
Βελτιστοποιημένη απόδοση σε Θέρμανση και Ψύξη για τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία

ΣΕΙΡΑ YORK® AMICHI™

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ DC INVERTER ΣΠΥΡΟΕΙΔΕΙΣ 
ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
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Υπέρβαση προτύπων απόδοσης
Η σειρά αερόψυκτων DC Inverter σπυροειδών ψυκτών και αντλιών θερμότητας YORK® Amichi™ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
τα standards του μέλλοντος σήμερα. Με επιδόσεις πέρα από τα τυπικά επίπεδα απόδοσης ψυκτών και αντλιών θερμότητας, 
η σειρά YORK® Amichi™ συμμορφώνεται ή και ξεπερνά τις αυστηρές απαιτήσεις μέσω ενός βελτιστοποιημένου συνδυασμού 
τεχνολογιών, οι οποίες αυξάνουν την απόδοση.

• Η τεχνολογία συνεχούς ρεύματος (DC) Inverter παρέχει 
μεταβλητή χωρητικότητα και επιτρέπει στους συμπιεστές 
της σειράς Amichi™ να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά 
σε όλες τις ψυκτικές φορτίσεις και τις καταστάσεις της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, έναντι των ψυκτών 
σταθερών στροφών που λειτουργούν με βηματική 
αποφόρτιση. 

• Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι (EC) ανεμιστήρες 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους κινητήρες και 
έχουν καλύτερη αεροδυναμική για τη βελτίωση συνολικά 
της απόδοσης του συστήματος, καθώς και των ηχητικών 
επιδόσεων, ιδιαίτερα σε μερικές φορτίσεις. Σε μειωμένες 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το σύστημα ελέγχου 
πίεσης μεταβάλλει τις ταχύτητες των ανεμιστήρων για 
να βελτιστοποιήσει την απόδοση του συστήματος  και 
να εξασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του. Αυτός 
ο συνδυασμός μεταβλητής ταχύτητας συμπιεστή και 
ανεμιστήρων παρέχει έναν συντελεστή απόδοσης ισχύος 
έως και 93%, μειώνοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ο υψηλής απόδοσης επιχαλκωμένος πλακοειδής 
εναλλάκτης θερμότητας χρησιμοποιεί λιγότερο ψυκτικό 
μέσο και μεταφέρει θερμότητα από το υγρό στο ψυκτικό 
μέσο πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας εξαιρετική 
απόδοση μεταφοράς θερμότητας σε ένα συμπαγές 
μέγεθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε μικρότερη πτώση 
πίεσης στο νερό, επιτρέποντας τη χρήση μικρότερων 
αντλιών και μειώνοντας περαιτέρω την κατανάλωση 
ενέργειας του κτιρίου.

• Ο σχεδιασμός διαδοχικών συμπιεστών χρησιμοποιεί 
διάφορα κυκλώματα, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση 
σε έκτακτες και μερικής φόρτισης καταστάσεις, με 
χρήση όλης της επιφάνειας του εναλλάκτη θερμότητας 
σε κάθε κατάσταση παρέχοντας παράλληλα και μερικό 
πλεόνασμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΤΑ STANDARDS ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Comfort Heating SCOP/ηsh Amichi™ Heat Pump: Sept. 2017 Compliant (Tier 2)

Comfort Cooling SEER/ηsc Amichi™ Chiller: Jan. 2021 Compliant (Tier 2)

Process Cooling (Med. Temp.) SEPR Amichi™ Chiller: July 2018 Compliant (Tier 2)

Process Cooling (High Temp.) SEPR Amichi™ Chiller: Jan. 2021 Compliant (Tier 2)



Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς
Η σειρά YORK® Amichi™ είναι μια λύση για λειτουργία 
χωρίς συμβιβασμούς για διάφορα κλίματα και τοποθεσίες. 
Σχεδιασμένοι ειδικά για επίτευξη καλύτερης απόδοσης 
μέσω ενός ευρύτερου πεδίου λειτουργίας, οι ψύκτες και 
οι αντλίες θερμότητας Amichi™ μπορούν να διατηρήσουν 
την απόδοση υπό διάφορες συνθήκες χωρίς πρόσθετο 
εξοπλισμό (έως και -18°C θερμοκρασία περιβάλλοντος σε 
λειτουργία ψύξης και έως -15°C στη θέρμανση).

Με το μικρότερο αποτύπωμα και το μεγαλύτερο 
εύρος χωρητικότητας στην κατάλληλη αγορά, η σειρά 
YORK® Amichi™ είναι η κατάλληλη λύση για υψηλή 
απόδοση σε μικρότερους χώρους. Η εγκατάσταση 
είναι απλοποιημένη με ένα συμπαγές μέγεθος, που 
επιτρέπει φόρτωση με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα. 
H ευέλικτη διαμόρφωση επιτρέπει στις μονάδες να είναι 
διατεταγμένες σε ποικίλα αποτυπώματα για να ταιριάζουν 

στις διαφορετικές απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου. Αυτή 
η μοναδική δυνατότητα διαμόρφωσης σημαίνει ότι η 
χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, καθώς τα 
κτίρια κατασκευάζονται ή νέοι χώροι προστίθονται. Εάν 
απαιτείται συντήρηση, κάποιες μονάδες στο σύστημα θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν, συμβάλλοντας στη μείωση 
του χρόνου διακοπής λειτουργίας και την απώλεια 
χωρητικότητας. 

Ιδανική για περιπτώσεις ανακατασκευών, καθώς αποτελεί 
μία από τις πιο αθόρυβες μονάδες στην αγορά. Τα 
συστήματα μας προσφέρουν δύο επίπεδα έντασης ήχου, 
εάν οι συνθήκες απαιτούν την εξασθένηση του ήχου πέρα 
από τα στάνταρ επίπεδα χαμηλού θορύβου, ένα προαιρετικό 
Kit Αθόρυβης Λειτουργίας μειώνει εντυπωσιακά την ηχητική 
ισχύ κατά 6 dBA, παρέχοντας μία από τις πιο “ήσυχες” 
μονάδες στην αγορά.
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Προηγμένο και εύχρηστο σύστημα ελέγχου
Η άνεση, η παραγωγικότητα και η χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας επηρεάζονται από τον τρόπο λειτουργίας του 
ψύκτη και την αλληλεπίδρασή του με άλλα εξαρτήματα 
στο σύστημα HVAC. Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση 
και να διατηρήσετε τον ορθό έλεγχο, η σειρά YORK® 
Amichi™ έρχεται με στάνταρ τον ενσωματωμένο έξυπνο 
εξοπλισμο “Smart Equipment”. H τεχνολογία “Smart 
Equipment” επιτρέπει στον εξοπλισμό να έχει απρόσκοπτη 
σύνδεση με τα σημεία ελέγχου στο κτίριο. Το παγκοσμίου 
επιπέδου σύστημά μας Verasys™ διαθέτει έξυπνο 
εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτοδιάγνωση και να 
έχει διαλειτουργικότητα.

Το σύστημα Verasys™ παρέχει μία πραγματική 
εμπειρία plug-and-play, χωρίς απαίτηση εργαλείων 
προγραμματισμού ή θέσης σε λειτουργία. Επιτρέπει την 
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ασφαλούς σύνδεσης 
στο διαδίκτυο και την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω 
email ή με εμφάνιση κειμένου στην οθόνη ενδείξεων. Το 
φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διεπαφής παρέχει 
εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και πληροφορίες 
εγκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
απρογραμμάτιστων διακοπών και δαπανηρών επισκευών. 
Το Verasys™ παρέχει επίσης βελτιωμένη λειτουργία 

ελέγχου ενεργειακής απόδοσης, επιτρέποντας στον 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης δυνητικά να μεταβεί από μία 
μέση ενεργειακή κλάση D σε μία μέση ενεργειακή κλάση Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 15232. Το κλειδί για αυτή την 
απόδοση είναι ο έλεγχος των απαιτήσεων του συστήματος, 
όπου το Verasys™ συνδέει τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός 
δωματίου ή ενός χώρου με τον εξοπλισμό θέρμανσης και 
ψύξης, σημειώνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα ζήτησης 
και προσφοράς, ώστε να υπάρξει συνολική βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Εκτός από τις δυνατότητες του “Smart Equipment”, η 
σειρά YORK® Amichi™ προσφέρει πρόσθετη ευελιξία με 
τα συστήματα BACnet MS / TP, σύνδεση Modbus RTU ή 
N2 για επικοινωνία με σχεδόν κάθε σύστημα διαχείρισης 
κτιρίων. Αυτή η προηγμένη, ενσωματωμένη δυνατότητα 
ελέγχου επιτρέπει σε πολλαπλούς ψύκτες ή / και αντλίες 
θερμότητας να συνδεθούν και να ελέγχονται μέσω ενός 
μόνο χειριστηρίου. Κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη με 
μία οθόνη αφής εύκολη στη χρήση, web-style interface 
και διαισθητική πλοήγηση, για εύκολη πρόσβαση στα 
λειτουργικά δεδομένα.  
Οι πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές 
γλώσσες και η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη.

Remote Access  
via Internet

Verasys™ Zone 
Controller Room Module

Verasys™ Smart 
Building Hub

Smart Chiller/Heat Pump

Smart Fan Coil Unit

Smart Air Handling Unit

PLUG & PLAY EXPERIENCE



Υψηλή αξιοπιστία
Βασιστείτε στις αποτελεσματικές, αξιόπιστες λύσεις ψύξης 
και θέρμανσης της σειράς YORK®, για τη μείωση του 
κόστους και τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας. Η 
κατά τόπους διατήρηση stock προϊόντων επιτρέπει γρήγορη 
αποστολή σε ευρωπαϊκές τοποθεσίες. Με την αποστολή 
των μονάδων ως πλήρες πακέτο, όλος ο εξοπλισμός 
παραδίδεται ταυτόχρονα. Προσφέρουμε επίσης μία ποικιλία 
τυποποιημένων ανταλλακτικών για να διασφαλίσουμε ότι 
τα συστήματά μας θα συνεχίσουν να έχουν μέγιστο και 
αδιάλειπτο χρόνο λειτουργίας σε κάθε εγκατάσταση. 

Με τη σειρά ψυκτών και αντλιών θερμότητας YORK® 
Amichi™ χτίζουμε την κληρονομιά μας στις λύσεις ψύξης και 
διατηρούμε ηγετική θέση στην τεχνολογία. Δεν κρίνουμε την 
επιτυχία με βάση θεωρητικά ευρήματα, αλλά την πραγματική 
εμπειρία. Η πρώτη γενιά δομοστοιχειωτών μονάδων ψύξης 
κατασκευάστηκε πριν από μία δεκαετία. Η χρήση DC Inverter 
τεχνολογίας έχει δοκιμαστεί σε περισσότερες από τρεις 
δεκαετίες χρήσης. Η χρήση της τεχνολογίας σπυροειδών 
inverter χρονολογείται από το 1985. 

Κάθε νέος ψύκτης YORK® υποβάλλεται σε δοκιμασία 
υψηλής απόδοσης και κύκλου ζωής (HALT) κατά τα 
στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, επιτρέποντάς μας να 
προσομοιώνουμε μία ποικιλία ακραίων συνθηκών και να 
εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμα λειτουργική αξιοπιστία και 
ποιότητα.

• Οι δεκαετίες της εκτεταμένης αερόψυκτης 
τεχνογνωσίας υποστηρίζονται από εξοπλισμό που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο 
και σε μία ποικιλία συνθηκών. 

• Η διαχείριση διαδοχικών συμπιεστών βελτιώνει συνολικά 
την αξιοπιστία εξισορροπώντας τον χρόνο λειτουργίας 
του συστήματος μεταξύ κάθε συμπιεστή.

• Ο Smart logic ελεγκτής συντονίζει και βελτιστοποιεί τις 
μονάδες για καταστάσεις λειτουργίας εκτός σχεδιασμού 
και μερικής φόρτισης.

• Η έξυπνη απόψυξη βελτιστοποιεί την ανάλυση του 
κύκλου απόψυξης και επιτρέπει στις υπόλοιπες μονάδες 
του συστήματος να συνεχίζουν να παρέχουν θερμότητα, 
μειώνοντας τις διακοπές.

• Η συμμόρφωση και οι πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν την 
κανονιστική συμμόρφωση EcoDesign 2021, πιστοποίηση 
Eurovent και Πιστοποίηση CE / PED.

Η σειρά YORK® Amichi™ είναι μια λύση χωρίς συμβιβασμούς που προσφέρει κορυφαία απόδοση 
στον κλάδο, ασύγκριτη ευελιξία, υψηλές ηχητικές επιδόσεις, εκτεταμένη δυνατότητα ελέγχου 
και μακροχρόνια αξιοπιστία. Αυτός ο εξαιρετικά βελτιστοποιημένος σχεδιασμός χρησιμοποιεί 
προηγμένα εξαρτήματα και καινοτόμο φιλοσοφία για την παροχή της καλύτερης απόδοσης στην 
κατηγορία που θα μπορούσε να προσφέρει μόνο ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ψυκτών.
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Μοντέλο Βάσης

Amichi™ 0045, 0065

Amichi™ 0080, 0100, 0130Όλες οι διαστάσεις σε mm.

Όλες οι διαστάσεις σε mm.
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Μοντέλο Βάσης

Amichi™ 0160, 0200

Amichi™ 0230, 0260Όλες οι διαστάσεις σε mm.

Όλες οι διαστάσεις σε mm.



Μοντέλο
Amichi™ Series Chiller and Heat Pump

0045 0065 0080 0100 0130 0160* 0200* 0230* 0260*

Απόδοση

Ψυκτική ικανότητα ψυκτών kW 44 60 77 99 122 164 189 219 255

EER 2.87 2.78 3.08 2.99 2.94 3 3 3 3

SEER 4.30 4.21 4.35 4.37 4.33 Συμμόρφωση με κανονισμούς 
οικολογικού σχεδιασμούηs,c 169 166 171 172 170

Ψυκτική ικανότητα αντλιών θερμ. kW 44 60 77 99 122 164 189 219 255

Θερμική ικανότητα αντλιών θερμ. kW 50 61 88 100 132 167 190 232 256

COP 3.03 3.04 3.27 3.18 2.98 3.04 2.99 3.03 2.98

SCOP EER 3.32 3.28 3.39 3.36 3.31 Συμμόρφωση με κανονισμούς 
οικολογικού σχεδιασμούηs,h 130 128 133 131 129

Ηχητική ισχύς   STD / LN dB(A) 80/75 82/77 81/77 83/79 84/80 87/81 89/82 91/84 92/85

Ψυκτικό μέσο
Ψυκτικά κυκλώματα # 1 1 2 2 2 3 3 4 4

Ποσότητα ψυκτικού μέσου 
(R410A)

kg 9.5 12.3 17.6 20.5 22.8 29.5 32 43.3 46

Συμπιεστής

Τύπος συμπιεστή Σπυροειδής DC Ιnverter + σπυροδειδείς

Βήματα απόδοσης % Συνεχούς απόδοσης (inverter)

Ποσότητα # 2 2 3 3 4 5 6 7 8

Εναλλάκτης 
θερμότητας 
(αέρας)

Τύπος κινητήρα ανεμιστήρα EC κινητήρας

Ποσότητα ανεμιστήρων # 1 1 2 2 2 3 3 4 4

Εύρος λειτουργίας ψύξης 
(θερμ. περιβάλλοντος)

-18 ˜ 48°C

Εύρος λειτουργίας θέρμανσης 
(θερμ. περιβάλλοντος)

-15 ˜ 25°C

Εναλλάκτης 
θερμότητας 
(νερό)

Τύπος Πλακοειδής εναλλακτής θερμότητας

Ποσότητα νερού μονάδας l 9 10 11 14 15 27 29 32 34

Ονομαστική ροή νερού l/s 2.1 2.9 3.7 4.7 5.8 7.4 9.1 10.5 11.9

Πτώση πίεσης kPa 25 24 23 30 38 23 29 41 38

Εύρος λειτουργίας ψύξης 
(θερμ. νερού εξόδου)

-8 ˜ 20°C

Εύρος λειτουργίας θέρμανσης
(θερμ. νερού εξόδου)

25 ˜ 55°C

Διαστάσεις & 
Βάρος

Ύψος mm 2440 2500

Πλάτος mm 1200 3050

Βάθος mm 1500 2240

Βάρος kg 575 598 875 901 979 1922 2003 2235 2316

* μοντέλα με προκαταρκτικές πληροφορίες.

Ψύκτες:     Μόνο λειτουργία ψύξης. 

Αντλίες θερμότητας:       Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού.

Ονομαστικές συνθήκες:     Ψυκτική ικανότητα σε kW για 7°C θερμοκρασία νερού εξόδου Δt 5°C και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

     Θερμική ικανότητα σε kW για 45°C θερμοκρασία νερού εξόδου και 7°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.

     Μετρήσεις σύμφωνα με EN14511 και EN14825. 
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: JOHNSONCONTROLS.COM

ABB ΑΕ 
Αθήνα 
Tηλ.:  210 2891 900, Email: abb@gr.abb.com 
Θεσσαλονίκη 
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