
496                                                                                                        12/2005   technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

artykuły sponsorowane          artykuły sponsorowane           artykuły sponsorowane            artykuły sponsorowane

JAK POWSTAJĄ AGREGATY OPTYMA

W paŸdzierniku bie¿¹cego roku mieliœmy przyjemnoœæ od-

wiedzenia dwóch fabryk Danfoss Commercial Compres-

sors. Obie fabryki umiejscowione s¹ niedaleko Lyon w miej-

scowoœci Anse. W jednej z nich produkowane s¹ sprê¿arki

typu scroll, w drugiej sprê¿arki t³okowe i nowa rodzina agre-

gatów OPTYMA. We wszystkich fabrykach Danfoss Ma-

neurop pracuj¹ ³¹cznie 1182 osoby. Zak³ady mog¹ poszczy-

ciæ siê certyfikatami jakoœci ISO 9000 V2000, ISO 14000

oraz certyfikatami bezpieczeñstwa CE (PED), UL, CCC.

Produkcja sprê¿arek i agregatów w znacz¹cej czêœci jest

zautomatyzowana. Na liniê monta¿ow¹ trafiaj¹ odpowied-

nio przygotowane i sprawdzone komponenty, skompleto-

wane do produkcji sprê¿arek o z góry ustalonych nr seryj-

nych.

Wszystkie podzespo³y poddawane s¹ szczegó³owej kontroli

jakoœci. Dodatkowo produkty finalne - sprê¿arki i agregaty

- sprawdzane s¹ na poszczególnych etapach monta¿u.

Ka¿dy, bez wyj¹tku, wa³ korbowy sprawdzany jest pod

k¹tem prawid³owoœci wywa¿enia, a dok³adnoœæ wykona-

nia specjalnie sto¿kowo uformowanego t³oka  sprawdzona

jest elektronicznym mikrometrem.

Adam KLEIN
ELEKTRONIKA S.A. Gdynia

Po kolejnych etapach produkcji i kontroli jakoœci oraz

po pozytywnym przejœciu prób  szczelnoœci w komorze he-

lowej ka¿da sprê¿arka b¹dŸ agregat przechodz¹ kilkuna-

stosekundow¹ próbê pracy.

Siedziba DCC

...kolejne etapy produkcji...

Komora helowa

do prób szczelności

Próba pracy

agregatu skraplajacego
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Po pomyœlnym przejœciu takiego testu produkty s¹ go-

towe do zapakowania i wysy³ki do klientów.

Dodatkowo z ka¿dej serii danego modelu sprê¿arek i agre-

gatów wybierany jest losowo produkt, który w specjalnym

laboratorium poddawany jest dok³adnym testom. Spraw-

dza siê tam m.in. wydajnoœæ, ¿ywotnoœæ, poziom ha³asu,

odpornoœæ na przeci¹¿enia i inne istotne dla bezawaryjnej

pracy urz¹dzenia parametry .

Po obejrzeniu linii produkcyjnych, "naszpikowanych"

stanowiskami kontroli jakoœci wracamy do kraju jeszcze

bardziej umocnieni w przeœwiadczeniu o niezaprzeczalnie

najwy¿szej jakoœci wyrobów oryginalnych, produkowanych

w renomowanych fabrykach.

mu ha³asu i zu¿ycia energii elektrycznej oraz znacznemu

poszerzeniu mo¿liwoœci zastosowañ , zarówno dla prostych

jak i bardziej rozbudowanych uk³adów ch³odniczych.

Zalety

· Przeprojektowany , wysoce efektywny skraplacz umo¿li-

wiaj¹cy pracê w wy¿szym zakresie temperatur otoczenia.

· Zastosowanie wysokiej jakoœci komponentów zapew-

niaj¹cych d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia i mniejsze kosz-

ty serwisowania.

· Krótki czas monta¿u dziêki fabrycznie przygotowanym

i sprawdzonym przy³¹czom.

· Uchwyty w podstawie agregatu umo¿liwiaj¹ce ³atwy

transport i instalacjê.

· Rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce póŸniejsz¹ rozbudowê o do-

datkowe wyposa¿enie, takie jak: sterownik prêdkoœci

obrotowej wentylatorów, separator oleju, presostaty,

os³onê zewnêtrzn¹.

· £atwy dostêp do wszystkich komponentów agregatu

umo¿liwiaj¹cy prost¹ i sprawn¹ obs³ugê.

· Wymiary dostosowane do wymogów aplikacji.

· Zapewnione wsparcie techniczne ze strony pracowni-

ków naszej firmy.

· Bardzo atrakcyjna cena w przeliczeniu na jednostkê wy-

dajnoœci ch³odniczej.

Charakterystyka

· Praca z czynnikami ch³odniczymi z grupy HFC: R134a,

R404A i R507C (MCZC i MGZC mog¹ pracowaæ z

czynnikiem R407C).

· Szeroki zakres wydajnoœci: od 50 do 20000 Wat R404A.

· Podwy¿szony wspó³czynnik COP.

W³asnoœci

· Nowe sprê¿arki o wysokiej sprawnoœci (MBP+LBP).

· Niskie zu¿ycie energii elektrycznej.

· Szeroki zakres zastosowañ.

· Czêœci stalowe malowane proszkowo.

· Standardowo podgrzewany karter sprê¿arki.

· Standardowo dostarczane zawory serwisowe z przy³¹-

czami.

· Zawory odcinaj¹ce/wyprowadzone króæce zapewniaj¹-

ce ³atwy monta¿.

�

Wracamy te¿ bogatsi o informacje dotycz¹ce nowej se-

rii agregatów wprowadzanych na nasz rynek pod wdziêczn¹

nazw¹ - OPTYMA odpowiedni¹ dla najszerszej na rynku

oferty agregatów skraplaj¹cych.

Nowo zaprojektowane rozwi¹zanie, z jednym lub dwo-

ma wentylatorami oraz z now¹ seri¹ sprê¿arek t³okowych

m.in MTZ51, MTZ57, MTZ65, MTZ73 i MTZ81 oraz ni-

skotemperaturowych NTZ, spe³nia w sposób optymalny

wymagania klientów.

Optymalny zakres stosowania zosta³ osi¹gniêty równie¿

dziêki poprawieniu wspó³czynnika COP, obni¿eniu pozio-

Suszenie pomalowanych sprężarek


