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Ch³odnice powietrza Alfa Laval mo¿na podzieliæ na trzy
grupy. Pierwsza z nich to ch³odnice o niewielkiej wy-
dajnoœci stosowane g³ównie w ma³ych komorach ch³od-
niczych. Zakres ich wydajnoœæ wynosi od 0.5kW do
3kW. Nastêpn¹ grupê stanowi¹ ch³odnice podstropo-
we, z dwustronnym wydmuchem powietrza. Ch³odnice
te maja bardzo szeroki zakres wydajnoœci. Mo¿na je
stosowaæ zarówno w ma³ych komorach ch³odniczych
jak i du¿ych obiektach przemys³owych. Zakres ich
wydajnoœci wynosi od 1,2kW do 62,6kW. Ostatnia gru-
pa ch³odnic, najwiêksza, to ch³odnice przemys³owe.
Zakres ich wydajnoœci jest od 1.5kW do 140kW.

Wszystkie ch³odnice produkowane w ró¿nych wer-
sjach: do pracy z freonami, amoniakiem lub glikolem.
Budowa ch³odnic jest zró¿nicowana w zale¿noœci od
typu a tak¿e wymagañ klienta. W ma³ych ch³odnicach
typu Compact i Slim obudowa wykonana jest  z two-
rzywa sztucznego odpornego na uderzenia i jedno-
czeœnie spe³niaj¹cego wysokie wymagania odnoœnie
higieny. Pozosta³e elementy konstrukcyjne wykonane
s¹ z aluminium i stali.

W ch³odnicach przemys³owych typu Air Max obu-
dowa wykonana z aluminium, pokryta jest pow³ok¹
ochronn¹ z tworzywa sztucznego. Wykonanie ramy
ze stali zabezpieczonej pow³ok¹ galwaniczn¹ a obudo-
wy z aluminium stanowi najlepsze rozwi¹zanie bior¹c
pod uwagê trwa³oœæ jak i ciê¿ar urz¹dzenia. Ramê

zaprojektowano tak, aby zapewniæ ³atwy monta¿ i póŸ-
niejsz¹ obs³ugê. W celu lepszej izolacji termicznej tacê
ociekow¹ wykonano z podwójnej blachy aluminiowej.
Wszystkie naro¿niki tacy, aby zapewniæ doskona³¹
szczelnoœæ zespawano metod¹ TIG. W celu ³atwiejszej
obs³ugi, taca po³¹czona jest z obudow¹ zawiasami.
Uchwyty, zawiesia pozwalaj¹ na dwa sposoby monta-
¿u ch³odnic powietrza: tu¿ przy suficie jak i w pewnej
odleg³oœci od niego. Elementy konstrukcji s¹ przymo-
cowane do siebie za pomoc¹ stalowych œrub. Zapew-
nia to doskona³a stabilnoœæ i odpornoœæ na wibracje.

Warto tu dodaæ, ¿e na ¿yczenie klienta ca³a obudo-
wa jak i wszystkie elementy konstrukcyjne mog¹ byæ
wykonane ze stali kwasoodpornej. Wykonanie takie jest
niezbêdne w przypadku pracy w komorach gdzie wy-
stêpuje agresywna atmosfera taka jak np.: w zak³a-
dach przetwórstwa rybnego czy mleczarniach.

Pozosta³e ch³odnice, a wiêc typoszereg Alfa Cubic
i ch³odnice z podwójnym wydmuchem powietrza po-
siadaj¹ obudowy wykonane z blachy aluminiowej po-
malowanej na bia³o. Pozosta³e czêœci konstrukcyjne
takie jak taca ociekowa oraz rama wykonane s¹ iden-
tycznie jak w ch³odnicach typu Air Max. Tak¿e w przy-
padku tych ch³odnic istnieje mo¿liwoœæ zamówienia
obudowy i wszystkich elementów konstrukcyjnych wy-
konanych ze stali kwasoodpornej.

Blok lamelowy ch³odnic dla zastosowañ z freonami
wykonany jest z karbowanych aluminiowych lameli osa-
dzonych trwale na ryflowanych od œrodka miedzianych
rurkach. Innowacyjny wymiennik ciep³a zosta³ zapro-
jektowany tak, aby zaoferowaæ najwiêksz¹ wydajnoœci
ch³odnicz¹ dla danej powierzchni wymiany jak i naj-
efektywniejsze odtajanie. Karbowane lamele zapewniaj¹
du¿¹ powierzchniê zewnêtrzn¹, rzadko spotykan¹ u
innych producentów. Gwarantuje to wysoki wspó³czyn-
nik wymiany ciep³a przy ma³ej ró¿nicy temperatur. Co
z kolei zapewnia niewielkie straty wilgoci  i ususzkê
towaru. Ponadto rozwi¹zanie to poprawia odprowadze-
nie wody w czasie procesu odtajania, znacznie skra-
caj¹c jego czas i zu¿ycie energii. Warto tutaj dodaæ,
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¿e wewnêtrznie ryflowane rurki zdecydowanie poprawiaj¹
transport oleju w bloku lamelowym, poprawiaj¹c turbu-
lencjê co w konsekwencji prowadzi do poprawy gospo-
darki olejowej uk³adu ch³odniczego.  Blok lamelowy w za-
le¿noœci od przysz³ych warunków pracy mo¿e byæ wy-
konany w kilku opcjach takich jak: pokrycie bloku lame-
lowego ¿ywic¹ epoksydow¹, pokrycie bloku lamelowego
z trzyletni¹ gwarancj¹, pokrycie galwaniczne tzw. elek-
troforeza, rurki ze stali kwasoodpornej z lamelami alumi-
niowymi.

Blok lamelowy dla zastosowañ z amoniakiem wyko-
nany jest  z karbowanych aluminiowych lameli trwale osa-
dzonych na g³adkich rurkach ze stali kwasoodpornej.
Œrednica rurki wynosi 16mm. Po³¹czenie rurek w bloku
stanowi patent Alfa Laval i jest prawdopodobnie najnowo-
czeœniejszy i najbardziej trwa³ym po³¹czeniem stosowa-
nym wœród producentów ch³odnic. Zapewnia to dosko-
na³e warunki wymiany ciep³a, gwarantuje niewielki na-
pe³nienie amoniakiem oraz znacznie obni¿a wagê ch³od-
nicy.

Blok lamelowy dla zastosowañ z glikolem wykonany
jest z karbowanych aluminiowych lameli trwale osadzo-
nych na g³adkich rurach miedzianych. W ch³odnicach
tych rurki s¹ o wiêkszej œrednicy ni¿ w zastosowaniach z
freonami oraz g³adkie w œrodku, poniewa¿ nie mog¹ po-
wodowaæ zbyt du¿ego spadku ciœnienia glikolu przep³y-
waj¹cego przez blok lamelowy. Du¿y spadek ciœnienia

poprawia³by wspó³czynnik wymiany ciep³a, ale powo-
dowa³by koniecznoœæ zastosowania pomp glikolowych
o bardzo du¿ej wysokoœci podnoszenia a co za tym
idzie koszty eksploatacji instalacji by³by znaczne.

Dla wszystkich rodzajów ch³odnic istnieje mo¿li-
woœæ zamówienia dowolnego odstêpu lamel w zakre-
sie od 4.0mm do 12mm.

We wszystkich ch³odnicach montuje siê wentyla-
tory renomowanych niemieckich producentów o wy-
sokiej wydajnoœci i niskim zu¿yciu energii. W ch³od-
nicach mniejszych wystêpuj¹ wentylatory jednofazo-
we w wiêkszych modelach wentylatory trójfazowe.
Silniki z rotorami zewnêtrznymi posiadaj¹ œwiadec-
two VDE0530/12/84. Wentylatory posiadaj¹ zabez-
pieczenia termiczne przed przeci¹¿eniem. W przy-
padku zastosowania wentylatorów trójfazowych mamy
mo¿liwoœæ wyboru dwóch prêdkoœci obrotowych.
W ch³odnicach komercyjnych wentylatory posiadaj¹
klasê ochrony IP44, a w pozosta³ych IP54 zgodnie z
DIN40050. Du¿a przestrzeñ wylotowa dla wentylato-
rów zapewnia niski poziom ha³asu w porównaniu z
tradycyjnymi rozwi¹zaniami.

Wszystkie modele ch³odnic maja mo¿liwoœæ za-
stosowania grza³ek ze stali nierdzewnej z przy³¹cza-
mi wulkanizowanymi. Ale to tylko jedna z opcji s³u¿¹-
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cej do odtajania. Ponadto jest mo¿liwoœæ zamówienia
ch³odnic z odtajaniem gor¹cym gazem, wod¹, b¹dŸ
kombinacja tych opcji, na przyk³ad odtajanie bloku la-
melowego gor¹cym gazem a tacy elektrycznie.

Wszystkie ch³odnice produkowane w fabryce w
Alonte zanim trafi¹ do klienta podlegaj¹ œcis³ej kontroli.
Bloki ch³odnic s¹ myte przy u¿yciu nadchlorku etylenu
i osuszone w celu wyeliminowaniu œladowych iloœci ole-
ju. Ka¿dy wymiennik ciep³a przechodzi ciœnieniowy test
szczelnoœci pod ciœnieniem 30 barów przy u¿yciu su-
chego powietrza. Ostatecznie ch³odnice przed wysy³k¹
nape³niane s¹ azotem.

Alfa Laval nale¿y do tych producentów ch³odnic,
którzy nale¿¹ do ekskluzywnego grona posiadaczy
certyfikatu Eurovent. Eurovent jest to europejska or-
ganizacja skupiaj¹ca producentów urz¹dzeñ ch³od-
niczych. Celem tej organizacji jest dbanie o rzetel-
ne przedstawianie danych zawartych w programach
doborowych jak i katalogach. Klient, który kupuje
produkt oznaczony znakiem Eurovent- Certify-All
mo¿e byæ pewny, ¿e parametry podawane przez pro-
ducenta s¹ potwierdzone niezale¿nymi badaniami
w laboratoriach Euroventu i s¹ zgodne z prawd¹.
Alfa Laval posiada certyfikat Eurovent na wszystkie
produkty powietrzne a wiêc ch³odnice powietrza,
skraplacze powietrzne oraz ch³odnice cieczy. Co
warto podkreœliæ certyfikat ten w przypadku Alfa
Laval gwarantuje zgodnoœæ parametrów a¿ w piêciu
kategoriach: wydajnoœci ch³odniczej SC2 i SC3,
przep³ywie powietrza, wyrzucie powietrza, po-
wierzchni wymiany ciep³a, zu¿yciu energii. Jak wi-
daæ s¹ to bardzo wa¿ne kategorie z punktu widze-
nia instalatora jak i póŸniejszego u¿ytkownika. War-
to braæ to pod uwagê podejmuj¹c decyzjê o wybo-

rze dostawcy
wy¿ej wymie-
nionych urz¹-
dzeñ. Alfa La-
val posiada
tak¿e takie
certyfikaty jak
TUV ISO9001
oraz CE.

Dystrybutor
urz¹dzeñ po-
wietrznych Alfa
Laval, Beijer
Ref Polska, jak
przysta³o na
rzeteln¹ firmê,
w swoich cen-
nikach, kar-
tach katalogo-
wych i progra-
mach doboro-
wych podaje
wydajnoœci i

inne parametry techniczne zgodnie z Eurovent.

Na zakoñczenie mi³o mi przekazaæ informacjê o no-
wym produkcie Alfa Laval. Jest to uzupe³nienie rodzi-
ny ch³odnic AlfaCubic o ch³odnice z wentylatorami o
œrednicy 500mm. W sumie do bardzo du¿ej rodzinny
ch³odnic do³¹czy³o kolejne 21 typów urz¹dzeñ.

Wydajnoœæ tych ch³odnic obejmuje zakres od 12kw
do 59kW a odstêp lameli wynosi 4.0mm, 5.5mm i
7.0mm. Jest to znacznie tañsza alternatywa dla ch³od-
nic Air Max przy porównywalnych parametrach. Rów-
nie¿ w przypadku tych ch³odnic s¹ dostêpne wszystkie
wy¿ej wymienione opcje wykonania bloku jak i obudo-
wy. Ch³odnice te s¹ ju¿ w ci¹g³ej ofercie magazynowej
naszej firmy.

Wiêcej potrzebnych informacji otrzymacie Pañstwo w
firmie Beijer Ref lub na stronie internetowej www.be-
ijer.pl.

Jedyny dystrybutor urz¹dzeñ powietrznych Alfa Laval:

BEIJER Ref Polska Sp. z o.o. www.beijer.pl
Sêkocin Nowy k/ Warszawy, Al. Krakowska 22

tel. 22/7155858
Komorniki k/Poznania, ul. S³oneczna 11

tel 61/8107672
Katowice ul. Krakowska 87

tel. 32/2009030

Opracowa³ na podstawie materia³ów Alfa Laval:
Rafał ROSIŃSKI


