LISTA REFERENCYJNA
PIECZARKARNIA HAJDUK
ch³odzenie procesów technologicznych

1980kW

PIECZARKARNIA G£UCHOWSKI
ch³odzenie procesów technologicznych

1050kW

ELEKTROCIEP£OWNIA MEGATEM LUBLIN Sp. z o.o.
instalacja ch³odzenia turbogeneratorów

530kW

PIECZARKARNIA G£UCHOWSKI
ch³odzenie procesów technologicznych

750kW

UNIWHEELS PRODUCTION POLAND Sp. z o.o.
ch³odzenie procesów technologicznych

800kW

SKANDIA SOUTHAMPTON
ch³odzenie procesów technologicznych

2000kW

DATA CENTER, OSTAPOVSKY PASSAGE, MOSKWA
klimatyzacja

1030kW

HOTEL DORCHESTER, LONDYN
klimatyzacja

3000kW

BANK BARCLAYS - DATA CENTER
klimatyzacja

7000kW

HOTEL SENATOR, LONDYN
klimatyzacja

1500kW
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AGREGATY WODY LODOWEJ
ZE SPRÊ¯ARKAMI TURBOCOR

ZESTAWIENIE URZ¥DZEÑ

Str.
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Czynnik
ch³odniczy
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ch³odzenie
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Skraplacz
powietrzny z
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p³aszczowo
rurowy

TERMSTER Sp. z o.o. - ul.Zawi³a 65f , 30-390 Kraków - tel. 0048 12 262 62 66 - fax 0048 12 262 52 49 - biuro@termster.pl - www.termster.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ ze sprê¿arkami magnetycznymi TURBOCOR
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BUDOWA AGREGATU
Wytwornice wody lodowej TURBOCOR s¹ dostêpne w wielu
modelach wyposa¿onych w jedn¹ lub wiêcej magnetycznych
sprê¿arek odœrodkowych przystosowanych do pracy z czynnikiem
ch³odniczym R134a. Urz¹dzenia s¹ montowane na mocnej,
samonoœnej ramie skrêcanej i spawanej, malowanej proszkowo
farb¹ epoksydow¹, z pow³ok¹ antykorozyjn¹ do zastosowañ na
zewn¹trz. Wszystkie urz¹dzenia s¹ dostarczane w pe³ni
okablowane i gotowe do pod³¹czenia do instalacji u¿ytkownika.
Przed dostaw¹ urz¹dzenia s¹ poddawane testom podczas których
sprawdzana jest praca urz¹dzenia oraz wszystkie zainstalowane
systemy oraz elementy zabezpieczaj¹ce. Ka¿de urz¹dzenie mo¿e
byæ wykonane z powiêkszonymi wentylatorami o ni¿szej prêdkoœci
obrotowej oraz izolacj¹ wyciszaj¹c¹ sprê¿arek (wersja Low Noise
LN lub wersja Super Low Noise LLN) do zastosowania w miejscach,
gdzie dopuszczalny poziom ha³asu jest bardzo niski.
SPRÊ¯ARKA MAGNETYCZA TURBOCOR

SPRÊ¯ARKA TURBOCOR

AGREGATY ZE SPÊ¯ARKAMI TURBOCOR

Rodzina TURBOCOR, to pierwsze na œwiecie sprê¿arki ca³kowicie
pozbawione oleju, zaprojektowane specjalnie do zastosowania w
klimatyzacji i ch³odnictwie. Przy budowie sprê¿arek wykorzystano
najnowoczeœniejsze technologie, w tym:
elektromagnetyczny system ³o¿ysk, umo¿liwiaj¹cy lewitacjê
wa³u wraz z odœrodkowymi wirnikami - eliminuje to pobór mocy
zwi¹zany z pokonywaniem si³y tarcia oraz koniecznoœæ
stosowania oleju, dodatkowo urz¹dzenie pracuje wyjatkowo
cicho i nie generuje wibracji
wbudowany inwerterowy system zasi lania si lni ka
elektrycznego z magnesem trwa³ym - daje to mo¿liwoœæ p³ynnej
regulacji prêdkoœci obrotowej w granicach od 18 000
do 48 000obr/min. Pr¹d rozruchowy wynosi zaledwie 2A a
zwarta konstrukcja obni¿a ciê¿ar sprê¿arki piêciokrotnie w
porównaniu ze sprê¿ark¹ œrubow¹
mikroprocesorowe aktywne zarz¹dzanie prac¹ sprê¿arki

Agregaty ze sprê¿arkami magnetycznymi TURBOCOR
to technologia przysz³oœci. TURBOCOR to bezolejowe,
e n e rg o o szc zê d n e s p rê¿a r k i o d œ ro d ko we o
minimalnym pr¹dzie rozruchowym (5A) i najwy¿szej
na rynku sprawnoœci siêgaj¹cej ESEER=10. Poniesione
koszty inwestycji zwracaj¹ siê ju¿ po 1 roku pracy
urz¹dzenia przy za³o¿eniu 24 godzinnej pracy uk³adu
przez 70% dni w roku.
Sprê¿arki TURBOCOR charakteryzuj¹ siê równie¿
skrajnie niskim poziomem drgañ i emisji ha³asu.
Wszystkie agregaty wody lodowej ze sprê¿arkami
Turbocor mo¿na wyposa¿yæ w system odzysku ciep³a.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym katalogu bez wczeœniejszego ostrze¿enia.
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SKRAPLACZ

SYSTEM STEROWANIA

Wytwornice wody lodowej TURBOCOR s¹ produkowane z dwoma
rodzajami skraplaczy:
skraplacze powietrzne z bateri¹ typu micro channel o
równoleg³ym przep³ywie, wykonane w ca³oœci z aluminium charakteryzuj¹ siê znikom¹ podatnoœci¹ na wycieki czynnika
ch³odniczego, wysok¹ antykorozyjnoœci¹, niskimi oporami
przep³ywu powietrza oraz niskim ciê¿arem w porównaniu z
tradycyjnymi skraplaczami Cu/Al (przy tym samym rozmiarze
wymiennika ciê¿ar 40% ni¿szy od baterii Cu/Al, a jednoczeœnie
osi¹gi wy¿sze o 40%). Specjalnie zaprojektowany obieg
zmniejsza wewnêtrzne opory o ponad 65%, co przek³ada siê na
znacz¹ce oszczêdnoœci w poborze mocy sprê¿arki . Dziêki
obni¿eniu oporów powietrza o 25% mo¿na zastosowaæ równie¿
mniejsze wentylatory o ni¿szym poborze mocy elektrycznej,
obni¿aj¹c jednoczeœnie poziom ha³asu. Zredukone wymiary
skraplaczy umo¿liwiaj¹ równie¿ zmniejszenie iloœci cznnika
ch³odniczego w ca³ym systemie o 30% przy jednoczesnym
wzroœcie osi¹gów
skraplacze wodne p³aszczpwo-rurowe z zaworami
odcinaj¹cymi, umo¿li wiaj¹cymi odciêcie skraplacza na czas
serwisu
agregaty s¹ równie¿ produkowane w wersji bezskraplaczowej

Zastosowany system sterowania pozwala uzyskaæ najwy¿szy
wspó³czynnik efektywnoœci energetycznej przy zró¿nicowanym
obci¹¿eniu ch³odniczym uk³adu. Wszystkie modele wyposa¿one s¹
w sterownik z mikroprocesorem MicroSmart, który umo¿liwia
adaptacyjn¹ modulacjê prêdkoœci obrotowej sprê¿arki.
Sterownik zapewnia równomierne obci¹¿enie wszystkich
zainstalowanych sprê¿arek. Praca uk³adu ch³odniczego oraz
wartoœci parametrów s¹ nadzorowane na bie¿¹co za pomoc¹ GSM
lub poprzez internet.

TABLICA ELEKTRYCZNA
Tablica elektryczna umieszczona jest w wodoszczelnej szafie klasy
IP54. Wyposa¿enie szafy obejmuje bezpieczniki, licznik oraz
przekaŸnik termiczny do ka¿dej sprê¿arki. Ka¿da tablica
wyposa¿ona jest w osprzêt zabezpieczaj¹cy oraz w gniazdo
komputerowe do przeprowadzenia serwisu. W przypadku
urz¹dzeñ wielosprê¿arkowych szafa elektryczna wyposa¿ona jest
dodatkowo w system ch³odzenia oraz ogrzewania.

PAROWNIK
Wytwornice wody lodowej TURBOCOR s¹ wyposa¿one w
p³aszczowo-rurowe parowniki "zalane" zoptymalizowane do pracy
z czynnikiem ch³odniczym R134a. Parowniki zalane s¹ chronionymi
patentem, zaawansowanymi technologicznie urz¹dzeniami, które
umo¿liwiaj¹ wymianê ciep³a pomiêdzy sprê¿onym gazem po
stronie ssania oraz skroplonym gazem - przegrzewaj¹c gaz po
stronie ssania i sch³adzaj¹c po stronie skraplania (adiabatyczna
oraz izoentropowa wymiana ciep³a).
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