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Центральні холодильні машини
Компрессорно-конденсаторні агрегати
Комресорно-ресиверні агрегати
Чиллери
Шафи керуваня

Виробник широкого ряду серійного та індивідуального
холодильного обладнання. Наша продукція сконструйована і
виготовлена відповідно до европейських стандартів і
відповідає високим вимогам до якості та енергоефективності.

Власне конструкторське бюро розробляє унікальні моделі
агрегатів і корпусів, особлива увага приділяється зручності
використання та питанням зниження шумових навантажень.

Вся продукція сертифікована в Україні.
Ми виготовляємо:

ПРО КОМПАНІЮ 
RMC MANUFACTURER COMPANY

RMC | 2020 г.



СЕРТИФІКОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО

ISO 9001 СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДНОСТІ

ВИСНОВОК ДСЕЕ
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Рама з листового металу пофарбована порошковою фарбою
Компресора заправлені олією нагрівач картера
Конденсатор з встановленими вентузламі.
Захисне реле тиск
Ресивер холодоагенту з запірним вентилем на виході

Класичний агрегат відкритого типу з
простую і надійною конструкцією для невеликих / середніх /
холодильних систем.

Базова комплектація:

Особливості пристрою - широкий діапазон
продуктивності з різними компресорами і
розмірами конденсатора, а також безліч варіантів,
доступних для вибору опцій

КОМПРЕСОРНО-
КОНДЕНСАТОРНІ АГРЕГАТИ
Для невеликих холодильних
систем



ВЕЛИКИЙ ДІАПАЗОН ВИБОРУ
ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ



ВЕЛИКИЙ ДІАПАЗОН ВИБОРУ ОПЦІЙ



Найбільш популярне і ефективне рішення для
холодильної техніки середніх і низьких температур для
супермаркетів
Станції виготовляються на спіральних або поршневих
компресорах різної продуктивності. Можуть бути
використані в комерційних або промислових
холодильних системах.
 
Універсальні збірні рами з гнутого профілю і дозволяють
в короткі терміни провести збірку необхідного
обладнання.

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ
З широким діапазоном
продуктивності



Застосовуються в обмежених за розмірами компресорних
приміщеннях.
Можуть бути сателітними або з роздільними контурами.

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ
Рішення для економії простору



Металеві панелі корпусу ускладнюють несанкціонований доступ до
вузлів і агрегатів, щиту управління;
Дозволяють встановлювати на вулиці без додаткових
огороджувальних конструкцій і без навісу над станцією;
Дозволяють застосувати додаткову шумоізоляцію станції і
відповідно можуть застосовуватися в місцях з підвищеними
вимогами до шуму від працюючих агрегатів.

Даний вид станцій має ряд переваг перед станціями
відкритого типу:

Також, як і для відкритих станцій, всі елементи
металоконструкцій заводського виробництва, мають
надійне виконання і якісне порошкове фарбування.
Для додаткового зниження шуму також можуть
використовуватися додаткові чохли компресорів "Sound
Jacket "* (* при застосуванні спіральних компресорів).

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ
В захисному корпусі



Ще один продукт, який ми пропонуємо на ринку, це щити
управління: агрегатів, станцій і різні щити виносного
холоду.
За бажанням замовника щит може йти, як для установки окремо, так і
встановлений на одну раму (в один
корпус) з агрегатом.
При установці щита управління на агрегат, він повністю
обв'язується з іншими пристроями, проводиться його
перевірка і налаштування робочих параметрів.
Щит управління поставляється повністю готовим до роботи, так як
розроблена на виробництві система настройки Click & Use (Жми
і користуйся) вимагає на місці пуску тільки введення 3 робочих
параметрів і все готово до роботи.
Щити збираються на основі якісних комплектуючих від
таких виробників як: Sсhneider, Eton, Dixell, Carel, Danfoss

ШАФИ КЕРУВАННЯ 
Гарантія роботи та захисту 



ОБЛАДНАННЯ ЗА
ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ЗАМОВЛЕННЯМ 
Розроблені під ваші потреби 



ETNA

MULTIPACKS

Інноваційне рішення для
комерційного холоду



Габар��ні ро�мір� ETNA Miltipacks



Технічні хара��ер�с���� 
Сере�н�о�ем�ера�урні а�ре�а��

Ро�рахун�о�і умо�� е�с��уа�а�ії: t сере�о���а 32⁰С, SC=3K, SH=10K, R507/404
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Sound-Jacket

Значна економія енергії - в
середньому до 30%

Здатний ефективно знижувати
рівень шуму 

EC-�ехно�о�ії Ре�у���ання
�ро�у����нос�і
Енергоефективні компресори з
плавним регулювання
потужності 



OLIMP CO2

ЗЕЛЕНІ РІШЕННЯ ВІД RMC

Лінійка холодильного обладнання на природному холодоагенті



обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від
5 до 50 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на
12 місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного
разу на 24 місяці);

обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від
50 до 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу
на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше
одного разу на 12 місяців);

обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості не
менше 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу
на три місяці та оснащується системою виявлення витоків).

4.Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем
кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а
також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові
гази, оператори контрольованих речовин забезпечують проведення
перевірок наявності витоків (герметичності):
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5-50 тонн СО2 - еквівалент 1,27-12,7кг R404A
Перевірка раз в 12 місяців без системи газоаналізації, з
систмой 24 місяця

50-500 тонн СО2 - еквівалент 12,7-127кг R404A
Перевірка раз в 6 місяців без системи газоаналізації, з
систмой 12 місяця

>500 тонн СО2 - еквівалент >127кг R404A
Перевірка раз в 3 місяців з  обов'язковою системою
газоаналізації



Переваги СО2

ЕКОЛОГІЧНИЙ
ОРП (ODP) 0
ПГП (GWP) 1

КРАЩІ ТЕРМОДИНАМІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ

Високий коефіцієнт теплопередачі
висока об ємна продуктивність

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАЦІЇ
Переваги вісокопотенційного тепла



Переваги СО2

БЕЗПЕЧНИЙ
Негорюч

Вибухобезпечний

МАЛА ВАРТІСТЬ
10 000 грн\т

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ
на 10-30% енергоефективніше за устаткування на

синтетичних холодоагентах 



Варіанти виконная 

БУСТЕР БУСТЕР+
ПАРАЛЕЛЬНИЙ

КОМПРЕСОР

БУСТЕР+ПАРАЛЕЛЬНИЙ
КОМПРЕСОР+ЕЖЕКТОР























ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
М. Миколаїв, 1-ша
Слобідська 62

Адреса
info@rmc-ukraine.com.ua

Електрона пошта

+380675124655

Номер телефона


