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Agregaty chłodnicze i głębokiego mrożenia
TectoRefrigo WMC2
TectoRefrigo WMF2 Opis 

techniczny
Arkusz specyfikacji
5471194-01 D

Zalety:
-  Agregaty chłodnicze zgodnie z normą EN (DIN), przepisami VDE,
 dyrektywami VBG oraz oznakowaniem CE
-  Izolacja dźwiękowa sprawdzona zgodnie z VDI 2058 arkusz 3, DIN 45645-2
-  Szczególnie ciche
-  Przełącznik wyboru wysokiej lub niskiej względnej
 wilgotności powietrza w komorze chłodniczej
-  Obieg czynnika chłodniczego agregatów chłodniczych systemu Huckepack jest
 całkowicie zlutowany i dzięki temu bezpieczny w eksploatacji podobnie jak w 
przypadku
 zastosowania połączeń śrubowych
-  Czynnik chłodniczy R 134 a i R 452 A, nie
 szkodliwy dla warstwy ozonowej
-  Szczególnie trwałe i łatwe w utrzymaniu

-  Niski pobór prądu i wysoka moc dzięki
 integracji dodatkowego przeciwprądowego wymiennika
 ciepła w obwodzie głównym w połączeniu z czynnikami
 chłodniczymi R 452 A i R 134 a. W ten sposób
 współczynnik efektywności chłodzenia COP wzrasta do 115%
 (w przypadku R 452 A) lub 175% (w przypadku R 134 a)
- Stopień ochrony IP 23
-  Zastosowanie termostatycznie regulowanych zaworów
 rozprężnych, dzięki czemu zyskuje się optymalny współczynnik efektywności 
we wszystkich
 regulowanych obszarach wydajności
-  Dzięki zbudowanej modułowo obudowie można
 łatwo uzyskać dostęp do wszystkich elementów, Bauteile einfach zugänglich, 
dzięki czemu koszty konserwacji
 i utrzymania są zredukowane w zrównoważony sposób
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1.1   Agregaty chłodnicze systemu Huckepack marki 
Viessmann

Agregaty chłodnicze systemu Huckepack marki 
Viessmann w wersji gotowej do podłączenia zawiesza się 
w komorze chłodniczej lub na ścianie o grubości od 80 do 
150 mm. Regulator elektroniczny Wydajność chłodzenia w 
przypadku komór chłodniczych i zamrażalniczych wynosi 
od 500 do 2765 W. Do wyboru odszranianie elektryczne 
lub cyrkulacyjne w temperaturach chłodni powyżej +3°C. 
Czynnik chłodniczy R 134 a (R 452 A w przypadku agre-
gatów głębokiego mrożenia). Wykonanie zgodnie z nor-
mami EN, oznakowaniem CE.

1.2  Powierzchnie

Powierzchnie agregatów chłodniczych z ocynkowanej 
ogniowo blachy stalowej z powłoką epoksydową/ poli-
estrową.

STA= 
powłoka proszkowa Viessmann Standard w kolorze 
białym,
blacha stalowa z przeciwdrobnoustrojową
Powłoka proszkowa marki Viessmann SmartProtec®.
Kolor biały, podobny do RAL 9016.

Bez przenoszenia i rozprzestrzeniania się potencjalnie
niebezpiecznych zarazków poprzez fizyczne
właściwości powierzchni. Nie zapewnia 
przestrzeni życiowej dla szkodników i wspomaga
obumieranie bakterii i grzybów.  

  Inne materiały dostępne na zapytanie. 

1. Opis ogólny
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2.1 Opis techniczny
  

- Wyciszona, w pełni hermetyczna sprężarka doładowująca 
tłokowa 
z wyłącznikiem ochronnym uzwojenia

- Parownik z wentylatorem
 Skraplacz z wentylatorem
- Termostatyczny zawór rozprężny
- Osuszacz-kolektor
- Czujnik ciśnienia bezpieczeństwa
- Obieg czynnika chłodniczego jest całkowicie zlutowany 

bez połączeń śrubowych i wypełniony czynnikiem chłod-
niczym R 134 a 

- Wyparka wody kondensacyjnej z przelewem bezpiec-
zeństwa

- Przewód przyłączeniowy gotowy do podłączenia o dłu-
gości 5 m i wtyczką z zestykiem uziemiającym

- Agregat chłodniczy jest zapakowany w kartonie na pale-
cie 

2.2 Regulator elektroniczny (WMC2)
  

- Zakres temperatur: od -5°C do +20°C
- Elektroniczna regulacja temperatury, programowanie 

wartości zadanej za pomocą przycisków
- Cyfrowe wyświetlenie temperatury w komorze chłod-

niczej (temperatura wejściowa powietrza w parowniku)
- Sterowane czasowo odszranianie elektryczne w tempera-

turach chłodni powyżej +3°C odszranianie cyrkulacyjne
- Wpływ wilgotności na powietrze w komorze chłod-

niczej poprzez wstępny wybór czasu pracy wentylatora 
parownika

- Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny usterki
- Możliwość podłączenia przełącznika stykowego drzwi
-  Możliwość podłączenia do centralnej techniki sterowania 

i zdalnego sterowania
- W przypadku awarii regulacji praca za pomocą wyłączni-

ka awaryjnego
- Kodowany komunikat o błędzie w przypadku awarii

2. Agregat chłodniczy systemu Huckepack 
marki Viessmann
 TectoRefrigo WMC2

2.3  Rozmiary w mm

TectoRefrigo a b c d e f g

WMC2 0500 427 700 880 312 248 320 332

WMC2 0900 427 700 880 312 248 320 332

WMC2 1300 427 700 880 312 248 320 332

WMC2 2000 600 850 1059 360 279 420 457

WMC2 2800 600 850 1059 360 279 420 457
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3. Dane techniczne  
 Agregat chłodniczy TectoRefrigo WMC2

Agregat chłodniczy TectoRefrigo Typ 0500 0900 1300 2000 2800

w temperaturze chłodni 
(Elektronika) 

od
do

+5°C
+20°C

-5°C
+20°C

-5°C
+20°C

-5°C
+20°C

-5°C
+20°C

Wartości elektryczne:
Stopień ochrony
Klasy temperatury
Napięcie
Częstotliwość
Pobór mocy:
Tryb chłodzenia razem
Ogrzewanie do odszraniania
Pobór prądu:
Tryb chłodzenia razem 
Ogrzewanie do odszraniania (tylko 
w przypadku
regulatora elektronicznego)

V
Hz

W
W

A
A

IP 23
N
AC 230
50

240
-

1,3
3,7

IP 23
N
AC 230
50

530
-

3,2
3,7

IP 23
N
AC 230
50

720
-

4,7
3,7

IP 23
N
AC 230
50

1100
-

5,3
5,9

IP 23
N
AC 230
50

1580
-

7,5
5,9

Masa (TectoRefrigo WMC) kg 49,5 52,7 60,0 89,7 101,0

Moc chłodnicza:
w temperaturze chłodni  +5°C
i temperaturze otoczenia +32°C

W 500 925 1300 2050 2765

Obszar zastosowań:
Temperatura otoczenia

od +1°C do 
+43°C

od +1°C do 
+43°C

od +1°C do 
+43°C

od +1°C do 
+43°C

od +1°C do 
+43°C

Czynnik chłodniczy
Masa po napełnieniu (TectoRefrigo 
WMC)

g
R 134 a
600

R 134 a 
600

R 134 a 
650

R 134 a 
1000

R 134 a 
1400

Ilość powietrza do odprowadzenia 
przy wzroście temperatury otocze-
nia o 5 K

m3/h 550 800 1300 1700 3250

Poziom ciśnienia akustycznego1) 
zgodnie z normą DIN EN 292

dB (A) 39 40 41 39 40

Agregat chłodniczy z systemem 
Huckepack z
regulatorem elektronicznym

Typ
Nr zam.

TectoRefrigo 
WMC2 0500
7761455

TectoRefrigo 
WMC2 0900
7761457

TectoRefrigo 
WMC2 1300
7761458

TectoRefrigo 
WMC2 2000
7761459

TectoRefrigo 
WMC2 2800
7761460

1) Równoważny poziom hałasu A, zmierzony w odległości 10 m i na wysokości 1,60 m 
przy wydajności nominalnej w położeniu montażowym. W zależności od warunków 
i położenia montażowego mogą występować wartości przekraczające podany poziom 
hałasu.

WMC, WSC 2800

WMC, WSC 2000

WMC, WSC 1300

WMC, WSC 0900

WMC, WSC 0500
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4.1 Opis techniczny

- Wyciszona, w pełni hermetyczna sprężarka doładowująca 
tłokowa z wyłącznikiem ochronnym uzwojenia  

-  Parownik z wentylatorem
- Skraplacz z wentylatorem
- Termostatyczny zawór rozprężny
- Osuszacz-kolektor
- Czujnik ciśnienia bezpieczeństwa
- Odszranianie za pomocą ogrzewania elektrycznego. 

Odprowadzanie wody odbywa się za pomocą węża z 
wewnętrznym ogrzewaniem elektrycznym

- Wyparka wody kondensacyjnej z przelewem bezpiec-
zeństwa

-  Obieg czynnika chłodniczego jest całkowicie zlutowany 
bez połączeń śrubowych i wypełniony czynnikiem chłod-
niczym R 452 A

-  Przewód przyłączeniowy gotowy do podłączenia o 
długości 5 m i wtyczką z zestykiem uziemiającym lub 
wtyczką urządzenia doczepianego CEE do urządzeń trój-
fazowych

-  Agregat chłodniczy jest zapakowany w kartonie na pale-
cie 
 

4.2 Regulator elektroniczny (WMF2)

- Zakres regulacji od -5°C do -25°C
- Elektroniczna regulacja temperatury, programowanie 

wartości zadanej za pomocą przycisków
- Cyfrowe wyświetlenie temperatury w komorze chłod-

niczej (temperatura wejściowa powietrza w parowniku)
- Sterowane czasowo odszranianie elektryczne
- Wpływ wilgotności na powietrze w komorze chłod-

niczej poprzez wstępny wybór czasu pracy wentylatora 
parownika

- Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny usterki
- Możliwość podłączenia przełącznika stykowego drzwi
- Możliwość podłączenia do centralnej techniki sterowania 

i zdalnego sterowania
- W przypadku awarii regulacji praca za pomocą wyłączni-

ka awaryjnego
- Kodowany komunikat o błędzie w przypadku awarii

4. Viessmann TectoRefrigo WMF2

4.3 Wymiary w mm

TectoRefrigo a b c d e f g

WMF2 0900 427 700 880 312 248 320 332

WMF2 1400 600 850 1059 360 279 420 457

WMF2 (1800) 600 850 1059 360 279 420 457

WMF2 2400 600 850 1059 360 279 420 457
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5. Dane techniczne  
 Agregat głębokiego mrożenia TectoRefrigo WMF2

Agregat głębokiego mrożenia 
TectoRefrigo

Typ 0900 1400 1800 2400

w temperaturach chłodni od
do

-5°C
-25°C

-5°C
-25°C

-5°C
-25°C

-5°C
-25°C

Wartości elektryczne:
Stopień ochrony
Klasa temperatury
Napięcie
Częstotliwość
Pobór mocy:
Tryb chłodzenia razem
Ogrzewanie do odszraniania
Pobór prądu:
Tryb chłodzenia razem 
Ogrzewanie do odszraniania 

V
Hz

W
W

A
A

IP 23
T
AC 230
50

800
850

3,4
3,7

IP 23
T
AC 230
50

1400
1300

7,65
5,9

IP 23
T
AC 400 - 3 N ~
50

1700
1300

3,8
5,9

IP 23
T
AC 400 - 3 N ~
50

2100
1300

4,8
5,9

Masa (TectoRefrigo WMF) kg 62,0 98,0 101,0 104,0

Moc chłodnicza:
w temperaturze chłodni -18°C
i temperaturze otoczenia +32°C

W 700 1200 1400 2000

Obszar zastosowań:
Temperatura otoczenia

od +1 do 
+32°C

od +1 do 
+32°C

od +1 do 
+32°C

od +1 do 
+32°C

Czynnik chłodniczy
Masa po napełnieniu (TectoRefrigo 
WMF)

g
R 452 A 
720

R 452 A 
1200

R 452 A 
1200

R 452 A 
1850

Ilość powietrza do odprowadzenia 
przy wzroście temperatury otocze-
nia o 5 K

m3/h
1050 1650 1950 2550

Poziom ciśnienia akustycznego1) 
zgodnie z normą DIN EN 292

dB (A) 41 42 42 45

Agregat chłodniczy z systemem 
Huckepack z
regulatorem elektronicznym

Typ
Nr zam.

TectoRefrigo 
WMF2 0900
7789879

TectoRefrigo 
WMF2 1400
7789878

TectoRefrigo 
WMF2 1800
7789877

TectoRefrigo 
WMF2 2400
7789876

1)  Równoważny poziom hałasu A, zmierzony w odległości 10 m i na wysokości 1,60 
m przy wydajności nominalnej w położeniu montażowym. W zależności od warunków 
i położenia montażowego mogą występować wartości przekraczające podany poziom 
hałasu.
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6. Tekst ofertowy – specyfikacja  
 Agregat chłodniczy z systemem Huckepack z regulatorem 
elektronicznym
 do komór mroźniczych

L.p. Li-
Nr czba Przedmiot Cena jedn. Cena łączna

Agregat głębokiego mrożenia marki Viessmann TectoRefrigo WMC2 ...... 

Kompaktowy, gotowy do podłączenia agregat chłodniczy z system Huckepack w 
temperaturach chłodni 
od -5°C do +20°C

Powierzchnie

STA:  powłoka proszkowa Viessmann standardowa biała,   
   Blacha stalowa ocynkowana z przeciwdrobnoustrojową 
   powłoką proszkową marki Viessmann SmartProtec®. 
   Kolor biały, podobny do RAL 9016.

Zakres dostawy i stan wysyłkowy
Stabilna, odporna na zwichrowania obudowa do zawieszenia na elemencie komo-
ry bądź ścianie o grubości od 60 do 150 mm. 
Wentylatory osiowe z siatką ochronną wg DIN 31001. 
Wąż odpływowy wody kondensacyjnej z ogrzewaniem elektrycznym. 
Wyparka wody kondensacyjnej z przelewem bezpieczeństwa. 

Kompletne urządzenie chłodnicze z elementami: 
W pełni hermetyczna sprężarka z wyłącznikiem ochronnym uzwojenia i aparatem 
rozruchowym, 
skraplacz i parownik z nadmuchem wentylatorowym, termostatyczny zawór roz-
prężny, osuszacz-kolektor, czujnik ciśnienia bezpieczeństwa, wyparka wody kon-
densacyjnej z przelewem bezpieczeństwa, sterowane czasowo odszranianie przy 
pomocy ogrzewania elektrycznego z czujnikiem temperatury bezpieczeństwa 
bądź odszranianie cyrkulacyjne przy temperaturze komory chłodniczej powyżej 
+3°C, z przewodem przyłączeniowym 5 m, wtyczką z zestykiem uziemiającym i 
napełnione czynnikiem chłodniczym R 134 a.

Wydajność chłodnicza przy temperaturze komory chłodniczej +5°C 
i temperaturze otoczenia +32°C:  ......................... W
Zakres regulacji temperatury komory chłodniczej:  od -5°C do +20°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia:  od +1°C do +43°C
Przyłącze sieciowe:  AC 230 V ~, 50 Hz

Pobór mocy
 Tryb chłodzenia:   ......................... W
 Tryb odszraniania:  ......................... W
Pobór prądu
 Tryb chłodzenia:    ......................... A
 Tryb odszraniania:  ......................... A

Wymiary (wys. x szer. x głęb. w mm):
700 x 427 x 880; (WMC2 0500; 0900; 1300)
850 x 600 x 1059; (WMC2 2000; 2800)

Masa: ......................... kg
Ilość powietrza do odprowadzenia w miejscu ustawienia przy 
wzroście temperatury otoczenia o 5 K: ......................... m3/h

Nr zam. .........................



Uwagi ogólne (odpowiedzialność): Informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej stanowią treść opisową. Gwarancje odnoszące się do 
występowania określonych właściwości lub konkretnego przeznaczenia zawsze wymagają odrębnej umowy w formie pisemnej.

Strona 10 D                                               Zmiany techniczne zastrzeżone! Wersja 06.18

7. Tekst ofertowy – specyfikacja  
 Agregat chłodniczy z systemem Huckepack z regula-
torem elektronicznym
 do komór mroźniczych

L.p. Li-
Nr czba Przedmiot Cena jedn. Cena łączna

Agregat głębokiego mrożenia marki Viessmann WMF2 ...... 

Kompaktowy, gotowy do podłączenia agregat chłodniczy z system Huckepack w 
temperaturach chłodni 
od -5°C do -25°C

Powierzchnie

STA:  powłoka proszkowa Viessmann standardowa biała,   
   Blacha stalowa ocynkowana z przeciwdrobnoustrojową 
   powłoką proszkową marki Viessmann SmartProtec®. 
   Kolor biały, podobny do RAL 9016.

Zakres dostawy i stan wysyłkowy
Stabilna, odporna na zwichrowania obudowa do zawieszenia na elemencie komo-
ry bądź ścianie o grubości od 60 do 150 mm. 
Wentylatory osiowe z siatką ochronną wg DIN 31001. 
Wąż odpływowy wody kondensacyjnej z ogrzewaniem elektrycznym. 
Wyparka wody kondensacyjnej z przelewem bezpieczeństwa. 

Kompletne urządzenie chłodnicze z elementami: 
W pełni hermetyczna sprężarka z wyłącznikiem ochronnym uzwojenia i aparatem 
rozruchowym, 
skraplacz i parownik z nadmuchem wentylatorowym, termostatyczny zawór roz-
prężny, osuszacz-kolektor, czujnik ciśnienia bezpieczeństwa, wyparka wody kon-
densacyjnej z przelewem bezpieczeństwa, sterowane czasowo odszranianie przy 
pomocy ogrzewania elektrycznego z czujnikiem temperatury bezpieczeństwa, 
z przewodem przyłączeniowym 5 m, wtyczką z zestykiem uziemiającym (WMF2 
0900; 1400), wtyczką wyposażenia CEE (WMF2 1800; 2400), napełnione czynnik-
iem chłodniczym R 452 a.

Wydajność chłodnicza przy temperaturze komory chłodniczej -18°C 
i temperaturze otoczenia +32°C:  ......................... W
Zakres regulacji temperatury komory chłodniczej:  od -5°C 
do -25°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia:  od +1°C do +32°C
Przyłącze sieciowe: AC 230 Volt ~,50 Hz (WMF2 0900; 1400)
    AC 400 V 3N~, 50 Hz (WMF2 1800; 2400)
Pobór mocy
 Tryb chłodzenia:      ......................... W
 Tryb odszraniania:   ......................... W
Pobór prądu
 Tryb chłodzenia:     ......................... A
 Tryb odszraniania:    ......................... A

Wymiary (wys. x szer. x głęb. w mm):
700 x 427 x 880; (WMF2 0900)
850 x 600 x 1059; (WMF2 1400; 1800; 2400)

Masa: ......................... kg
Ilość powietrza do odprowadzenia w miejscu ustawienia przy 
wzroście temperatury otoczenia o 5 K: ......................... m3/h

Nr zam. .........................



Uwagi ogólne (odpowiedzialność): Informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej stanowią treść opisową. Gwarancje odnoszące się do 
występowania określonych właściwości lub konkretnego przeznaczenia zawsze wymagają odrębnej umowy w formie pisemnej.
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Holandia
Viessmann Nederland B.V.
tel. +31 85 018 7460
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegia
Viessmann Refrigeration Systems AS
tel. +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
tel. +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polska
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
tel. +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Rosja
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
tel. +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Szwajcaria
Viessmann (Szwajcaria) AG
tel. +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Szwecja
Viessmann Refrigeration Systems AB
tel. +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Słowacja
Viessmann, s.r.o.
tel. +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Republika Czeska
Viessmann, spol. s r.o.
tel. + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Viessmann Middle East FZE
tel. +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com

Belgia
Viessmann Nederland B.V.
tel. +31 85 018 7460
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Dania
Viessmann Refrigeration Systems ApS
tel. +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Niemcy
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
tel. +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
tel. +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Estonia
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
tel. +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finlandia
Viessmann Refrigeration Systems Oy
tel. +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
tel. +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Francja
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
tel.: +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Wielka Brytania
Viessmann Refrigeration Systems Limited
tel. +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irlandia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
tel. +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.co.uk

Łotwa
Viessmann Refrigeration Systems Latvia 
filiále
tel. +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com


