
VOORGEMONTEERDE UNITS

Bespaar tijd en kosten en kies voor de voorgemonteerde 
L’Unité Hermétique aggregaten van Coolmark

Coolmark heeft speciaal ten behoeve van 
servicedoeleinden een aggregaat 
ontwikkeld met hierop voorgemonteerd 
een fi lterdroger, kijkglas en pressostaat, de 
zogenaamde voorgemonteerde units. 

Dit scheelt u veel tijd bij nieuwbouw of 
eventuele vervanging.

De range beslaat zowel koelaggregaten 
(R134a) als vriesaggregaten (R404A en 
R507).
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Doordat het kijkglas, de fi lterdroger en pressostaat zijn voorgemonteerd, 
is het mogelijk om behoorlijke besparingen in arbeidstijd en kosten te 
realiseren. 
Uit kwaliteitsoogpunt en betrouwbaarheid is gekozen voor 
de aggregaten van Tecumseh L’Unité Hermétique.

Het kijkglas, de fi lterdroger en pressostaat zijn 
zodanig gemonteerd dat ze aan de voorzijde 
goed te bereiken zijn voor onderhoud. 
Ook de aansluitdoos zit aan de voorkant 
gemonteerd, zodat de elektra makkelijk 
toegankelijk is.
De toegepaste lijncomponenten zijn van 
gerenommeerde merken.

De twee grootste typen CAJ4492YHR-ASSY en CAJ4511YHR-ASSY zijn 
uitgevoerd met een Danfoss HD/LD pressostaat welke voldoet aan de CE en 
PED normen. De andere units zijn uitgevoerd met een Danfoss LD beveiliging.
Als meetleiding naar de pressostaat hebben we gekozen voor fl exibele 
kunststof slangen.

Voor de volledigheid een overzicht van de bij Coolmark beschikbare range 
voorgemonteerde units t.b.v. koel- en vriestoepassingen.

Voorgemonteerde units voor koeltoepassing (R134a)

Artikelnr.  Aggregaattype       Koelcapaciteit (Watt)* 
  10°C 0°C -10°C
2399000 AEZ4425YHR-ASSY 685 491 316
2399005 AEZ4430YHR-ASSY 858 604 393
2399010 CAE4440YHR-ASSY 1054 768 519
2399015 CAE4448YHR-ASSY 1289 937 627
2399020 CAJ4461YHR-ASSY 1601 1156 764
2399025 CAJ4492YHR-ASSY 2469 1742 1179
2399030 CAJ4511YHR-ASSY 2929 2138 1478

* De capaciteit is gebaseerd op:
 verdampingstemperatuur resp. 10°C, 0°C en -10°, 
 omgevingstemperatuur 32°C, oververhitting 11K.

Voorgemonteerde units voor vriestoepassing (R404A/R507A)

Artikelnr.  Aggregaattype       Koelcapaciteit (Watt)* 
  -20°C -30°C -40°C
2399100 CAJ2446ZBR-ASSY 1416 937 553
2399105 CAJ2464ZBR-ASSY 1658 1118 653

* De capaciteit is gebaseerd op:
 verdampingstemperatuur resp. -20°C, -30°C en -40°C, 
 omgevingstemperatuur 32°C, zuiggastemperatuur 32°C.
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De twee grootste typen CAJ4492YH


