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KONSTRUKCJA CH£ODNIC

Wymiennik ciep³a ch³odnicy przemys³owej to profilowa-

ne aluminiowe lamele oraz wewnêtrznie karbowane mie-

dziane rury dla zwiêkszenia intensywnoœci wymiany ciep³a

podczas odparowywania czynnika ch³odniczego. Bloki la-

melowe podczas procesu produkcji s¹ odt³uszczone oraz

poddawane próbie ciœnieniowej 30 bar w celu sprawdzenia

jego szczelnoœci.

Obudowa ch³odnic przemys³owych jak i pozosta³ych

wykonana jest ze stopu aluminiowo – magnezowego, któ-

remu obróbka powierzchniowa nadaje wygl¹d stali nie-

rdzewnej a dodatek magnezu wytrzyma³oœæ mechaniczn¹

oraz odpornoœæ na korozjê.

Ch³odnice przemys³owe wyposa¿one s¹ w wentylatory

trójfazowe 400V/3/50Hz o nastêpuj¹cych œrednicach: 450

mm, 560 mm lub 630 mm z mo¿liwoœci¹ pracy w dwóch

prêdkoœciach w zale¿noœci od po³¹czenia elektrycznego w

gwiazdê lub trójk¹t. Wentylatory spe³niaj¹ normê EEC 93-

68 dla silników niskich napiêæ, natomiast obudowa ochron-

na wentylatora jest zgodna ze standardami bezpieczeñstwa

EN294. Obudowy wentylatorów wykonane s¹ z epoksydo-

wanej siatki stalowej.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika wszystkie ch³odnice

ECO maj¹ czêœci elektryczne oraz obudowy przygotowane

do uziemienia, silniki wentylatorów oraz grza³ki elektrycz-

ne (wyposa¿enie standardowe) okablowane s¹ w oddziel-

nych puszkach przy³¹czeniowych – klasa ochrony IP54 –

izolacja klasy B.

TYPY CH£ODNIC PRZEMYS£OWYCH

Ch³odnice przemys³owe ECO proponowane s¹ w dwóch

podstawowych typoszeregach:

- ICE -   standardowe ch³odnice podsufitowe, skrzynio-

we – zasysanie powietrza od ty³u, wyrzut do przodu, w

wersjach dla freonu i glikolu  (W),

- IDE  -  ch³odnice podstropowe – zasysanie powietrza

od do³u poprzez wentylator i wyrzut na dwie strony, w

wersjach dla freonu i glikolu (W).

Ch³odnice typu ICE – przeznaczone do instalowania w

du¿ych przemys³owych komorach do zastosowañ ch³odni-

czych lub mroŸniczych (min –350 C.). Ch³odnice te produ-

kowane s¹ z rozstawem lamel 6 mm  oraz 10mm. Zakres

ich wydajnoœci dla warunków wilgotnych (czynnik R404A,

temp. pow. wlotowego = 00C temp. odparowania T
0
=-80C,

∆T=8K) – od 7,43 kW do 169,0 kW.

Ch³odnice typu IDE – przeznaczone tak¿e do instalowa-

nia w du¿ych przemys³owych komorach ch³odniczych oraz

mroŸniczych (min –350 C.). Ch³odnice te produkowane s¹

z rozstawem lamel 4,5 mm, 7 mm oraz 10 mm. Zakres ich

wydajnoœci dla warunków wilgotnych (R404A, temp. pow.

wlotowego = 00C,  temp. odparowania T
0
=-80C, ∆T=8K) –

od 5,73 kW do 77,0 kW.

WERSJE SPECJALNE CH£ODNIC PRZEMYS£O-

WYCH

Wersje specjalne mo¿emy podzieliæ na 4 grupy:

- zwi¹zane z wymiennikiem ciep³a,

- zwi¹zane z silnikami wentylatorów,

- zwi¹zane z odszranianiem,

- pozosta³e.

Wersje specjalne wymienników ciep³a:

- PV – malowane lamele (poliwinyl),

- VT – ca³y wymiennik powlekany pow³ok¹ zabezpiecza-

j¹c¹,

- PV-VT – malowane lamele oraz dodatkowo ca³y wymien-

nik pokryty pow³ok¹ zabezpieczaj¹c¹ dla ochrony  przed

agresywn¹ atmosfer¹,

- CXX – podzia³ obiegu czynnika dla specjalnych zasto-

sowañ,

- 2N – podwójnie skrzy¿owany obieg czynnika,

- PXX – niestandardowy rozstaw lamel.

Wersje specjalne wentylatorów:

- MXX - niestandardowe napiêcie zasilania, czêstotli-

woœæ, obroty oraz ciœnienie statyczne; za³¹czone zdjêcie

przedstawia ch³odnicê z wentylatorem o œrednicy 710 mm.

WERSJE SPECJALNE CHŁODNIC PRZEMYSŁOWYCH

ECO SpA
Aby przedstawić ogólnie europejskiego lidera produkcji wymienników ciepła ECO SpA -

na pewno należy wspomnieć o jego sześciu zakładach produkcyjnych  we Włoszech,

Austrii i Hiszpanii, zatrudnieniu ponad 1500 osób oraz rocznej sprzedaży na poziomie

200 mln Euro.  Produkowane od ponad 30 lat  wymienniki ciepła podlegają ciągłym mody-

fikacjom, ulepszeniom i badaniom w laboratoriach własnych oraz niezależnych. Wysoki

standard wyrobów oraz potrzebne certyfikaty zapewniają wszystkim znane już dziś sym-

bole ISO 9002,14000, RWTUV, CE, PED – dla urządzeń ciśnieniowych, którymi m.in.  owe

wyroby są oznakowane.
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Rys.1.  Chłodnica ICE w wykonaniu specjalnym z wentylatorem o średni-

cy 710 mm

- FI - odwrócony przep³yw powietrza przez wentylator

(ssanie zamienione z wydmuchem stronami),

- MB – powiêkszony kana³ przep³ywu powietrza -  rêkaw

wzmacniaj¹cy strumieñ powietrza,

Rys.2. Chłodnica z powiększonym kanałem wylotowym powietrza

- kierownice powietrza przep³ywaj¹cego przez wentyla-

tor w celu wzmocnienia zasi¹gu strumienia poprzez zni-

welowanie turbulencji. W ch³odnicach przemys³owych

zasiêg wydmuchiwanego powietrza  w zale¿noœci od typu

wzrasta w zakresie od 30%  do 60%.

Rys.3. Wentylator wyposażony w kierownicę powietrza (air streamer)

Wersje specjalne odszraniania:

- ED - grza³ki elektryczne w bloku lamelowym oraz tacy

ociekowej,

- HG – odszranianie gor¹cymi gazami – poprzez kolek-

tor i kapilary,

Rys.4. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy gorącymi gazami po-

przez kolektor

- HG-ED – odszranianie gor¹cymi gazami w bloku lame-

lowym oraz elektryczne w tacy ociekowej,

- HGP – odszranianie gor¹cymi gazami (z niewielkim

spadkiem ciœnienia) – pomijaj¹c kolektor i kapilary,

Rys.5. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy gorącymi gazami po-

mijając kolektor – niewielki spadek ciśnienia

- BAE – wysokowydajne odszranianie elektryczne wenty-

latora,

- WDES – odszranianie wodne w bloku lamelowym

(temp. minimalna w komorze –100C) oraz elektryczne

w tacy ociekowej,

Rys.6. Schemat poglądowy odszraniania chłodnicy wodą

- BME – elektryczne odszranianie w powiêkszonych ka-

na³ach wentylatorów (fartuchach wzmacniaj¹cych stru-

mieñ powietrza).

Pozosta³e wersje specjalne:

- I – taca ociekowa podwójnie izolowana dla zastosowañ
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typowo mroŸniczych,

- Z – zasysanie powietrza od strony sufitu – odwrócona

ch³odnica podsufitowa z dwustronnym wydmuchem po-

wietrza,

- modele do zastosowañ zamra¿ania szokowego.

Rys.7. Chłodnica IDE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szo-

kowego

Rys.8. Chłodnice ICE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szo-

kowego

Rys.9. Chłodnica ICE w wykonaniu do zastosowań zamrażania szokowe-

go z wymuszonym kierunkiem przepływu powietrza

Opisane modele ch³odnic oraz ich wersje specjalne dodat-

kowo przedstawione s¹ w tabeli. Nale¿y zwróciæ uwagê na

to, ¿e nie wszystkie opcje s¹ ze wzglêdów konstrukcyjnych

dostêpne w ch³odnicach ICE, IDE – wymiennikach freono-

wych oraz ICE W oraz IDE W – wymiennikach glikolowych.

Elastycznoœæ firmy ECO, co do ró¿norodnoœci niestandar-

dowych wykonañ ch³odnic przemys³owych powoduje, i¿

ch³odnice te z powodzeniem stosowane s¹ w zak³adach

przetwórstwa miêsnego, zak³adach mleczarskich, zak³adach

przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz innych ga³êziach

przemys³u spo¿ywczego.

Dystrybutorem ch³odnic i skraplaczy w³oskiej firmy

ECO na rynku polskim jest od lat Elektronika S.A. z Gdyni,

z oddzia³ami w Katowicach, £odzi, Poznaniu, Szczecinie,

Tarnowie, Warszawie i Wroc³awiu.

Zapewnia swoim klientom p³ynnoœæ dostaw, krótkie ter-

miny realizacji zamówieñ specjalnych, pe³n¹ informacjê

oraz obs³ugê techniczn¹, co w po³¹czeniu z atrakcyjnymi

warunkami handlowymi stanowi wart¹ przemyœlenia ofer-

tê handlow¹ .

Pawe³ Pa³êga – Product Manager  tel  (61) 650 33 44
Dzia³ Handlowy Gdynia – tel (58) 66 33 300


