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Nowa seria chłodnic izolowanych THERMOSTORE firmy Güntner ze zgłoszonym do
opatentowania rozwiązaniem „Easy Maintenance and Access System“ wyznacza nowe
standardy w tej kategorii urządzeń. Oprócz unikalnej cechy chłodnicy, a mianowicie
zamontowanych na prowadnicach i tym samym łatwych w obsłudze wentylatorów, posiada ona
szereg dalszych zalet wyróżniających ją spośród innych urządzeń tej klasy.

  

      

  

  

Nowa wersja urządzenia o przemyślanej koncepcji
W celu uzyskania jeszcze lepszej wydajności energetycznej oraz ułatwienia konserwacji
chłodnic izolowanych, a co z tym idzie zaoferowania możliwie największej wartości dodanej dla
klientów, firma Güntner opracowała na nowo koncepcję dotyczącą tych urządzeń. Stworzono
wersję chłodnic z bezpośrednio napędzanymi wentylatorami promieniowymi EC i optymalnym
ułożeniem wszystkich części konstrukcyjnych w izolowanej obudowie. W zależności od ilości
dostępnego miejsca, do wyboru są różne warianty obudowy. Dodatkowo prowadzenie
powietrza wewnątrz obudowy odbywa się bez użycia kierownic powietrza, na których może
tworzyć się warstwa lodu.
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    Zgłoszone do opatentowania rozwiązanie „Easy Maintenance and Access System”Nowa chłodnica THERMOSTORE wyróżnia się dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu „EasyMaintenance and Access System“. Zgłoszona do opatentowania, nowa konstrukcja urządzeniaumożliwia szybką wymianę i łatwy montaż napędzanych bezpośrednio wentylatorów EC.Wentylatory są bowiem montowane na prowadnicach, co pozwala na ich sprawne wyjęcie zobudowy. A w celu dokonania wymiany urządzeń na wygodnej wysokości roboczej nie jestpotrzebne użycie podnośnika. W ten sposób prace naprawcze są łatwiejsze i przebiegająznacznie szybciej.    Optymalizacja prac przeglądowych i serwisowychNa potrzeby przeprowadzenia prac przeglądowych i serwisowych dostępna jest wystarczającaprzestrzeń konserwacyjna. Wykonanie wyżej wspomnianych prac ułatwiają między innymi dużedrzwi wejściowe oraz wewnętrzne oświetlenie. Ponadto operator może swobodnie chodzić poobudowie w pozycji stojącej. Do wszystkich komponentów zapewniony jest łatwy dostęp, a wcelu przeprowadzenia kontroli wymiennika ciepła można skorzystać z dużych otworówrewizyjnych. Bezpieczeństwo zapewniają przełącznik kontaktowy drzwi oraz kraty pomostowe.W przypadku bezpośrednio napędzanych wentylatorów nie ma konieczności napinania pasówklinowych, co pozwala na wydłużenie odstępów czasu między kolejnymi naprawamiserwisowymi.      Zalety samodzielnego systemu zainstalowanego poza chłodniąChłodnice izolowane już od wielu lat uznawane są za sprawdzone i idealne rozwiązanie wmagazynach głębokiego chłodzenia. Urządzenia te, nawet w przypadku zainstalowania pozapomieszczeniami magazynowymi, wykazują liczne korzyści. Po pierwsze nie wymagająustawienia w magazynie, a po drugie – dzięki izolowanej obudowie z dużymi drzwiamiwejściowymi, po której można jednocześnie chodzić, oferują łatwy dostęp w celuprzeprowadzenia prac przeglądowych i konserwacyjnych. Oprócz tego można je stosowaćzarówno z wykorzystaniem kanałów powietrza, jak bez nich. Ustawienie chłodnic pozaprzestrzenią magazynową zapewnia ochronę przed uszkodzeniami na skutek czynnościtransportowych prowadzonych w magazynie. Podczas procesu odszraniania izolowana klapapowietrza pobieranego i odprowadzanego jest zamknięta, co pozwala na skuteczne uniknięciedopływu ciepła i tworzenia się kłębów pary w chłodni. Podczas odszraniania wszystkie częścikonstrukcyjne wewnątrz chłodnicy są podgrzewane i poddawane całkowitemu procesowioszraniania w trybie zamkniętego obiegu powietrza. Powstający podczas procesu kondensatjest skutecznie i całkowicie odprowadzany z chłodnicy. Wszystkie prace konserwacyjne mogąbyć wykonywane przy zamkniętej klapie i nagrzanym urządzeniu.      Projektowanie chłodnic w zależności od przeznaczenia, wymaganej wydajności i ilościpowietrzaKażde urządzenie jest projektowane indywidualnie w zależności od parametrów konkretnegozastosowania. Dla zakresu wydajności od 20 do 200 kW można wykorzystać zarówno naturalneczynniki chłodnicze (NH3, CO2), jak również HFC i solanki chłodnicze. Wymiennik ciepła jestdostosowywany do danego czynnika chłodniczego poprzez optymalny wybór powierzchni,geometrii lamel oraz materiału. Dokładne dostosowanie wymaganej ilości powietrza iniezbędnego ciśnienia zewnętrznego następuje natomiast poprzez parametryzacjęwentylatorów EC. W przypadku omawianych urządzeń można zastosować wszystkiepowszechnie znane rodzaje odszraniania, a na życzenie klienta istnieje możliwość dostawyspecjalnego sterownika z funkcją odszraniania.    Źródło: www.guentner.eu      
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