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LU-VE: PIERWSZY GAS COOLER z CO
2

Spó³ka LU-VE S.p.A. (Uboldo, Varese), dzia³aj¹ca od 1928 r. w bran¿y produkcji komponen-

tów dla wymienników ciep³a do urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, ch³odniczych i odzysku ciep³a,

zaprojektowa³a produkt o nazwie gas cooler do pierwszego na œwiecie urz¹dzenia ch³odnicze-

go z pe³nym zastosowaniem obiegu transkrytycznego z CO
2.

Gas cooler SHVDT 696 - CO
2 
, wyprodukowany dla spó³ki Linde – jednego z najwiêkszych

miêdzynarodowych wykonawców systemów ch³odniczych, funkcjonuje na terenie supermar-

ketu Coop Tägipark w Wettingen (Zurych, Szwajcaria).

Projekt, instalacji, zosta³ opracowany i wykonany przez spó³kê LU-VE S.p.A., przy wspó³pracy

z laboratorium Linde w Kolonii. Jest to najwiêksze w Europie i na œwiecie urz¹dzenie z zasto-

sowaniem obiegu transkrytycznego z CO
2
. Urz¹dzenie jest wyposa¿one w instalacje  ch³odni-

cze dla œrednich i niskich temperatur (rega³y ch³odnicze, zamra¿arki i komory ch³odnicze) i

posiada jeden obieg dla czêœci wysokociœnieniowej z produktem gas cooler LUVE, który na

poziomach transkrytycznych och³adza sprê¿ony dwutlenek wêgla.

GAS COOLER zosta³ opracowany przez spó³kê LU-VE przy wspó³pracy z Politechnik¹ w

Mediolanie, dziêki czemu w projekcie zastosowano rozwi¹zania techniczne wyj¹tkowe dla

bran¿y ch³odniczej.

W³aœciwoœci techniczne produktu SHVDT 696 - CO
2  

gas cooler, s¹ nastêpuj¹ce:

- moc 500 kW

- 12 wentylatorów o œrednicy 800 mm

- gabaryty: d³ugoœæ 7m; szerokoœæ 2,40m; wysokoœæ 2,25m.

Gas cooler – spó³ki LU-VE, umo¿liwia uzyskanie warunków pracy nigdy wczeœniej nie osi¹ga-

nych:

- ch³odzenie przy pe³nym obiegu transkrytycznym z CO
2;

- max ciœnienie pracy 120 bar;

- max temperatura CO
2
 150° C;

- system natrysku (z wod¹ demineralizowan¹) stosowany przy lamelach;

- gwarantowana temperatura

wyjœciowa CO
2 

z gas cooler

(max do 30/35° C, w okresie

letnim), a wiêc wysoki wspó³-

czynnik wydajnoœci energe-

tycznej COP (moc ch³odnicza/

moc elektryczna).

Spó³ka LU-VE S.p.A udowodni³a, ¿e

jest w stanie zaprojektowaæ produkt,

który pod wzglêdem swoich

wymiarów i z³o¿onoœci nigdy

wczeœniej nie zosta³ skonstruowany.

Realizacja projektu by³a

mo¿liwa równie¿ dziêki wykorzystaniu

innowacji technologicznych stoso-

wanych przez spó³kê LU-VE od lat
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przy projektowaniu wysoko-

wydajnych wymienników ciep³a.

W powy¿szym przypadku technologia

Grupy pozwoli³a na wykorzystanie w

produkcie SHVDT 696 - CO
2  

gas

cooler rurek miedzianych o

zmniejszonej œrednicy.

Bardzo istotn¹ w³aœciwoœci¹

urz¹dzenia wyposa¿onego w produkt

SHVDT 696 LU-VE jest jego minimalne

oddzia³ywanie na œrodowisko. By³o to

mo¿liwe dziêki zastosowaniu ziêbnika

w postaci CO
2
 oraz wykorzystaniu

komponentów o wysokich w³aœci-

woœciach energooszczêdnych.

Wra¿liwoœæ na aspekt ochrony œrodowiska zosta³a doceniona przez sieæ supermarketów Coop

– szwajcarskiego lidera w dystrybucji produktów biologicznych szczególnie wyczulonego na

tego typu problematykê.

Zarówno spó³ka Linde jak i szwajcarski dystrybutor wyrazi³y swoje ogromne zadowolenie

z pracy instalacji wyposa¿onej w gas cooler dostarczony przez spó³kê LU-VE.

Na jesieni jest przewidywana dostawa nowego gas cooler-a z CO
2 

(model z 10

wentylatorami  o œrednicy 800 mm) dla spó³ki Linde, które dokona instalacji przy jednym z

supermarketów szwajcarskiej sieci sklepów Migros.

Spó³ka LU-VE S.p.A. stanowi jednostkê dominuj¹c¹ grupy kapita³owej LU-VE, tworz¹c zespó³

zak³adów dzia³aj¹cych w bran¿y wymienników ciep³a. W sk³ad Grupy LU-VE wchodzi 6 zak³adów

produkcyjnych i 8 biur sprzeda¿y:

• ponad 850 wykwalifikowanego personelu

• 210.000 m2 powierzchni ca³kowitej

• 85.000 m2 powierzchni zabudowanej

• 1.000 m2 laboratoriów badania i rozwoju

• ponad 135 milionów euro sumy obrotów

• 65% produkcji na eksport do 90 krajów.

Zak³ady wchodz¹ce w sk³ad Grupy LU-VE:

LU-VE S.p.A. – Uboldo (VA) – W³ochy

TECNAIR LB Srl – Uboldo (VA) – W³ochy

SEST Srl – Limana (BL) – W³ochy

SEST LU-VE Polska – Gliwice, Polska

HTS – Novosedly, Republika Czeska

CERTIREF Sas – Lyon, Francja

LU-VE S.p.A.

21040 Uboldo (VA) – W³ochy

Via Caduti della Liberazione, 53

Tel.: +39 02 967161

Fax: +39 02 96780560

E-mail: sales@luve.it

www.luve.it
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