
PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Chłodnictwo
Refrigeration

Klimatyzacja
Air Conditioning

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Klimatyzacja
Air Conditioning



Bicold Engineering was founded in 2003. From the very first 
beginning Bicold appears as a new reality of the commercial and 
industrial refrigeration industry, presenting its first production of 
condensing units.

Nowadays Bicold Engineering continues its growth developing a
whole range of units addressed to the refrigeration market: 
Condensing units, Multi compressor packs and Liquid coolers
(chiller) only cold, heat pumps, motocondensing and 
motoevaporating versions.

Firma Bicold Engineering została założona w 2003 r. Od 
samego początku firma wyznaczała nowe standardy w branży 
przemysłowych urządzeń chłodniczych, początkowo zajmując 
się produkcją agregatów skraplających.

Obecnie Bicold Engineering kontynuuje swój rozwój produkując 
szeroki wachlarz urządzeń skierowanych na rynek chłodniczy, 
takich jak agregaty skraplające, wielosprężarkowe systemy 
chłodnicze i agregaty wody lodowej, w wersjach do chłodzenia, z 
pompą ciepła, skraplające lub w wersji pod zdalny skraplacz.

•  Wzornictwo: innowacyjne i oryginalne, będące w 100% efektem 
pracy Działu Badań i Rozwoju Technicznego Bicold Engineering

•  Design: innovative and original, 100% realized by Bicold
Engineering Research and Development Technical Dept

•  Produkcja: w 100% realizowana przez Bicold Engineering

•  Production: 100% realized by Bicold Engineering

•  Jakość: 100% urządzeń wytwarzanych przez Bicold Engineering jest 
poddawane testom przed wysyłką do Klienta

•  Quality: 100% of units produced by Bicold Engineering
are tested before the shipment to the Customer

•  Elastyczność: elastyczne rozwiązania techniczne i szybka dostawa

•  Flexibility: on technical solutions and on fast delivery time

•  Obsługa klienta: wysokiej jakości obsługa i szybka reakcja na 
zapytania

•  Customer care: best attention and fast management of requests

•  Eksploatacja i oszczędność energii: przywiązujemy wagę do 
wykorzystania najlepszych technologii

•  Application and Energy saving: high and steady
attention in the use of best technologies
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4 Zastosowania rynkowe (klimatyzacja, urządzenia 
chłodzące i chłodnicze w sektorze budowlanym, 
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process and refrigeration in civil, large community,  
agricultural and industrial sectors)
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3 Linie urządzeń chłodniczych
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ETX/ ETX-DS
R404A - R507
Sprężarki hermetyczne 
Hermetic compressors

R404A-R507-R407A-R407F
Sprężarki digital scroll
Digital scroll compressors

4,66 - 18,04 kW
Układy dzielone typu SPLIT z 
agregatami skraplającymi w 
obudowie i z wyciszeniem, 
ze skraplaczem chłodzonym 
powietrzem, wyposażone w panel 
elektryczny, parownik oraz panel 
elektryczny chłodni, do zastosowań 
w klimacie kontynentalnym i 
tropikalnym 

Split group with housed and silenced 
condensing units with air  condenser 
equipped with: electrical panel, 
evaporator and cold room electrical 
panel for continental and tropicalized 
application

ECX-DS
R404A - R507 
R407A - R407F
Sprężarki digital scroll
Digital scroll compressors

4,66 - 18,04 kW
Agregaty skraplające w obudowie 
z wyciszeniem ze skraplaczem 
chłodzonym powietrzem, 
do zastosowań w klimacie 
kontynentalnym 

Housed and silenced condensing 
units with air condenser for 
continental application

ECX-DS EC
R404A - R507 - R407F
Sprężarki półhermetyczne
Semi-hermetic compressors

0,9 - 80,9 kW
Agregaty skraplające otwarte lub w 
obudowie ze skraplaczem chłodzonym 
powietrzem i wodą, z opcją wyciszenia 
i zdalnego sterowania, do zastosowań 
w klimacie kontynentalnym i 
tropikalnym 

Open or housed condensing units 
with air, water, silenced or remote 
condenser for continental or 
tropicalized application

ECX
R404A - R507
Sprężarki hermetyczne
Hermetic compressors

0,5 - 9,8 kW
Agregaty skraplające w obudowie 
z wyciszeniem ze skraplaczem 
chłodzonym powietrzem i wodą, 
do zastosowań w klimacie 
kontynentalnym i tropikalnym

Housed and silenced condensing 
units with air and water condenser 
for continental and tropicalized 
application

Agregaty skraplające do zastosowań komercyjnych.
Condensing units for commercial use.

Linia komercyjna

Kompletne układy dzielone typu SPLIT.
Complete Split Groups.

Linia typu plug-in

Systemy sprężarkowe do zastosowań przemysłowych.
Compressor packs for industrial applications.

Linia przemysłowa

WHA-E MC 1048
Agregat skraplający z funkcją pompy ciepła

Wydajność chłodnicza/grzewcza 60 kW / 55 kW
Do zastosowań klimatyzacyjnych

Parowanie 6°C
Termostatyczny zawór rozprężny

Skraplacz z żebrowaną wężownicą z miedzi i aluminium
Instalacja zewnętrzna

Czynnik chłodniczy R410A
2 sprężarki scroll połączone w tandem

WHA-E MC 1048
Condensing Unit – heat pump version
Cooling/Heating capacity 60 kW / 55 kW
Application Air Conditioning
Evaporation 6°C
Thermostatic expansion valve
Finned Coil Condenser copper and aluminium
Outdoor Installation
Refrigerant R410A
2 tandem running Scroll Compressors

Chłodnictwo / Refrigeration
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FO
R744 - CO

2

1 ÷ 8 Sprężarki półhermetyczne
1 ÷ 8 Semi-hermetic compressors

1,1 - 286 kW
Zespoły wielosprężarkowe do układów 
kaskadowych lub booster i agregaty 
skraplające z ekologicznym czynnikiem 
chłodniczym R744 - CO2 do średnich 
i niskich temperatur w obiegu 
transkrytycznym i/lub podkrytycznym 

Multi-compressor pack with functioning 
in cascade or booster, and moto 
condensing units with R744 - CO2 
ecological refrigerant for medium and 
low temperature in transcritical and / or 
subcritical cycle.

CFB
R404A - R507
2/3 Sprężarki półhermetyczne
2/3 Semi-hermetic compressors

3 Sprężarki scroll
3 Scroll compressors

5 - 307 kW
Zespoły sprężarkowe otwarte lub w 
obudowie ze skraplaczem chłodzonym 
powietrzem lub w wersji pod zdalny 
skraplacz, do zastosowań w klimacie 
kontynentalnym i tropikalnym

Open or housed compressor packs with 
air or remote condenser for continental 
or tropicalized application 

WBA LT
R410A - R134a
Sprężarki scroll
Scroll compressors

Sprężarki śrubowe
Screw compressors

5 - 625,3 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem pracujące na niskich 
temperaturach do zastosowań 
w klimacie kontynentalnym i 
tropikalnym 

Air cooled liquid chillers for 
continental or tropicalized application

ET
R404A - R507 - R407F
Sprężarki półhermetyczne
Semi-hermetic compressors

1,07 - 78 kW
Układy dzielone typu SPLIT 
z agregatami skraplającymi 
otwartymi lub w obudowie, 
ze skraplaczem chłodzonym 
powietrzem, wyposażone w panel 
elektryczny, parownik oraz panel 
elektryczny chłodni, do zastosowań 
w klimacie kontynentalnym i 
tropikalnym

Split group with open and 
housed  condensing units with air 
condenser equipped with: electrical 
panel, evaporator and cold room 
electrical panel for continental and 
tropicalized application

RAFINERIA LOTOS (stacja dystrybucyjna) - GDAŃSK (POLSKA)
LOTOS rEFinEry (distribution station) - GDAŃSK (POLAnD)

WHA E-MC 1058
Agregat skraplający z funkcją pompy ciepła

Wydajność chłodnicza/grzewcza 71 kW / 64 kW
Do zastosowań klimatyzacyjnych

Parowanie 6°C
Termostatyczny zawór rozprężny

Skraplacz z żebrowaną wężownicą z miedzi i aluminium
Instalacja zewnętrzna

Czynnik chłodniczy R410A
2 sprężarki scroll połączone w tandem

WHA E-MC 1058
Condensing unit – heat pump version
Cooling/Heating capacity 71 kW / 64 kW
Application Air Conditioning
Evaporation 6°C
Thermostatic expansion valve
Finned Coil Condenser copper and aluminium
Outdoor Installation
Refrigerant R410A
2 tandem running Scroll Compressors



WBA
R410A
Sprężarki scroll
Scroll compressors

1,9 - 412 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem, pompy ciepła i 
agregaty skraplające
Wersja CV – wentylatory 
promieniowe
Wersja FC – tryb free cooling

Air cooled liquid chiller, heat pumps 
and motocondensing units  
CV version centrifugal fans 
FC version free cooling

WBA V
R134a
Sprężarki śrubowe
Screw compressors

247,8 - 1463 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem i agregaty skraplające

Air cooled liquid chillers and 
motocondensing units

CALIDRIS
R410A
Sprężarki scroll
Scroll compressors

8 - 473,8 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem i pompy ciepła
Wersja z wyciszeniem CX 

Air cooled liquid chiller and heat 
pumps 
Soundproof CX version 

WBA-E
R410A
Sprężarki scroll
Scroll compressors

3,1 - 917,2 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem, pompy ciepła i agregaty 
skraplające

Air cooled liquid chiller, heat pumps 
and motocondensing units 

HOTEL ESPINAS - TEHERAN  (IRAN)
ESPinAS HOTEL - TEHErAn (irAn)

WBW V HT 1500.2
Agregat wody lodowej chłodzony wodą

Wydajność chłodnicza 1440 kW
Do zastosowań klimatyzacyjnych

1 parownik płaszczowo-rurowy wlot/wylot 12°C / 7°C
2 skraplacze płaszczowo-rurowe wlot/wylot 30°C / 35°C

Instalacja wewnętrzna
Czynnik chłodniczy R134a

2 sprężarki śrubowe

WBA-E 2319
Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem

Wydajność chłodnicza 319 kW
Do zastosowań klimatyzacyjnych

Parownik jednopłytowy wlot/wylot 12°C / 7°C
Skraplacz z żebrowaną wężownicą z miedzi i aluminium

Instalacja zewnętrzna
Czynnik chłodniczy R410A

4 sprężarki spiralne

WBW V HT 1500.2
Water Cooled Liquid Chiller
Cooling Capacity 1440 kW
Application Air Conditioning
1 Shell and Tube Evaporator In / Out 12°C / 7°C
2 Shell and Tube Condensers In / Out 30°C / 35°C
Indoor Installation
Refrigerant R134a
2 Screw Compressors

WBA-E 2319
Air Cooled Liquid Chiller
Cooling Capacity 319 kW
Application Air Conditioning
1 Plates Evaporator In / Out 12°C / 7°C
Finned Coil Condenser copper and alluminium
Outdoor Installation
Refrigerant R410A
4 Scoll Compressors

Klimatyzacja



Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem na wynajem.
Air cooled liquid chiller designed for rental use.

Linia urządzeń na wynajem

WBW V
R134a
Sprężarki śrubowe
Screw compressors

254 -1245 kW
Agregaty wody lodowej 
chłodzone wodą i agregaty 
skraplające w wersji pod zdalny 
skraplacz 

Water cooled liquid chillers  
and motoevaporating units

CHR 290
R290
Sprężarki półhermetyczne
Semi-hermetic compressors

65,7 - 341 kW
Agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem z 
ekologicznym czynnikiem 
chłodniczym R290
Wersja FC – tryb free cooling

Air cooled liquid chiller with 
ecological refrigerant R290 
FC version free cooling

WBW
R410A
Sprężarki scroll 
Scroll compressors

6 - 490,3 kW
Agregaty wody lodowej chłodzone 
wodą, pompy ciepła i agregaty 
skraplające w wersji pod zdalny 
skraplacz

Water cooled liquid chillers, heat 
pumps and motoevaporating units

WBA (wynajem)
R410A
Sprężarki scroll
Scroll compressors

5,1 - 817 kW
Agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem  

Air cooled liquid chillers

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem do zastosowań w przemyśle i przetwórstwie.
Air cooled liquid chiller designed for industrial and process applications.

Linia techniczna

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem do zastosowań w klimatyzacji komfortu.
Air cooled liquid chiller designed for residential and tertiary applications.

Linia komfortu

CHR 290

Klimatyzacja / Air Conditioning
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Standardowe części Standard Components
Wysoka międzynarodowa jakość

Primary international quality

Konstrukcja Construction
Mocna i odporna konstrukcja z obudową z blachy ocynkowanej
Frame are built in galvanized metal sheet. They are robust and resistant

Powłoka Coating - RAL 7035
Powłoka z farby epoksydowej zapewniająca większą odporność w różnych warunkach atmosferycznych

Oven epoxy paint to ensure a better resistance to weathering

Niski poziom hałasu i wibracji Noise and vibration
Ograniczony poziom hałasu i wibracji dzięki innowacyjnemu projektowi
Limited thanks to a careful and innovative design

Konfiguracja Configuration 
Możliwość skonfigurowania z szeroką gamą dodatkowych akcesoriów
Configurable product with a wide range of accessories

Instalacja Installation
Odporna obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz budynku. Wszystkie połączenia 

zostały zaprojektowane w celu maksymalnego uproszczenia procedury instalacji
Weatherproof housing suitable for outdoor installation

All connections are designed to maximize ease of installation operations

Konserwacja Maintenance
Ograniczenie kosztów eksploatacji dzięki jakości

i dostępności części
Limited cost in function of quality, availability

and easy access of the components

Ergonomia i dostęp Ergonomics and accessibility
Łatwy dostęp do głównych części także podczas pracy urządzenia 
Easy access to main components even when the unit is running

Zdalne sterowanie Remote Control
Zdalny panel kontrolny i karta komunikacji RS 485 do zdalnego sterowania urządzeniem
(w zależności od urządzenia)
Remote control panel and serial card (where provided) for remote control of the unit

Obsługa Operation
Sterowanie i kontrola za pomocą sterownika mikroprocesorowego 

najnowszej generacji (w zależności od urządzenia)
Command and control unit with a microprocessor controller of

latest generation (where provided)

Normy europejskie European Standards
Zgodność z przepisami i dyrektywami CE

According to CE directives and regulations

Doskonała wydajność
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Bicold Engineering S.r.l. 

Via dell’Industria 16/A 
35020 Arzergrande (PD) WŁOCHY

    +39 049 9720691/4
    +39 049 9720587

info@bicold.com
www.bicold.com

DYSTRYBUCJA W POLSCE

SCROL Sp. z o.o.
ul. Polna 11A, 80-209 Chwaszczyno (pomorskie)

    +48 58 661 35 28
    +48 58 667 81 92

oferty@scrol.pl
www.scrol.pl


