВт

Аэропорт им. Данила 
Галицкого г. Львов

Установленное оборудование:
Холодильные машины с водяным 
охлаждением WF - 2 шт. и WSA - 3 шт.
Выносные конденсаторы CWA - 4 шт. и  
WTA - 2 шт.
Холодильные машины с воздушным 
охлаждением NRL - 5 шт.
Вентиляторные доводчики FCX - 24 шт.
Вентиляторные доводчики кассетного типа 
FCL – 46 шт.
Неавтономный кондиционер TS - 42 шт.
Выносной конденсатор CDR - 2 шт.

Холодопроизводительность 3 500 кВт
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