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Firma CHIGO produkuje około 300 modeli urządzeń klimatyzacyjnych 
i eksportuje je do ponad 150 krajów na całym świecie.
Firma Chigo Polska Sp. z o.o. jest autoryzowanym i bezpośrednim 
przedstawicielem koncernu CHIGO w Polsce. 

Jednocześnie firma Chigo Polska Sp. z o.o. na podstawie porozumień 
ze specjalistycznymi fabrykami wprowadza do obrotu pod własną 
marką szeroką gamę kurtyn powietrznych, rekuperatorów 
i pomp ciepła.

Fabryka CHIGO jako jeden z czołowych producentów 
w przemyśle klimatyzacyjnym produkuje rocznie 10 milionów 
klimatyzatorów. Fabryka zlokalizowana jest na powierzchni 
300 hektarów i zatrudnia około 16000 pracowników.

CHIGO otrzymało certfikaty TMP and WTDP z takich agencji jak 
UL, TUV, SGS, i Intertek. 
Klimatyzatory CHIGO posiadają ATEST PZH.  

O �rmie
Firma CHIGO AIR CONDITIONING CO.LTD powstała w 1994 roku i w chwili obecnej jest to jeden 
z największych i najnowocześniejszych koncernów na świecie specjalizujących się w produkcji 
klimatyzatorów.

CHIGO POLSKA
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Oznaczenie symboli
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A: Nowa seria

Czynnik chłodniczy
Brak: R22; R1: R410A; R2: R407C

Zasilanie
S: 380V/3PH/50Hz
Z: 380-415V/3PH/50Hz
K: 380V/3PH/60Hz

Agregat bez mogułu hydraulicznego

Kod funkcji
C: Chłodzenie; H: Pompa Ciepła

QR: Z całkowitym odzyskiem ciepła
Brak: Model standardowy

Moc (kW)

Kod sprężarki
F: On/O�; V: Inverter

Kod skraplacza

Chigo
System wody lodowej
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500 krokowy EXV (Elektroniczny zawór rozprężny) 
Elektroniczny zawór  rozprężny japońskiej marki Saginomiya
Porównanie do TXV (Termostatyczny zawór rozprężny):

Kontroluje przepływ czynnika chłodniczego w zależności od trybu 
pracy i warunków temperaturowych. Zawór EXV reaguje szybciej, 
posiada większy zakres i większą dokładność dzięki czemu 
temperatura wody zasilającej jest kontrolowana z większą 
dokładnością.

Optymalna i kompaktowa konstrukcja agregatów, stosunkowo 
niewielkie gabaryty usprawniają transport na miejsce instalacji 
i obniżają jego koszty.

- Wyposażone w wysokowydajną sprężarkę Copeland.
   Lepszy obieg cieczy
- Specjalna konstrukcja zabezpiecza przed uszkodzeniem   
   kompresora na skutek działania ciekłego czynnika chłodniczego.

- Większa wydajność
  Osiowa zgodność, zoptymalizowana siła pomiędzy dwoma 
  zwojami prowadzi do uzyskania wysokiej wydajności czynnika  
  chłodniczego.

- Niezawodność
  Uruchamianie bez względu na obciążenie, bez dodatkowych
  komponentów.

- Wygodna w obsłudze ze względu na kompaktową konstrukcję, 
   stosunkowo niewielką wagę oraz prostą konstrukcję.

- Zaprojektowana do uzyskiwania optymalnej wydajności dla 
  freonów ekologicznych.

- Bez zaworów na ssaniu i tłoczeniu pracuje ciszej i z większą 
   wydajnością.

Cechy

Agregaty Wody Lodowej (Chillery)
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Przyjazny dla środowiska freon R410A (HFC)
Zerowy potencjał destrukcji warstwy ozonowej

Freon R410A nie niszczy warstwy ozonowej

Troposfera Stratosfera

Promieniowanie UV

R22 (HCFC)
niszczy warstwę ozonowąR410A 

nie niszczy
warstwy ozonowej
(ODP = 0)

Duży zakres temperaturowy pracy agregatu.
Temperatury powietrza zewnętrznego

Temperatura dopływu wody 

Temperatury powietrza zewnętrznego
R407C

Temperatura  wody 

Chłodzenie

Chłodzenie Grzanie

Grzanie

Przy chłodzeniu

Przy ogrzewaniu

Przy chłodzeniu

Przy ogrzewaniu

Czas grzania Czas odmrażania

Agregat
konwencjonalny

Czas i odstęp jest stały

Odstęp pomiędzy kolejnymi procesami odmrażania i czas ich trwania 
jest zmienny. Uruchamiany jest tylko w momencie takiej konieczności.

Agregat CHIGO

Temperatura wody

Agregat konwencjonalny
Agregat CHIGO

Czas

Precyzyjna kontrola temperatury wody ułatwia utrzymanie 
temperatury w pomieszczeniu na zadanym poziomie.
Sprężarka w każdym agregacie dopasowuje swoją wydajność do 
aktualnie panujących warunków i zaopatrzenia. 
Dzięki temu parametry wody zasilającej utrzymywane są na 
względnie stałym poziomie temperaturowym.

Inteligentny automatyczny program odmrażania uruchaamiany 
tylko w razie potrzeby. 
Program odmrażania jets uruchamiany w zależności od:
a) temperatury zewnętrznej
b) efektywności wymiany ciepła, która spada wraz ze wzrostem 
warstwy szronu na wymienniku.

W agregatach konwencjonalnych odstęp czasowy i długość trwania 
procesu odmrażania jest stały co ptowoduje wahania temperatury 
wody zasilającej i trudności z utrzymaniem  zadanych parametrów 
temperaturowych w budynkach.

Optymalna konstrukcja wentylatora i jego wirnika pozwala uzyskać 
zwiększony przepływ powietrza przy stosunkowo niewielkim 
poziomie głośności.

Specjalna obudowa 
wentylatora

Optymalna osłona 
nie generująca 
dodatkowego hałasu

Konstrukcja 
CHIGO

Konstrukcja 
tradycyjna

Specjalny kształt

Niewielka grubość

Optymalne krawędzie

Zmniejszony 
poziom 
hałasu

Konstrukcja agregatów, zaprojektowana jako modułowa 
znacznie ułatwia proces magazynowania, transportu 
i instalacji na obiekcie. Jednostki  mogą być łączone ze sobą, 
maksymalnie do 16 sztuk, co pozwala uzyskać całkowitą śmoc 
chłodniczą aż do 2080 kW.
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Czas pracy NCzas pracy N+1

Czas pracy N+2

Priorytet pracy Priorytet pracy

Priorytet pracy

Czujnik wysokiego ciśnienia Czujnik niskiego ciśnienia

Zabezpieczenie prądowe sprężarki Zabezpieczenie zgodności faz

Specjalny program, umożliwiający równomierne wykorzystanie 
pracy agregatu poprzez zmianę priorytetu. 
Dzięki temu agregaty zużywają się równomiernie.

Jeżeli agregat wiodący ulegnie awarii wówczas cały system nie 
zostanie uruchomiony. 
Manualnie można zmienić agregat wiodący i szybko przywrócić 
pracę systemu. Nawet, gdy jeden z agregatów ulegnie awarii to 
pozostałe pracują bez zakłóceń.

W agregatach CHIGO zastosowano szereg zabezpieczeń, co 
sprawia że praca całego systemu klimatyzacyjnego jest 
bezpieczna i niezawodna.

Wysoka wydajność powłoki oraz rurki parownika.
Wskaźnik zanieczyszczenia wynosi 0,086 m2•C/kW, wysoka 
toleracja zanieczyszczenia.
W agregatach CHIGO zastosowany został wysokosprawny 
wymiennik płaszczowo-rurowy.

Wlot wody Wylot wody

Wlot 
freonu

Wylot 
freonu

Rurki miedziane w kształcie 

Obudowa agregatów wykonana z najwyższej jakości 
materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Użyta stal galwanizowana z epoksydową powłoką 
zapobiegającą korozji.

Wszechstronne zabezpieczenia sprawiają że agregaty CHIGO są 
bardziej niezawodne i bezpieczne użytkowaniu.

Lp. Zabezpieczenie

Przed zbyt wysokim ciśnieniem freonu

Przed zbyt niskim ciśnieniem freonu

Przed nieprawidłową pracą

Przed przeciążeniem sprężarki

Przed przeciążeniem lub przegrzaniem skraplacza

Przed niezgodnością podłączonych faz

Przed brakiem przepływu wody
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Agregat bez siatki ochronnej

Wysokosprawny skraplacz
Optymalna konstrukcja wymiennika ciepła oraz ułożenie go w 
kształcie litery V powoduje równomierny rozkład temperatury i 
właściwy odbior ciepła w całym przekroju i na całej powierzchni 
skraplacza.
Jednocześnie proces odmraża nia wymiennika przebiega 
szybciej i sprawniej w chłodne dni.

Typowy skraplacz Skraplacz CHIGO

W standardzie wbudowana jest bramka Modbus.
Umożliwia sterowanie wieloma agregatami poprzez 
system BMS.

W zależności od wymogów użytkownika agregat może być 
wyposażony w siatkę ochronną zabezpieczająca główne 
elementy urządzenia.

Agregat z ochronną siatką

Max. 16 
systemów

Nowa budowa wymiennika ciepła. Spiralny przepływ czynnika 
zwieksza efektywność wymiany ciepła w stosunku do tradycyj-
nego wymiennika.

Podstawowe zalety spiralnego wymiennika:
1. Wysoki współczynnik przenikania ciepła (wzrost o 20%-40%);
2. Wymiana ciepła na całej powierzchni bez tak zwanych 
martwych stref.
3. Mniejsze opory przepływu czynnika (nawet o 45%) s przy tej 
samej prędkości przepływu.
4. Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia wymiennika.
5. Zmniejszone wibracje.



Specy�kacja

Model

Typ jednostki zewnętrznej

Zasilanie

Moc

Chłodzenie

Ogrzewanie

Dane techniczne

Pobór mocy

Max. pobór mocy

Pobór prądu

Typ

Marka

Rodzaj Czynnika

Sprężarka

Waga

Parametry elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Max. pobór prądu

Chłodzenie

Grzanie

Parownik 
(strona wodna)

Przepływ powietrza

Ilość

Ilość

Wymiennik

Średnica rur 
(wlot/wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie

Przepływ wody

Netto

Opakowania

Netto

Brutto

Wymiary 
(WxHxD)

Waga

Rodzaj sterowania

Głośność

Ilość dla 20GP/40GP/40HQ

Zakres temperatury

Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Czynnik 
chłodniczy

Rozprężanie 
Czynnika

Silnik 
wentylatora

Temperatura 
wlotu wody

Temperatura 
wylotu wody

Temperatura 
otoczenia

Zawór rozprężny 
i kapilara

Płaszczowo-rurowy

Sterownik przewodowy

Kołnierzowe

Zawór rozprężny 
i kapilara

Płaszczowo-rurowy

Sterownik przewodowy

Kołnierzowe

Zawór rozprężny 
i kapilara

Płaszczowo-rurowy

Sterownik przewodowy

Kołnierzowe

Uwagi: 1. Chłodzenie: temperatura wody wejście/wyjście:12°C/7°C, temperatura otoczenia 35°C (DB)
 2. Grzanie: temperatura wody wejście/wyjście: 40°C/45°C, temperatura otoczenia 7°C (DB) / 6°C (WB)
 3. Czynnik zanieczyszczenia po stronie wody wynosi: 0,086 m2°C/kW
 W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmnienione bez powiadomienia.

Spadek ciśnienia 
wody
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Instalacja

Wymagana przestrzeń instalacyjna

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wlot powietrza Wlot powietrza

Przykładowy schemat podłączenia

Zawór zwrotny
Pompa

Filtr

Zawór bezpieczeństwa

Zbiornik wyrównawczy

Zawór do napełnienia

Automatyczny 
zawór odpływowy

Zawór dwudrożny

Zawór trójdrożny

Manometr

TermometrFiltr wody Pompa obiegowa Zawór zwrotny Automatyczny zawór odpływowy

Czujnik przepływu wodyZawór odcinający Zawór odcinający Złącze elastyczne
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Wbudowana pompka odprowadzania skroplin 
o wysokości podnoszenia do 120 cm.

Niski poziom głośności

Cechy

Pełna gama sterowników oferujących odpowiednie 
rozwiązanie w zależności od wymagań klientów.

Optymalna konstrukcja zapewnia właściwą ilość 
nawiewanego powietrza i wymaganą wydajność.

Jako opcja dostępny jest sterownik przewodowy oraz
wyświetlacz w kasecie.

Odpowiednia budowa zapewnia ciche działanie urządzenia

Zapewnia komfortowe warunki uzytkowania

Dzięki kompaktowej strukturze i niewielkiej wadze, 
urządzenie może być instalowane bez konieczności użycia 
podnośników

Łatwa instalacja i serwis.

Nowatorska konstrukcja wirnika wentylatora

Zmniejszony opór przepływu powietrza, łagodny nawiew.
Równomierny napływ powietrza do wymiennika 
ciepła

Klimakonwektory kasetonowe 2 - rurowe

Kaseta 4-kierunkowa

Wymagana jest mniejsza niewielka przestrzeń 
instalacyjna w su�tach podwieszanych.

9



Uwagi: 1. Warunki testowe dla chłodzenia: temperatura powietrza +27°C (DB) / +19°C(WB); woda zasilająca +7°C; woda powrotna +12°C
 2. Warunki testowe dla ogrzewania: temoeratura powietrza +21°C (DB); woda zasilająca +60°C; woda powrotna +40°C
 3. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia

Pilot bezprzewodowy w standardzie, sterownik przewodowy jako opcja

rurki miedziane, lamele aluminiowe

Typ klimakonwektora

Model

Kasetonowy 4-kierunkowy

Zasilanie

Moc

Przepływ 
powietrza wysoki/średni/niski

Chłodzenie

Ogrzewanie

Dane techniczne

wysoki/średni/niski

wysoki/średni/niski

Głośność (wysoki bieg)

Przepływ wody

Strata ciśnienia wody

Wymiennik
ciepła

Silnik
wentylatora

Urządzenie

Rury
Odpływ skroplin

Powrót

Zasilanie

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Wymiary

Pobór mocy

Ilość
Typ lamel

Ilość rzędów

Pilot

Panel

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Wymiary

Specy�kacja
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Cechy

Montowane w przestrzeni międzytropowej, osczędzają 
miejsce w pomieszczeniu.

Wysoka moc chłodzenia i ogrzewania, duża efektywność 
i oszczędność energii.

Szybko osiąga zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Niewielka głośność urządzenia, trzy biegi wentylatora.

Możliwość podłączenia przewodów zarówno z prawej jak 
i lewej strony. 
Standardowo podłączenie z prawej strony, lewa jako opcja.

Połączenie z prawej strony 
(Standard)

Połączenie z lewej strony 
(Opcja)

Urządzenie testowane zgodnie z normami GB4706.32-2004, 
JB9063-199 I JB/T4283-1991.

Skrzynka powietrza powrotnego i �ltr powietrza jako opcja.

Maksymalną ochrona przed korozją. 
Odpowiednio zaprojektowana izolowana taca ociekowa.

Urządzenie wykonane z  elektrostatycznej blachy 
galwanizowanej.

Klimakonwektory kanałowe 2 - rurowe

Niski Spręż (12-30 Pa)
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Typ klimakonwektora

Model

 Kanałowe (seria Pro)

Zasilanie

Moc

Przepływ 
powietrza

wysoki/średni/niski

Chłodzenie

Ogrzewanie

Dane techniczne

wysoki/średni/niski

wysoki/średni/niski

Spręż dyspozycyjny

Głośność (wysoki bieg)

Przepływ wody

Strata ciśnienia wody

Wymiennik
ciepła

Silnik
wentylatora

Urządzenie

Rury

Odpływ skroplin

Powrót

Zasilanie

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Wymiary

Pobór mocy

Ilość

Typ lamel

Ilość rzędów

rurki miedziane, lamele aluminiowe

Uwagi: 1. Wszystkie dane powyżej są oparte są na sprężu 12 Pa (200-500); spręż 30 Pa (600-1000) 
 2, Warunki testowe dla chłodzenia: temperatura powietrza +27°C (DB) / +19°C(WB); woda zasilająca +7°C; woda powrotna +12°C
 3. Warunki testowe dla ogrzewania: temoeratura powietrza +21°C (DB); woda zasilająca +60°C; woda powrotna +40°C
 4. W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia

Specy�kacja
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Akcesoria:

2 tryby pracy: Chłodzenie/Ogrzewanie

Funkcja Timera

Informacje o pracy urządzenia oraz kody błędów

Wymuszony tryb odmrażania

Przycisk blokowania

A

B

Złącza 3/4 cala

Siłownik elektryczny 

A

B

C

Dźwignia ręcznaC

D

Dwupozycyjna kontrola ON/OFFD

E

Zastosowanie zimna/ciepła wodaE

Chłodzenie Ogrzewanie Gorąca
woda

Szybkość ładowania

Ładowanie
 adresu

Grzanie
elektryczne

CzasBłąd

Odmrażanie
(grzanie)Sprężarka

Warunki

Nieprawidłowe
naciśnięcie

Zablokowanie

Sprawdzenie
danych

&
ustawienie

temperatury

T1: System wylotu wody T2: Moduł wylotu wody
T3A:A Temp. systemu lameli T3B:B Temp. systemu lameli
T4: Temp. zewnętrzna  TR: Odzysk ciepła
          temp. ciepłej wody
IA:A Aktualny podgląd IB:B Aktualny podgląd

Podłączenie
komputerowe

Przeciw
zamarzaniu Wskaźnik

pracy
Sprawdzanie

Sterownik bezprzewodowy 
(klimakonwektory kasetonowe - standard
 klimakonwektory kanałowe - opcja)

Zasięg syknału:  8 m 

5 trybów pracy: Auto, Chłodzenie, Osuszanie, Ogrzewanie, Wentylacja

Ustawienie Timera ON/OFF 24-godzinne

Kontola temperatury w zakresie 16-32°C

Trzy biegi wentylatora

Tryb snu

Sterownik przewodowy - opcja

Zawór trójdrogowy z siłownikiem - opcja



Leading Manufacturer of Advanced Air Conditioner

Specyfikacja, zdjęcia i dane techniczne zawar te
w katalogu są aktualnym odwzorowaniem oferty.

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. zastrzega prawo 
do zmiany oferty poza katalogiem.

 

CHIGO POLSKA Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

36-007 KRASNE 25C, k/Rzeszowa
tel: (+48) 17-229-66-61
www.chigo.pl   

fax: (+48) 17-229-66-57
e-mail: chigo@chigo.pl

www.chigo.pl


