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Energooszczędne
Akumulatory Chłodu

Wykorzystaj 
potencjał 
innowacji 

Oszczędzaj nawet do 30% rocznie
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Akumulatory chłodu ICEON umożliwiają produkcję chłodu w okresach kiedy 
energia elektryczna jest najtańsza, np. nocą. Zakumulowany w formie lodu chłód 
wykorzystywany jest następnie do chłodzenia procesowego lub zapewnienia 
warunków komfortu termicznego. 

Zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnymi chillerami, a akumulatorami chłodu 
ICEON polega na wykorzystaniu najbardziej optymalnych warunków, które 
występują w ciągu doby do pracy urządzenia.

Ponadto istnieje możliwość zmiany sposobu rozliczania z dostawcą energii 
elektrycznej z uwzględnieniem taryf ze strefowaniem.

“Naszą misją jest opracowywanie innowacyjnych technologii,
które pozwalają w sposób efektywny gospodarować energią 
minimalizując przy tym negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

Nasze Know How
Filozofia biznesu
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Zastosowanie energooszczędnych akumulatorów 
chłodu ICEON to najprostszy i zarazem najszybszy 
sposób redukcji kosztów eksploatacji systemów 
chłodniczych.

Korzyści:

Redukcja rocznych kosztów eksploatacji systemów chłodniczych
nawet o 30%,

Możliwość efektywnego zagospodarowania nadwyżek energii
z odnawialnych źródeł typu: moduły fotowoltaiczne, farmy
wiatraków, itp.,

Zwiększenie niezawodności systemu dzięki redukcji szczytowych
obciążeń sieci energetycznych,

Optymalne zarządzanie instalacją chłodniczą dzięki centralnemu
systemowi sterowania,

Zapewnienie stabilnych warunków pracy instalacji nawet przy
bardzo niskich przepływach,

Redukcja emisji CO2

Akumulacja energii chłodniczej
w postaci lodu pozwala na
obniżenie rocznych kosztów
eksploatacyjnych nawet o 30%,
dzięki czemu inwestor uzyskuje
krótki czas zwrotu inwestycji
tzw. “cashback” na poziomie
zaledwie kilku lat.

Rozwiązanie to możesz
zastosować do istniejących
systemów chłodniczych z
agregatami wody lodowej
jak również nowo budowanych
instalacji.
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Najważniejsze korzyści
Zarabiaj produkując chłód



Prosty
ICEON jest bezobsługowy, montaż
typu plug&play, pełny monitoring
parametrów pracy, kompatybilny
ze wszystkimi systemami HVAC
lub przemysłowymi systemami
chłodzenia wykorzystującymi
wodę lodową.

Bezpieczny
Niepalny, nietoksyczny,
niewybuchowy i nieszkodliwy. 
ICEON to najbezpieczniejszy wybór 
w porównaniu z innymi akumulatorami
energii jak np. akumulatory litowo-jonowe 
czy też akumulatory kwasowo-ołowiowe.

Kompatybilny
Magazyny ICEON mogą być
zintegrowane z odnawialnymi
źródłami energii jak np. moduły
fotowoltaiczne oraz wiatraki. To
pozwala zagospodarować nadwyżki
z alternatywnych źródeł energii jak
również ustabilizować
sieć energetyczną

Elastyczny
ICEON nie podlega degradacji,
a zatem nie traci nominalnej
pojemności oraz sprawności. Przez
cały cykl życia ilość magazynowanej
energii jest niezmienna. Idealnie
dopasowuje się do dobowego
zapotrzebowania na chłód.

Smart
Wyposażony w inteligentne
oprogramowanie do obsługi
i monitorowania parametrów pracy
z dowolnego miejsca. ICEON to
zdalnie sterowane systemy, które
odpowiadają na potrzeby chłodu
z wyprzedzeniem.

Eco
Zmniejsza emisję CO2 poprzez
obniżenie zużycia energii elektrycznej,
nie wykorzystuje żadnych toksycznych
lub niebezpiecznych substancji i może
być utylizowany jako odpad
tradycyjnymi ścieżkami.
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Dlaczego warto zainwestować w ICEON?
Zarabiaj produkując chłód



Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Branża automotive
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Chłodnie i magazyny żywności 

Zakłady farmaceutyczne

Zakłady mleczarskie

Zakłady chemiczne

Szpitale, przychodnie, itp.

Hotele, sale bankietowe, konferencyjne, itp.

Biurowce, uczelnie, urzędy, itp.

Kluczowe zastosowania
Energooszczędna produkcja 

Zakłady produkcyjne :

Obiekty komercyjne :

Obiekty turystyczne :

Obiekty służby zbrowia :

Szerokie spektrum zastosowań:



wykorzystującej nadwyżki mocy
elektrycznej z elektrowni wiatrowej 
na potrzeby chłodni warzyw i owoców

wykorzystującej nadwyżki mocy 
elektrycznej z instalacji PV lub elektrowni 
wiatrowych na potrzeby procesu 
schładzania mleka
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Schematy ideowe
Energooszczędne aplikacje 

Schemat ideowy 
instalacji chłodniczej 

Schemat ideowy 
instalacji chłodniczej 



Nasza oferta obejmuje bogaty zakres informacji i
usług, stanowiących niezawodne wsparcie na każdym
etapie projektowania – od koncepcji po opracowanie
szczegółowego projektu technicznego.

W ramach współpracy oferujemy:

Opracowanie schematu hydraulicznego źródła chłodu na bazie akumulatorów chłodu ICEON,

Przygotowanie projektu z pełnymi obliczeniami hydraulicznymi na bazie programów do projektowania Instalsoft / Sankom,

Zredagowanie tekstu w zakresie źródła chłodu do opisu technicznego projektu instalacji chłodniczej,

Dobór pozostałych elementów instalacji wody lodowej - t.j. zaworów równoważących i regulacyjnych, układów utrzymania 

ciśnienia i odgazowania, zaworów bezpieczeństwa, itp.
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Kompleksowe wsparcie
Globalna wiedza

Systemy chłodnicze bazujące na akumulatorach
chłodu ICEON stanowią optymalną odpowiedź na
indywidualne wymagania nie tylko inwestorów, ale
również projektantów instalacji HVAC.



Jesteśmy dumni, służąc wiedzą praktyczną, aby
zapewnić odpowiedni poziom projektowania
energooszczędnych systemów chłodniczych
minimalizując przy tym negatywny wpływ na
środowisko naturalne.

Organizujemy zarówno szkolenia w formie on-line 
jak również stacjonarne w biurze u zainteresowanego klienta.
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Szkolenia dla projektantów
Teoria w praktyce

Jesteśmy dostawcą interesującej wiedzy w branży
instalacji chłodniczych, a nasze profesjonalne
szkolenia zapewzniają kompleksowe informacje
niezbędne na każdym etapie projektowania
instalacji HVAC dla najbardziej wymagających
klientów.

Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu wysyłając krótką wiadomość na adres e-mail: 

kontakt@iceon-engineering.com



Dane techniczne
Akumulator chłodu ICEON Model ICEON-120 ICEON-500 ICEON-1000

Pojemność akumulatora kWh 120 480 960

Napięcie zasilające / ilość faz / częstotliwość V / Hz 380-415/3F N+PE/50 380-415/3F N+PE/50 380-415/3F N+PE/50

Max wydajność chłodnicza

w trybie hybrydowym [rozładowanie + chiller] kW 60 160 320

podczas rozładowania kW 30 80 160

w trybie pracy chillera kW 30 80 160

Max pobór mocy elektrycznej
w trybie ładowania kW 15 30 60

w trybie rozładowania kW 0.45 0.7 1.4

Średni pobór mocy elektrycznej
w trybie ładowania kW 5.00 20.0 40.0

w trybie rozładowania kW 0.45 0.7 1.4

Maksymalny pobór prądu A 26 60 120

Prąd rozruchowy - softstart softstart softstart

Wsp. efektywności - EER

temp. zewn.   5°C W/W 6.00 6.00 6.00

temp. zewn.  10°C W/W 5.00 5.00 5.00

temp. zewn.  15°C W/W 4.25 4.30 4.40

temp. zewn.  20°C W/W 3.50 3.60 3.75

temp. zewn.  25°C W/W 3.10 3.15 3.20

SEER - sezonowy wsp. efektywności dla celów klimatyzacji komfortu W/W 5.60 5.60 5.60

SEPR - sezonowy wsp. efektywności dla celów chłodzenia procesowego W/W 5.80 5.80 5.80

Poziom ciśnienia akustycznego - w odl. 10 m dB(A) 58 60 62

Poziom mocy akustycznej dB(A) 80 83 85

Sprężarka

typ - INVERTER SCROLL INVERTER SCROLL INVERTER SCROLL

ilość sprężarek / obiegówz chłodniczych szt. 1 / 1 2 / 1 4 / 2

typ oleju - FVC68D FVC68D FVC68D

objętość oleju ml 2500 4600 9200

Czynnik chłodniczy

typ - R410A R410A R410A

Ilość kg 12 60 120

GWP - 2088 2088 2088

ekwiwalent CO2 - 25056 125280 250560

Dane techniczne mogą być zmienione przez producenta bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Aktualne informacje o naszych produktach dostępną są na stronie www.iceon-engineering.com
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Dane techniczne
Akumulator chłodu ICEON Model ICEON-120 ICEON-500 ICEON-1000

Max wydajność chłodnicza

typ wymiennika - F80Hx60/1P - -

spadek ciśnienia kPa 17.3 - -

ciś. robocze (czynnik chłodniczy / woda) bar 8 / 6 - -

przepływ nominalny - strona wtórna (5/10) l/h 5144 - -

przepływ minimalny - strona wtórna (5/10) l/h 1300 - -

średnica wejścia / wyjścia DN 32 / 32 - -

Wymiennik rozładowujący

typ wymiennika - D118-50 B35Hx60/1P-S.C-S 2 x B35Hx60/1P-S.C-S

spadek ciśnienia kPa 4.2 6.1 6.1

max ciś. robocze (czynnik chłodniczy / woda) bar 30 / 30 28 / 28 28 / 28

przepływ nominalny - strona wtórna (5/10) l/h 5155 8400 16800

średnica wejścia / wyjścia DN 50 / 50 80 / 80 100 / 100

Wentylatory

typ - W3G 450 CO 02-32 2 x A3G 800 4 x A3G 800

ilość wentylatorów szt. 2 2 4

ilość łopatek szt. 5 5 5

przepływ powietrza m3/h 2600 41212 82423

moc wejściowa W 163 4200 8400

Waga urządzenia
puste kg 900 3600 5150

napełnione kg 3600 21090 35150

Wymiary

W mm 4004/3800 5809 9681

H mm 1517/1430 2910 2910

D mm 1560 2438 2438

Zabezpieczenia zbyt wysokie / niskie ciśnienie - Presostat HP, LP; nastawy aplikacji Presostat HP, LP; nastawy aplikacji Presostat HP, LP; nastawy aplikacji

Flow switch min przepływ - 3,5 m3/h - -

Komunikacja zdalna Modbus / BACNET IP / LON - TCP IP / MODBUS TCP IP / MODBUS TCP IP / MODBUS

Zasilanie ilość / min przekrój przewodów zasilających mm2× C 5x6mm2 5x6mm2 5x6mm2

Zakres temp. roboczych
wody lodowej na wyjściu ℃°C 2 - 10 2 - 10 2 - 10

powietrza zewnętrznego ℃°C -20 do 40 -20 do 40 -20 do 40

Wyłącznik nadprądowy A 3P C32 3P C32 3P C32

Gwarantowany zakres obciążenia A 20-100% 20-100% 20-100%
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Schemat urządzenia
Szczegóły techniczne

1 – skraplacz 
2 – parowniki stołowe 
3 – parownik (wymiennik płytowy)
4 – wymiennik rozładowujący 
5 – sprężarka
6 - regenerator

7 – odolejacz
8 – zbiornik cieczy
9 – pompa rozładowania
10 – pompa obiegowa w.l.
11 – czujnik przepływu

Legenda

1 57

8

6
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2 49
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- zapotrzebowanie na chłód

- zapotrzebowanie na chłód

- ACH ICEON

- ACH ICEON

- akumulacja

- chiller

Wariant I - akumulatory chłodu ICEON pokrywają 100% zapotrzebowania

Wariant II - akumulatory chłodu ICEON pokrywają zapotrzebowanie szczytowe

Możliwe konfiguracje
Elastyczność rozwiązań
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- zapotrzebowanie na chłód

- zapotrzebowanie na chłód - zapotrzebowanie na chłód

- ACH ICEON - chiller

Wariant III - akumulatory chłodu ICEON obniżają wymaganą moc agregatów wody lodowej

Wariant IV - akumulatory chłodu ICEON pracują w instalacji hybrydowej

Możliwe konfiguracje
Elastyczność rozwiązań
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Program do doboru
Opłacalność inwestycji

ICEON Selector umożliwia analizę opłacalności inwestycji
dla optymalnego doboru ilości akumulatorów chłodu ICEON.
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Mar-Bud Sp. z o.o.
Budownictwo Sp. K.
ul. Pawła Włodkowica 2c
03-262 Warszawa, Poland

www.iceon-engineering.com
kontakt@iceon-engineering.com
+48 22 431 67 01

Skontaktuj się z nami:
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