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Chłodnie suche, skraplacze, systemy chłodzenia 
adiabatycznego oraz hybrydowego

• Wysoką elastyczność pracy
• Łatwość regulacji
• Dogodną metodę kondensacji bez użycia wody
• Brak strat wody
• Niski poziom emisji hałasu
• Doskonałą niewrażliwość na warunki atmosferyczne
• Łatwość montażu i demontażu
• Możliwości ponownego wykorzystania materiałów

Firma Proficool FANS oferuje rozwiązania „pod 
klucz” z dziedziny wentylatorowego chłodzenia 
suchego oraz adiabatycznych bądź hybrydowych 
systemów chłodzenia. 
Proces chłodzenia suchego odbywa się w urzą-
dzeniach zwanych chłodniami wentylatorowymi 
suchymi, w których medium (woda lub roztwór gli-
kolu) przepływa przez szereg rurek i jest chłodzo-
ne przez strumień powietrza generowany przez 
wentylatory zapewniające równomierny przepływ 
powietrza przez całą powierzchnię.
System ten nie wymaga skomplikowanej 
automatyki. Zwiększona liczba wentylatorów jest 
istotną zaletą, gdyż awaria jednego z nich będzie 
mieć niewielki wpływ na pracę całej instalacji. 

Zalety chłodzenia suchego obejmują
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Oferujemy chłodnie suche 
i skraplacze wentylatorowe 
w następujących wersjach 
•  konstrukcja płaska, pozioma  

lub pionowa 
 zakres wydajności: 5 – 1 420 kW
•  konstrukcja z podwójną spiralą  

w układzie „V”  
 zakres wydajności: 5 – 1 600 kW
• Układ „W”  
 zakres wydajności: 76 – 1 700 kW 
• konstrukcja jumbo w układzie „V”  
 zakres wydajności: 250 – 3 000 kW

  Dodatkowo oferujemy skrócony czas 
dostawy wentylatorowych chłodni suchych 
i skraplaczy o wydajności między 5-150 kW. 

Chłodnie suche i skraplacze 
wentylatorowe
Nasze chłodnie suche i skraplacze wentylatorowe 
są przystosowane do zmiennej pracy wentylatora. 
Sprawdzony system ekspansji termicznej oraz 
solidna i uniwersalna rama z profili „U” gwarantują 
wysokie bezpieczeństwo i niezawodność 
w działaniu oraz długi okres eksploatacji. Na 
specjalne życzenie dostępna jest szeroka pula 
akcesoriów.  

Systemy chłodzenia 
adiabatycznego
Wymienniki ciepła i skraplacze o chłodzeniu 
adiabatycznym posiadają system rur biegnący 
pod lub obok wymiennika ciepła i posiadający 
wbudowane dysze natryskowe, które umożliwiają 
adiabatyczne obniżanie temperatury przy wysokiej 
temperaturze otoczenia. Strumień powietrza 
wlotowego jest zraszany wodą w formie aerozolu 
przez dysze natryskowe, a chłodzenie następuje 
poprzez odparowanie. Systemy adiabatyczne 
naszej produkcji można dostosować zgodnie ze 
specyfiką zastosowania.
Nasz asortyment produktów z zakresu chłodzenia 
adiabatycznego dzieli się na dwie odrębne grupy 
systemów. Podział ten wynika z różnych rodzajów 
zraszania, rozmiarów kropel i ciśnienia w dyszach 
i znajduje odzwierciedlenie w spełnianiu szerokiego 
zakresu wymagań. Niskociśnieniowe systemy 
(o ciśnieniu w układzie na poziomie 1,5 - 2,5 bar) 
charakteryzują się głównie nasyceniem powietrza 
wlotowego, natomiast systemy wysokociśnieniowe 
(o ciśnieniu w układzie na poziomie 2,0 - 4,0 bar) 
oznaczają pracę w trybie częściowo hybrydowym.
Typowe zastosowania
Systemy chłodzenia adiabatycznego są zazwyczaj 
stosowane we współpracy z absorpcyjnymi syste-
mami chłodniczymi oraz sprężarkowymi systema-
mi chłodniczymi wyposażonymi w skraplacze ze 
sprężarkami ślimakowymi i sprężarkami turbo, do 
chłodzenia technologicznego oraz dla elektrowni.



Systemy hybrydowe
Hybrydowe wymienniki ciepła zaskakują wysoką 
wydajnością chłodzenia zarówno w trybie 
mokrym jak i suchym. Umożliwiają one chłodzenie 
bezpośrednie bez potrzeby stosowania urządzeń 
chłodniczych, dzięki czemu idealnie się nadają 
do centrów danych lub celów przemysłowych. 
Hybrydowe wymienniki ciepła i skraplacze pozwalają 
osiągnąć bardzo ważny cel: ochronę środowiska. 
Wymiennik ciepła ze zraszaniem żeber posiada 
urządzenie zwilżające żeberka wodą wtedy, gdy 
jest to wymagane. Spływająca kaskadowo woda 
jest gromadzona w misie ze stali nierdzewnej 
i tłoczona za pomocą pompy z powrotem do 
urządzenia zwilżającego. Praca w trybie mokrym 
uruchamiana jest w zależności od temperatury 
medium oraz temperatury otoczenia. Zwilżanie 
żeber sprawia, że temperatura średnia na wylocie 
jest poniżej temperatury otoczenia. Dzięki temu 
idealnie się one nadają do wydajnych urządzeń 
chłodniczych ze sprężarkami turbo.
Nasze urządzenia hybrydowe mają szczególną 
zaletę w postaci wysokowydajnych wentylatorów 
EC, które nie wymagają napędu pasowego 
i oferują wysoką efektywność kosztową. Ma to 
bardzo pozytywny wpływ na całkowite zużycie 
energii przez urządzenia chłodnicze. Stosunkowo 
niższe zużycie energii i wody całego systemu 
oznacza szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych.

Praca w trybie mokrym i suchym
W trybie suchym występuje konwekcyjne chłodze-
nie powietrzem o temperaturze otoczenia. W trybie 
mokrym powierzchnia żeber wymiennika ciepła jest 
zwilżana wodą. Łącznie występują 4 poziomy zwil-
żania, a temperatury przełączenia są zależne od ob-
ciążenia. Ciepło jest odprowadzane konwekcyjnie 
oraz częściowo poprzez odparowanie.

Typowe zastosowania
Systemy hybrydowe są przeznaczone do 
absorpcyjnych lub adsorpcyjnych urządzeń 
chłodniczych. Są one także stosowane 
w połączeniu ze sprężarkowymi urządzeniami 
chłodniczymi ze sprężarkami ślimakowymi lub 
sprężarkami turbo, oraz w szerokim zakresie 
procesów przemysłowych.



Obudowa
Wykonana z blach ocynkowanych ogniowo oraz malo-
wanych proszkowo. Pokrywanie powierzchni odbywa 
się przed montażem, dzięki czemu wszystkie elementy 
i krawędzie są dobrze zabezpieczone. Pokrywanie po-
wierzchni blach podlega ścisłej kontroli jakości pod kątem 
idealnego dopasowania i wykończenia. Dostępne kolory: 
Na zamówienie dostępne są praktycznie wszystkie kolory 
z palety RAL.

Wentylatory i wentylatory strumieniowe
Ponad 100 różnych wentylatorów, w tym ultraciche wen-
tylatory zoptymalizowane pod kątem wydajności zasilane 
prądem stałym przez silniki EC lub prądem przemiennym, 
opcjonalnie z dyszą stabilizującą przepływ powietrza. 
W celu osiągnięcia optymalnego poziomu wydajności 
stosowane są specjalnie zaprojektowane i skoordyno-
wane pod kątem współpracy produkty pochodzące od 
jednego producenta. 

Rury miedziane lub ze stali nierdzewnej
Grubość i czystość materiału to gwarancja szczelności 
połączeń i wytrzymałości, zwłaszcza w warunkach gwał-
townej ekspansji termicznej.

Ożebrowanie
Ożebrowanie jest elementem składowym urządzenie 
intensyfikującym wymianę ciepła, przy ich produkcji 
stosowana jest miedź, czyste aluminium lub specjalne 
stopy aluminium oferujące większą odporność na agre-
sywny wpływ środowiska. Używane są żebra o gładkiej 
powierzchni, które dzięki swoim właściwościom po-
wierzchniowym pozwalają utrzymać niższy poziom za-
brudzenia, a przez to wydłużyć bezawaryjną pracę urzą-
dzenia, niż żebra wymuszające przepływ turbulentny. 

Elementy złączne
Nity, śruby, nakrętki, podkładki itp. wykonane są ze stali 
nierdzewnej lub innych materiałów odpornych na ko-
rozję 

Doskonała trwałość i niezawodność działania
Specjalna konstrukcja zapobiega występowaniu tarcia 
między rurą a ożebrowaniem.

Cechy podstawowe wszystkich oferowanych 
przez nas urządzeń

Klienci korzystający z naszych 
usług mogą liczyć na indywidualne 
podejście do każdego przypadku 
oraz przywiązanie szczególnej 
uwagi do potrzeb naszych klientów 
i warunków pracy.



W przypadku zainteresowania naszymi 
wentylatorowymi chłodniami suchymi, 
skraplaczami bądź systemami chłodze-
nia adiabatycznego lub hybrydowego 
prosimy o kontakt. Z wielką przyjemno-
ścią udzielimy Państwu bardziej szcze-
gółowych informacji. 

Kontakty:
Biuro Techniczno-Handlowe:
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Siedziba spólki:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
 

E-mail:  info.pl@fansct.com
Tel.:  +48 32 441 67 00
Fax:  +48 32 441 67 10

COOLING & INDUSTRIAL SERVICES

MEMBER OF


