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Opracowana przez firmę thermofin GmbH chłodnica na dwutlenek węgla do stosowania w
realizacjach przemysłowych łączy w sobie zalety właściwości termodynamicznych naturalnego
czynnika chłodniczego CO2 z długim czasem eksploatacji. Oprócz spełnienia aktualnie
wymaganych wytycznych dotyczących czynników chłodniczych, operator zyskuje szereg
istotnych korzyści.

  

      

  

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Unia Europejska podjęła decyzję o stopniowym wycofywaniu
fluorowanych czynników chłodniczych. W przypadku nowych instalacji, do 2022 r. F-gazy
powinny zostać zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze.

  

  

Szczególną rolę w tym procesie odgrywa czynnik chłodniczy R744. Ze względu na swoje
właściwości dwutlenek węgla ma bardzo szeroki zakres zastosowań i może zastąpić prawie
wszystkie
czynniki chłodnicze. Jako produkt odpadowy procesów przemysłowych CO2 jest niedrogi i
dostępny w nieograniczonych ilościach.
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  Rys. 1. TOL – Chłodnica thermofin na czynnik CO2    Nowe standardy – nowe kryteriaDla firmy thermofin GmbH rozwój produktów przyjaznych środowisku ma najwyższy priorytet.Ze względu na nowe wytyczne, działania rozwojowe koncentrują się w szczególności nanaturalnych czynnikach chłodniczych i ich możliwym zastosowaniu w przemyśle chłodniczym iklimatyzacyjnym. W ramach stale przeprowadzanych wewnętrznych testów, firma thermofinGmbH opracowała najnowszą linię parowników z serii TOL.  Podstawą konstrukcyjną nowej serii TOL są dotychczasowe parowniki z linii przemysłowej.Dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego R744, zostały one udoskonalone zuwzględnieniem aspektów przyjaznych środowisku i przyszłości.    

Rys. 2. Jeśli z przyczyn technicznych strumień powietrza ma być skierowany na towary,wentylatory mogą być przymocowane do urządzeń pod różnym kątem  W porównaniu z dotychczasowym standardem, średnica rur wymiennika została zmniejszona z16 mm do 12 mm. Dzięki temu można było znacznie zwiększyć ciśnienie robocze. W wersji zrurami miedzianymi urządzenia mogą pracować przy ciśnieniu do 60 bar. W przypadku stalinierdzewnej, możliwe jest stosowanie ciśnień roboczych do 120 bar.  Co ważne dla operatora instalacji, w wyniku zmiany geometrii orurowania wymienników, ilośćnapełnienia czynnikiem została zmniejszona do około 40%. W porównaniu z poprzednimiparownikami serii przemysłowej, również waga urządzenia uległa znacznej redukcji. Towszystko przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycyjnych.    
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  Rys. 3. Średnica rur wymiennika dla czynnika CO2 została zmniejszona z 16 mm do 12 mm  Obszar zastosowaniaKolejną zaletą nowej serii są niezmienione rozstawy rur, dzięki czemu zewnętrzne wymiaryurządzenia pozostają takie same jak we wcześniejszych wersjach. Wymiana istniejącegowyposażenia chłodni na parowniki nowej serii będzie więc bezproblemowa.      

  Rys. 4. Uchylne wentylatory w jednostkach TOL ułatwiają serwis jednostek    Typoszereg parowników dostępny w szerokim zakresie wydajności dla napędów pompowych iukładów DX, a obszar zastosowania to głównie duże komory chłodnicze.    Opcje dodatkoweSeria TOL, jak i pozostałe rodzaje parowników przemysłowych z oferty thermofin, są dostępne zopcjami takimi jak:        -  odszranianie glikolem;      -  w entylatorami uchylnymi na zawiasach;      -  w entylatorami typu „blow-through;      -  pokrywą/okapem ssącym,      -  osłoną nadmuchową.      Igor BAZHAN− Area Manager Eastern Europe,thermofin GmbH    thermofin GmbHAm Windrad 108468 HeinsdorfergrundDeutschlandTel.: +49 (0) 3765/38 00 - 0Fax: +49 (0) 3765/38 00 - 80 38e-mail: info@thermofin.dewww.thermofin.de
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