
Wentylatorowe wieże chłodnicze BORA
Wieże chłodnicze wentylatorowe i kominowe
Kominy przemysłowe
Chłodzenie suche i kondensacja pary
Kompleksowe układy chłodzenia
Modernizacja i remonty wież chłodniczych
Projektowanie i usługi doradcze
Serwis, części zamienne
Testy, pomiary, analiza, kontrola

Proficool FANS Sp. z o.o. jest producentem wentylatorowych 
chłodni wody BORA – nowoczesnych, energooszczędnych 
urządzeń do chłodzenia wody przemysłowej.
Naszą kadrę stanowi wysoko wykwalifikowany personel,  
o bogatym doświadczeniu w branży chłodniczej. Jesteśmy  
gotowi podjąć się każdych, nawet najtrudniejszych zadań, 
realizując je od etapu projektowego, przez produkcję,  
dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie i testy.

Energooszczędne technologie chłodzenia
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COOLING & INDUSTRIAL SERVICES

• przemysł energetyczny
• przemysł chemiczny
• przemysł spożywczy
• przemysł hutniczy i metalurgiczny
• spalarnie
• elektrociepłownie

Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz bardzo silnemu zapleczu technicznemu, oprócz produkcji katalogowej, 
podejmujemy nawet najbardziej skomplikowane wyzwania, aby w pełni dostosować się do potrzeb klienta.

Obszary działalności i referencje w branżach:

• cukrownie
• przetwórnie owoców i warzyw
• mleczarnie, browary, gorzelnie, itp.
• walcownie, odlewnie
• górnictwo
• budynki użyteczności publicznej, itp.



Model 

BORA 750 BORA 1250 BORA 1600 BORA 2400 BORA 3000

Wymiar modułowy
[mm] 750 x 750 1250 x 1250 1600 x 1600 2400 x 2400 3000 x 3000

Zintegrowana misa 
zbiorcza (FRP) Wieże chłodnicze z własną misą podchłodniową Wieże chłodnicze z własną misą podchłodniową lub bez

Certyfikacja i normy ISO 9001/14001/18001, Dyrektywa: maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE 
CTI STD-201, VDMA 24424, NFPA 214, ISO 16345:2014, EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE OM-4-2015

Materiały konstrukcyjne
FRP FRP FRP FRP FRP

FRP – kompozyt zbrojony włóknem szklanym, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję i warunki atmosferyczne,  
pozwalając na pracę w bardzo trudnych warunkach bez konieczności konserwacji poszycia.

Rodzaj wypełnienia Wypełnienie standardowe: typ prostokanałowy lub krzyżowokanałowy (PP lub PVC). 
Opcja: wypełnienie przestrzenne o zwiększonej odporności na zabrudzenia występujące w wodzie (PP lub PVC).

Nominalna moc 
chłodnicza dla 
parametrów
T1 = 35 °C
T2 = 30 °C
Tm = 21 °C

6,0 ÷ 35 kW
35/30/21, 

v = 1÷6 m3/h

35 ÷ 100 kW
35/30/21, 

v = 6÷15 m3/h

100 ÷ 300 kW
35/30/21, 

v = 15÷50 m3/h

300 ÷ 600 kW
35/30/21, 

v = 50÷100 m3/h

450 ÷ 1150 kW
35/30/21, 

v = 80÷200 m3/h

Wieże chłodnicze można łączyć w celu zwielokrotnienia ich mocy chłodniczej.

Obciążenie hydrauliczne
[m3/h]

1–6 m3/h
max: 6 m3/h

6–15 m3/h
max: 20 m3/h

15–50 m3/h
max: 55 m3/h

50–100 m3/h
max: 150 m3/h

80–200 m3/h
max: 250 m3/h

Maks. temperatura wody 
wejściowej [oC]

60 °C – standard
80 °C – wykonanie wysokotemperaturowe (HT)

Zespół 
wentylatora

Wysokosprawny wentylator osiowy – 1 szt. na 1 celkę

Stosowane silniki:
0,55; 0,75; 1,1 kW

Stosowane silniki:
1,5; 2,2 kW

Stosowane silniki:
3; 4; 5,5 kW

Stosowane silniki:
4; 5,5; 7,5; 11 kW

Stosowane silniki:
5,5; 7,5; 11; 15 kW

Ciężar 
Bez wody / roboczy
[kg]

Wieża chłodnicza z basenem:
125 kg / 250 kg 

Wieża chłodnicza z basenem:
220 kg / 1030 kg

Wieża chłodnicza z basenem:
560 kg / 2100 kg 

Wieża chłodnicza bez basenu:
500 kg / 910 kg

Wieża chłodnicza z basenem:
920 kg / 4400 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
830 kg / 1540 kg

Wieża chłodnicza z basenem:
1500 kg/ 7800 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
1300 kg / 3100 kg

Informacje dotyczące 
montażu Wieża chłodnicza kompletnie zmontowana. Wymaga posadowienia w miejscu montażu, zakotwienia oraz podpięcia do instalacji wodnej i elektrycznej.

Wieża chłodnicza częściowo 
zmontowana. Przybliżony czas montażu:

16 roboczogodzin

Wykonanie opcjonalne
•	 wersja niepalna oraz wysokotemperaturowa – HT (zarówno PP jak i PVC)
•	 wykonanie o zmniejszonym poziomie emisji hałasu (Wersja “cicha” obejmuje zastosowanie wirnika wyposażonego w ultraciche łopatki oraz maty wygłuszającej hałas opadających kropel na poziomie lustra wody – 

Uzyskany spadek poziomu ciśnienia akustycznego (SPL): 9 dB(A) +/–2dB(A).
•	 wykonanie samogasnące / antyelektrostatyczne (AS/SG)
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Kompaktowe wieże chłodnicze  BORA



Wieże chłodnicze BORA montowane na budowie

Model 

BORA 3750 BORA 5000 BORA 7500 BORA 10000 BORA 10000 ECO ECOPLUS-BORA 
10000*

Wymiar modułowy
[mm] 3750 x 3750 5000 x 5000 7500 x 7500 10000 x 10000 10000 x 10000 10000 x 10000

Zintegrowana misa 
zbiorcza (FRP) Wieże chłodnicze z własną misą podchłodniową lub bez Wieża chłodnicza bez misy podchłodniowej

Certyfikacja i normy ISO 9001/14001/18001, Dyrektywa: maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE 
CTI STD-201, VDMA 24424, NFPA 214, ISO 16345:2014, EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE OM-4-2015

Materiały konstrukcyjne

FRP, stal nierdzewna, stal 
ocynkowana

FRP, stal nierdzewna, stal 
ocynkowana

FRP, stal nierdzewna, stal 
ocynkowana FRP, stal nierdzewna FRP, stal nierdzewna FRP, stal nierdzewna

FRP – kompozyt zbrojony włóknem szklanym, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję i warunki atmosferyczne, pozwalając na pracę w bardzo trudnych warunkach bez konieczności konserwacji 
poszycia.

Rodzaj wypełnienia Wypełnienie standardowe: typ prostokanałowy lub krzyżowokanałowy (PP lub PVC). 
Opcja: wypełnienie przestrzenne o zwiększonej odporności na zabrudzenia występujące w wodzie (PP lub PVC).

Nominalna moc 
chłodnicza dla 
parametrów
T1 = 35 °C
T2 = 30 °C
Tm = 21 °C

600 ÷ 1200 kW
35/30/21, 

v = 100÷200 m3/h

1200 ÷ 3000 kW
35/30/21, 

v = 200÷500 m3/h

3490 ÷ 7270 kW
35/30/21, 

v = 600÷1250 m3/h

7560 ÷ 13950 kW
35/30/21, 

v = 1300÷2400 m3/h

7560 ÷ 13950 kW
35/30/21,

v = 1300÷2400 m3/h

7560 ÷ 13950 kW
35/30/21,

v = 1300÷2400 m3/h

Wieże chłodnicze można łączyć w celu zwielokrotnienia ich mocy chłodniczej.

Obciążenie hydrauliczne
[m3/h]

100–250 m3/h
max: 300 m3/h

200–500 m3/h
max: 700 m3/h

600–1200 m3/h
max: 1250 m3/h

1100–2300 m3/h
max: 2400 m3/h

1100–2300 m3/h
max: 2400 m3/h

1100–2300 m3/h
max: 2400 m3/h

Maks. temperatura wody 
wejściowej [oC]

60 °C – standard
80 °C – wykonanie wysokotemperaturowe (HT)

Zespół 
wentylatora

Wysokosprawny wentylator osiowy – 1 szt. na 1 celkę

Stosowane silniki:
11; 15; 18,5 kW

Stosowane silniki:
18,5; 22; 30; 37 kW

Stosowane silniki:
45; 55; 60,5; 75 kW

Stosowane silniki:
75; 90; 110; 132 kW

Stosowane silniki:
75; 90; 110; 132 kW

Stosowane silniki:
75; 90; 110; 132 kW

Ciężar 
Bez wody / roboczy
[kg]

Wieża chłodnicza z basenem:
3460 kg/ 13800 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
2850 kg / 6170 kg

Wieża chłodnicza z basenem:
6152 kg/ 17880 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
3920 kg/ 9300 kg

Wieża chłodnicza z basenem:
13100 kg/ 39900 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
9250 kg/ 21000 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
17000 kg/ 30000 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
15000 kg / 28000 kg

Wieża chłodnicza bez basenu:
18000 kg / 31000 kg

Przybliżony czas montażu 160 roboczogodzin 200 roboczogodzin 400 roboczogodzin 600 roboczogodzin 600 roboczogodzin 600 roboczogodzin

Wykonanie opcjonalne
•	 wersja niepalna oraz wysokotemperaturowa – HT (zarówno PP jak i PVC)
•	 wykonanie o zmniejszonym poziomie emisji hałasu (Wersja “cicha” obejmuje zastosowanie wirnika wyposażonego w ultraciche łopatki oraz maty wygłuszającej hałas opadających kropel na poziomie lustra wody – 

Uzyskany spadek poziomu ciśnienia akustycznego (SPL): 9 dB(A) +/–2dB(A).
•	 wykonanie samogasnące / antyelektrostatyczne (AS/SG)
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*) niecertyfikowana CTI/Eurovent



Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
 
Siedziba spólki
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
 
NIP: PL 6342817078
REGON: 243202586
KRS: 0000452605
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Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Zapytania prosimy kierować w najwygodniejszy dla 
Państwa sposób:
 
E-mail: biuro@fansct.com
Tel: +48 32 441 67 00
Fax: +48 32 441 67 10
www.proficool-fans.com MEMBER OF


