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Podczas targów TEKO przedstawiło przyszłościowe rozwiązania systemowe z zastosowaniem
naturalnych czynników chłodniczych – dla małych i dużych układów chłodniczych i mroźniczych.
Prezentowane systemy w zakresie zastosowania od dyskontów po chłodnictwo przemysłowe
spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Uwagę zwiedzających przyciągały zwłaszcza
rozwiązania dla przemysłu: agregaty ze sprężarkami śrubowymi na amoniak serii „AMMON”,
wyposażone w sprężarki Bitzer i/lub Mayekawa, kaskada na CO2 „POLAROXindustrial” ze
zintegrowanym układem pompowym i separatorem CO
2
.
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Niezależnie czy mamy do czynienia z wysokim czy niskim poziomem ciśnienia, kaskadą czy
systemem typu booster, układem pompowym czy 2-stopniowm, pośrednim czy bezpośrednim –
zakres systemów TEKO na amoniak, dwutlenek węgla, propan, freon, oferuje odpowiednie
rozwiązanie dla każdego projektu. Zaprezentowane zostały zalety poszczególnych rozwiązań,
biorąc pod uwagę całkowity koszt eksploatacji systemów.

  

  

Na stoisku można było m.in. obejrzeć serię urządzeń ROXSTA na CO2 prezentowaną w
czterech różnych wariantach systemowych: 

    
    -  ROXSTAcube – mała kompaktowa transkrytyczna jednostka – do 70 kW do
wewnętrznego i zewnętrznego montażu. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania maszynownia
nie jest potrzebna;   
    -  ROXSTAcube integral – rozbudowana jednostka ROXSTAcube oferuje „rozwiązanie pod
klucz” dla układu chłodniczego, ogrzewania i klimatyzacji w jednym systemie;
 
    -  ROXSTAsmart – średniej wielkości transkrytyczna seria urządzeń – do 160 kW
alternatywa dla typowych systemów F-gazowych. Kompaktowa i przyjazna, prosta w
użytkowaniu jednostka;   
    -  ROXSTA2.0. – duży transkrytyczny system ze sprężarkami równoległymi i eżektorami, z
funkcją pompy ciepła i klimatyzacji, z możliwością montażu wewnątrz jak i na zewnątrz.
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Eżektory
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Co zastosowanie eżektorów oznacza w praktyce? W jakich projektach (zakres pracy /
parametry pracy / serwis ) takie rozwiązanie ma sens? Na stoisku TEKO odwiedzający mogli
zobaczyć gotowe do użycia urządzenie, a także przekonać się o zaletach tej innowacji.
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Wurm system

  

  

Partner TEKO od systemów sterowania „Wurm Systeme” przedstawił efektywne rozwiązania
dla sterowania układami z grupy „HCO2-G4”. Nowy moduł główny zapewnia kompleksowe
rozwiązania do sterownia transkrytycznymi systemami na CO2. Obsługuje również funkcje takie
jak: sprężarki równoległe, eżektory, ogrzewanie, wylicza zapotrzebowanie na potrzeby
klimatyzacji i ogrzewania. Automatyka ta prezentuje najnowsze możliwości i innowacyjne
rozwiązania.

  

  

Ponadto firma wprowadza do oferty systemy wody lodowej z serii RANSTA z naturalnym
czynnikiem chłodniczym propanem (R 290) w zakresie mocy do 1,2 MW. Znajduje on
zastosowanie w procesach przemysłowych, klimatyzacji i chłodnictwie komercyjnym.
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