
                  
 

PREZENTARE GENERALA 
 

CENTRALE FRIGORIFICE FRIGO PLUS PROJECT 
 

Incepand cu luna Mai 2012, firma noastra se ocupa cu vanzarea de centrale frigorifice si in Romania. 
Centralele sunt de productie proprie, asamblate in Croatia, de foarte buna calitate si sunt echipate cu 
compresoare Bitzer, Copeland si Dorin. La comanda pot fi montate si 
alte tipuri de compresoare (Frascold, Bock, Bristol, etc.).  
Centralele noastre echipeaza majoritatea super si hipermarket-urilor 
din reteaua Konzum, Mercator, Billa, Metro, Kerum, Diona, Agrocor 
din Croatia si Slovenia, cat si Profi in Romania. Numeroase proiecte 
industriale au fost echipate cu centrale Frigo Plus. 
Sunt livrate standard cu tablou electric inclus (Dixell, Danfoss sau 
Carel)  si toate accesoriile necesare (inclusiv rezervoare).  
La cerere, pot fi livrate si carcasate, cu si fara condensator. 
Centralele noastre au toate certificarile cerute de reglementarile EU, 
inclusiv pentru rezervoarele sub presiune si supapele de siguranta. 
 
Nota importanta: Centralele noastre sunt echipate din standard cu rezervoare si tablouri de comanda! 
Tineti cont de acest lucru cand faceti comparatie cu alte oferte! 
 
La cerere, oferim centrale monobloc Friga Bohn, usi MTH si izolatie pt. camere complete. 
 
Specialistii nostri va pot acorda sprijin tehnic pt. calcularea unei centrale si orice tip de proiecte. 
De asemenea, oferim la cererea clientilor pachetul complet pt. proiecte, inclusiv suflante, condensatoare, etc.  
 
Vindem din stoc si la comanda compresoare (Copeland, Dorin, Bitzer, Bock, Frascold, Bristol, Embraco-Aspera, 
Hitachi, Sanyo), orice alte componente (Danfoss, Dixell, Castel, Alco), piese de schimb si accesorii. 
Majoritatea produselor sunt de provenienta europeana controlata. 
Oferim diverse aparate de masura si scule de calitate pt. frigotehnisti (Robinair,Promax,TIF, Imperial). 
Aveti mai jos o scurta descriere a componentelor standard pt. centrale si fotografii. 
 
Centrală cu compresoare  BITZER 
- Compresor Bitzer/Dorin semiermetic cu piston, cu încălzire carter  
  şi protecţie INT 
-Ventilatoare pentru răcire cap compresor 
-Colector admisie cu funcţia de separator freon lichid  
- Filtru freon cu carcasă înlocuibile -admisie  
-Receptor (rezervor de freon), cu o supapă de siguranţă şi  
  supapă  Rotalock 
-Filtru freon cu vizor şi Ventil cu bilă 

- Manometru  Freon-în ulei 
-Presostat presiune joasă pentru fiecare compresor  
  (posibilitatea de reglaj manual) 
-Dublu-Presostat de siguranţă 
- Separator Ulei, rezervor de ulei cu o supapă diferenţial,    
  controlere electronice pt. ulei ( Trax Oil ) pentru fiecare compresor  
- Regulator electronic Danfoss pentru compresor si ventilatoare condensator 



- Panou electric cu toate componentele (contactoare, întrerupătoare de circuit, de protecţie al motorului  
  întrerupătoare de circuit ...) toate conectate şi testate electric 
 
Centrală cu compresoare  DORIN  
- Compresor Dorin semiermetic cu piston, cu încălzire carter şi  protecţie INT 
-Colector admisie cu funcţia de separator freon lichid  
- Filtru freon cu carcasă înlocuibile -admisie  
-Receptor (rezervor de freon), cu o supapă de siguranţă şi supapă Rotalock 
-Filtru freon cu vizor şi Ventil cu bilă 
- Manometru  Freon-în ulei 
-Presostat presiune joasă pentru fiecare compresor (posibilitatea de reglaj 
manual) 
-Dublu-Presostat de siguranţă 
- Separator Ulei, rezervor de ulei cu o supapă diferenţial,  controlere electronice pt. ulei (Trax Oil ) pentru     
   fiecare compresor (IMPORTANT pt. ca opreste compresoarele daca nivelul uleiului nu este suficient!!!) 
- Regulator electronic Danfoss pentru compresor si ventilatoare condensator 
- Panou electric cu toate componentele (contactoare, întrerupătoare de circuit, de protecţie al motorului  
  întrerupătoare de circuit ...) toate conectate şi testate electric 
 

Centrală cu compresoare  COPELAND 
 - Compresor Copeland scroll, cu încălzire carter  
-Colector admisie cu funcţia de separator freon lichid  
- Filtru freon cu carcasă înlocuibile -admisie  
-Receptor (rezervor de freon), cu o supapă de siguranţă şi  
  supapă Rotalock 
-Filtru freon cu vizor şi Ventil cu bilă 
- Separator Ulei, rezervor de ulei cu o supapă diferenţial,   
  controlere electronice pt. ulei (Trax Oil ) pentru fiecare compresor  
  (IMPORTANT pt. ca opreste compresoarele daca nivelul uleiului nu este suficient!!!) 
- Regulator electronic Danfoss pentru compresor si ventilatoare condensator 
- Panou electric cu toate componentele (contactoare, întrerupătoare de circuit, de protecţie al motorului     
  întrerupătoare de circuit ...) toate conectate şi testate electric 
 
Termen de livrare 3 saptamani 
 

 
Contact in Romania: 
 
FRIGO PLUS PROJECT S.R.L. 
Adresa: 310059 Arad- Calea Bodrogului nr. 10  
Tel.: +40257 252 514 
Pt. piese schimb: +40727314184 
Pt. centrale: +40723769976 
Tel./Fax: +40257 252 514 
Email: office@frigo-plus.ro 
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