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Firma Proficool FANS zapewnia wszechstronną opiekę nad urządzeniami 
chłodniczymi – oferujemy renowacje, przeglądy, czynności serwisowe oraz 
modernizacje chłodni różnych producentów.

• Zwiększenie energooszczędności
• Przedłużenie żywotności układu
• Poprawa parametrów pracy urządzeń 
• Dostosowanie do zmieniających się wymogów środowiskowych
• Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń

Korzyści płynące z serwisu oraz  
modernizacji urządzeń chłodniczych:

Układy chłodnicze niezależnie od rodzaju: otwarte czy zamknięte, wyposażone  
w wieże chłodnicze (kominowe, wentylatorowe, suche), pompy oraz stacje uzdatniania 
wody obiegowej, analogicznie do innych urządzeń wymagają  specjalistycznej obsługi 
serwisowej. Czynniki takie jak: zanieczyszczenia, starzenie się, brak terminowych 
przeglądów konserwacyjnych mają wpływ na pogorszenie efektywności ich 
eksploatacji, a w konsekwencji mogą doprowadzić do uszkodzenia chłodni.
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• Wentylatorów – ustawianie kątów łopatkowych, wyważanie,  
 wymiana uszkodzonych łopat
• Zespołów napędowych – ocena stanu łożysk w silnikach  
 i przekładniach, wymiany oleju, organizacja napraw przez serwis producenta
• Poszyć i elementów konstrukcyjnych chłodni – nanoszenie powłok antykorozyjnych, uzupełnianie ubytków,   
 wymiana uszkodzonych elementów, usuwanie przecieków
• Elementów wewnętrznych chłodni (zraszalniki, eliminatory, żaluzje wlotu powietrza) – elementy z polipropylenu  
 (PP), polichlorku winylu (PVC), żaluzje wlotu powietrza wykonane ze stali bądź FRP
• Systemu rozprowadzania wody – inspekcje, prace naprawcze oraz wymiany zużytych elementów
• Pomp – remonty pomp dowolnych producentów, ich regeneracje lub wymiany na nowe urządzenia spełniające  
 odpowiednie parametry
• Urządzeń służących do filtracji i kondycjonowania wody – analizy chemiczne wody, kontrola stanu technicznego  
 w zakresie przecieków lub dozowanych środków, obecności nieprawidłowych hałasów i wibracji, czyszczenie   
 połączeń, wymiany podzespołów
• Chłodni suchych (dry coolerów) – wymiany wirników, kontrola i wymiana części elektrycznych urządzeń 
 (wyłączniki, czujniki oraz sterowanie)

Serwis układów chłodniczych 
Bogate zaplecze techniczne i magazynowe w zakresie części zamiennych 
oraz zdobyte przez wiele lat doświadczenie w branży chłodniczej sprawiają, 
że podejmujemy się prac remontowych wszystkich typów chłodni. 

Naszą specjalnością są:
1. Analizy stanu technicznego, prace naprawcze oraz wymiany

2. Pomiary i analizy poziomu hałasu i drgań
3. Rewizje instalacji elektrycznych i układów AKPiA 
4. Czyszczenie i piaskowanie ścian, konstrukcji i basenów chlodni
5. Analizy urządzeń w zakresie spełnienia wymogów obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa
6. Pomiary wg ISO 16345:2014 Testowanie i ocena wydajności cieplnej chłodni wodnych

• Wytłumienie hałasu emitowanego przez urządzenie (maty wygłuszające    
 hałas opadających kropel wody, tłumiki  hałasu, ultraciche wirniki)
• Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych (nanoszenie powłok     
 antykorozyjnych, wymiana elementów konstrukcyjnych wykonanych 
 ze stali nierdzewnej lub FRP)
• Zabezpieczenia przed oblodzeniem w warunkach zimowych  (montaż     
 automatycznych rolet żaluzji wlotu powietrza,  zastosowanie grzałek     
 antyzamarzaniowych, instalacja systemów  antyoblodzeniowych)
• Wymiana starych podzespołów na nowe, o większej sprawności
• Demontaż, przeniesienie i ponowny montaż w nowej lokalizacji
• Remonty kapitalne chlodni wszystkich producentów „pod klucz”
• Chłodzenie tymczasowe – dostarzenie chlodzenia po awarii układu lub przy remontach

Modernizacja układów chłodniczych
Specjaliści firmy Proficool FANS po dokonaniu oceny stanu technicznego urządzeń 
analizują możliwość i opłacalność modernizacji/remontu. Zaproponowane 
rozwiązania spełniają normy techniczne, wymogi prawne i są najbardziej 
ekonomiczne z punktu widzenia dalszego, długiego użytkowania instalacji.

W zakres naszych usług modernizacyjnych wchodzą:

Biuro Techniczno-Handlowe:
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice,  Polska
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Siedziba spółki:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice,  Polska

E-mail:  info.pl@fansct.com
Tel.:  +48 32 441 67 00
Fax:  +48 32 441 67 10
Tel. komórkowy awaryjny: 664 274 429


