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Ekologiczne agregaty wody lodowej
Eco liquid chillers



SWG MINI
Charakterystyka/characteristic

EKOLOGICZNE AGREGATY WODY LODOWEJ 
Z CZYNNIKIEM R290 DO ZASTOSOWAŃ CHŁODNICZYCH

Konstrukcja
Samonośna rama ze stali ocynkowanej pokryta powło-
ką poliestrową nakładaną proszkowo. 

Sprężarki
Półhermetyczne sprężarki tłokowe z wziernikiem ole-
ju oraz zabezpieczeniem elektronicznym z termistorami 
w uzwojeniach silnika.

Parownik
W urządzeniach serii SWG MINI zastosowano wymiennik 
płytowy. Parowniki są izolowane. Dla bezpieczeństwa 
zamontowano presostat różnicowy wyłączający sprę-
żarki w przypadku braku cyrkulacji chłodziwa.

Skraplacz
Wymienniki – w postaci bloków lamelowych z miedzia-
nych rurek z aluminiowymi lamelami. Wentylatory – osiowe 
najnowszej konstrukcji z zabezpieczeniem przeciwprze-
ciążeniowym oraz regulacją prędkości obrotowej za 
pomocą regulatorów napięciowych, IP54.

Obieg chłodniczy
Każda jednostka ma jeden obieg chłodniczy, który za-
wiera: filtr osuszacz, wziernik, elektroniczny zawór roz-
prężny, zawory serwisowe. Zabezpieczenia: presostaty 
HP i LP, termostat przeciwzamrożeniowy parownika. 

Szafa zasilająco-sterująca
Odporna na warunki pogodowe, o stopniu ochrony 
IP54. Zawiera: wyłącznik bezpieczeństwa, bezpieczni-
ki główne, styczniki sprężarek, styczniki i bezpieczniki 
wentylatorów, transformator pomocniczy oraz ste-
rownik elektroniczny. Zegar czasu rzeczywistego i mo-
duł komunikacji Modbus są funkcjami standardowymi 
sterownika.

Oznaczenia modeli 

Przykład

SWG   MINI   15 LT    P

   1         2        3        4
1 – seria
2 – wielkość
3 – zastosowanie chłodnicze

4 – wyposażenie opcjonalne

Moduł hydrauliczny P, PH
Podstawowy moduł hydrauliczny zawiera pompę po-
jedynczą – P, naczynie wzbiorcze, manometr, zawór 
bezpieczeństwa, zawór odcinający. Opcja PH – pom-
pa o większym sprężu. Rurociąg jest izolowany. Moduł 
z pompą podwójną i/lub ze zbiornikiem buforowym – 
na zapytanie.

Wyposażenie opcjonalne

E – Wentylatory EC
I – Inwerterowa regulacja prędkości wentylatora
M – Manometry HP, LP 
A – Wibroizolatory
P – Moduł zdalnego nadzoru
X – Inne

ECO LIQUID CHILLERS WITH R290 REFRIGERANT 
FOR APPLICATION IN COOLING

Structure
Self-supporting frame made of galvanized steel and 
protected with polyester powder paint. 

Compressors 
Semihermetic piston compressors with an oil sight 
glass and electronic protection with thermistors 
in motor wiring.

Evaporator
SWG MINI units are equipped with brazed plate heat 
exchangers.  Evaporators are insulated with flexible 
close – cell lining. A differential pressure switch installed 
for added safety in a case of no coolant flow. 

Condenser
Heat exchangers – finned coils with copper tubes 
and aluminum fins. Fans – the latest technology AC 
axial fans with thermal overload protection and 
a function of speed control by means of electronic 
voltage regulator, IP54.

Refrigeration circuit
Each unit has one refrigeration circuit containing. filter 
drier, sight glass, electronic expansion valve, service 
valves. Protection devices – high pressure switch, low 
pressure switch, anti-freeze protection. 

Electric box 
Resistant to atmospheric conditions, protection 
class IP 54. Main components: emergency switch, 
main fuses, contactors of the compressors, contactors 
and fuses of the fans, auxiliary transformer and 
microprocessor controller. Real time clock and Modbus 
communication module are standard functions 
of the controller.

Model designation

Example

SWG   MINI   15 LT    P

   1         2        3        4
1 - series
2 – size
3 – cooling application

4 – optional equipment

Hydraulic module P, PH
Basic hydraulic kit includes single pump – P, 
expansion vessel, pressure gauge, safety valve, 
shut-off valve. Option PH – pump with higher head 
pressure. Piping is insulated. Module with a double 
pump and/or an insulated inertial storage tank – 
on enquiry.

Optional equipment

E – EC fans
I – Inverter for fan speed control
M – HP, LP pressure gauges
A – Anti- vibration mounts
P – remote monitoring module
X – Other



Model SWG MINI 10 LT 15 LT 20 LT 30 LT 40 LT

Wydajność chłodnicza / Cooling capacity 1) kW 9,36 15,31 21,11 31,07 42,68

Całkowity pobór mocy / Total absorbed power 2) kW 4,9 7,3 9,8 12,8 19,1

Całkowity pobór prądu / Total absorbed current 2) A 10,4 18,5 25,4 31,6 36,2

EER  1,92 2,09 2,15 2,42 2,24

SEPR 3) 2,94 3,02 3,08 3,28 3,23

Czynnik chłodniczy / Refrigerant type R290

Zasilanie / Electrical supply f/V/ Hz 3/400V/50

Ilość sprężarek / Number of compressors n 1

Ilość obiegów chłodniczych / Number of circuits n 1

Ilość stopni regulacji / Capacity steps n 1 2

Załadunek czynnika / Refrigerant charge kg 0,8 1,1 1,3 1,7 2,4

Dane sprężarki / Compressor data

Maksymalny prąd pracy / Max. absorbed current A 13,3 20,4 28,7 36,9 53,9

Prąd rozruchu / Locked  rotor current A 63,1 87,3 74,8 118,3 144,5

Pobór mocy / Absorbed power kW 4,18 5,91 8,41 11,44 16,13

Pobór prądu / Absorbed current A 7,28 12,25 19,23 25,40 29,53

Dane skraplacza / Condenser data

Ilość wentylatorów / Number of fans n 1 2

Kierunek wydmuchu / Air � ow direction poziomy / horizontal pionowy / vertical

Ciśnienie akustyczne z 10 m / 
Sound pressure level @10m

dB(A) 45 47 49 50 58

Przepływ powietrza nominalny / Nominal air � ow m3/h 6500 12000 12000 12800 29000

Pobór mocy / Absorbed power kW 0,70 1,40 1,40 1,40 2,92

Pobór prądu / Absorbed current A 3,10 6,20 6,20 6,20 6,70

Parownik płytowy / Plate evaporator

Przepływ chłodziwa / Coolant � ow rate m3/h 1,45 2,38 3,27 4,82 6,62

Spadek ciśnienia / Pressure drop kPa 24,4 27,9 27,1 29,4 36,7

Pojemność wodna / Water content l 0,98 1,46 2,07 2,93 3,43

Przyłącza hydrauliczne / Water connections G 1" 1" 1,5" 1,5" 1,5"

Długość / Length mm 1500 1550 1550 1730 2230

Szerokość / Width mm 770 900 900 890 1050

Wysokość / Height mm 940 1384 1384 1200 1640

Masa / Weight kg 235 315 375 398 465

1)  Gikol propylenowy 35%, -2/-8°C, temperatura otoczenia 35°C
Propylene glycol 35%, -2/-8°C, ambient temp. 35°C

2)  Sprężarki + wentylatory
Compressors + fans

3)  Wartość SEPR określona dla glikolu propylenowego 35%, -2/-8°C
SEPR value determined for propylene glycol 35%, -2/-8°C

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
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WYMIARY / DIMENSIONS

SWG MINI 40

SWG MINI 10

SWG MINI 15

SWG MINI 20/30



PPH COOL to polska � rma produkująca agregaty 
wody lodowej, agregaty skraplające, zespoły sprę-
żarkowe. Nasza � rma została założona w 1981 roku. 
W tym czasie rozwinęliśmy własną sieć dystrybucji 
i zdobyliśmy silną pozycję na rynku. Oprócz produk-
cji własnej COOL rozwinął także działalność dystry-
bucyjną, jako przedstawiciel innych marek. 

Nasza dewiza to elastyczność w rozwiązaniach dla 
indywidualnego klienta, skupianie się na rozwiąza-
niach energooszczędnych, zastosowanie ekologicz-
nych czynników chłodniczych, szybka reakcja na 
specjalne zapytania. PPH COOL oprócz urządzeń 
oferuje także usługi projektowe, dostawy komplet-
nych instalacji chłodniczych, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny urządzeń.

Profesjonalizm i doświadczenie
Professionalism & experience

NASZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

 CHŁODNICTWO

 Produkcja agregatów chłodniczych, zespołów sprę-
żarkowych i sprężarkowych schładzaczy cieczy. 
Generalny dystrybutor marki Stefani: dry-coolery, 
skraplacze i chłodnice powietrza. Dystrybutor sprę-
żarek i automatyki Frascold, Danfoss, Copeland, 
Alco, Sanhua. Dostarczamy kompletne instalacje 
z chłodnicami, skraplaczami i sterownikami do syste-
mów chłodzenia bezpośredniego i pośredniego.

 KLIMATYZACJA

 Urządzenia własnej marki COOL takie jak: agregaty 
wody lodowej standardowe i z wbudowaną funkcją 
free-coolingu, systemy free-coolingu, klimakonwek-
tory, agregaty skraplające i klimatyzatory typu split. 
Firma jest dystrybutorem urządzeń klimatyzacji pre-
cyzyjnej tj. szaf klimatyzacyjnych i specjalistycznych 
agregatów wody lodowej marki Schneider Electric, 
skraplaczy freonowych i  ry-coolerów marki Stefani. 

 WIODĄCY PRODUKT: AQUACOOL GREEN – R290 

 Kompaktowe agregaty wody lodowej z minimalnym 
załadunkiem ekologicznego czynnika chłodniczego 
R290 (propan) dla pośrednich układów chłodzenia 
wysoko- i średniotemperaturowego dla przemysłu 
i przechowalnictwa. Oferta obejmuje 10 modeli ze 
sprężarkami półhermetycznymi w zakresie wydajno-
ści: 63 – 365 kW i 8 modeli ze sprężarkami śrubowy-
mi  w zakresie wydajności: 292 – 645 kW (wydajność 
chłodnicza dla wody 12/7°C).

PPH COOL is a Polish company producing liquid 
chillers, condensing units, compressor packs and heat 
pumps. Our company was founded in 1981. Since that 
time COOL has developed its own distribution network 
and gained a strong position on the market. The 
company has its own factory located in Chotomów 
near Warsaw. Apart from its own production COOL 
developed also distribution activity. 

Our feature is flexibility, focus on energy saving 
solutions, application of ecological refrigerants, 
prompt reaction to special enquiries. We are ready 
to study and develop any personalized project. 
In each field of our activity COOL offers design 
services, deliveries of complete installations, 
technical assistance and maintenance services.

OUR BUSINESS AREAS:

 REFRIGERATION

 Production of condensing units, compressor 
packs, liquid chillers.General distributor of 
Stefani air coolers, remote condensers and dry 
coolers; distribution of the compressors (brands: 
Frascold, Copeland, Danfoss) and automatics 
(Danfoss, Alco, Sanhua). Delivery of complete 
installations with air coolers, remote condensers 
and automatics both for direct evaporation 
systems and indirect cooling. 

 AIR CONDITIONING

 Production of equipment under own brand: 
mini split air conditioners, fan coil units, 
condensing units and liquid chillers also with 
free-cooling function (integrated or remote). 
Distribution of Schneider Electric equipment: 
close control cabinets and specialized liquid 
chillers.

 LEADING PRODUCT: AQUACOOL GREEN – R290

 Packaged water chillers for indirect cooling 
systems with minimised refrigerant charge 
for high and medium temperature process 
application (capacity data for liquid 
temperature: 12/7°C). 10 models with 
semihermetic compressors, cooling capacity: 
63 – 365 kW and 8 models with screw 
compressors, cooling capacity: 292 – 645 kW.



PPH COOL
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel.  22 772 62 82
fax: 22 772 64 35

GDYNIA
ul. Łużycka 3b
81-537 Gdynia
tel./fax 58 661 19 09
tel. kom. 602 377 873
tel. kom. 662 473 595
e-mail: gdynia@cool.pl

KIELCE
ul. Warszawska 214/4
25-414 Kielce
tel./fax 41 345 70 80
tel. kom. 602 377 846
tel. kom. 502 567 826
e-mail: kielce@cool.pl

KRAKÓW
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel./fax 12 254 61 51
tel. kom. 502 136 043
tel. kom. 502 136 042
e-mail: krakow@cool.pl

LUBLIN
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
tel./fax 81 748 73 40
tel. kom. 502 133 046
tel. kom. 664 473 559
e-mail: lublin@cool.pl

POZNAŃ
ul. Świetlana 12/1a
60-151 Poznań
tel./fax 61 663 28 84
tel. kom. 602 333 141
e-mail: poznan@cool.pl

WARSZAWA
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel./fax 22 772 28 02
tel. kom. 602 725 266
tel. kom. 602 337 848
e-mail: warszawa@cool.pl

WROCŁAW
tel. kom. 602 378 024
e-mail: wroclaw@cool.pl
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BIURA HANDLOWE / BRANCHES:


