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Innowacyjne chłodnice powietrza typu GASC (Güntner Air cooler Slim Compact) oraz GACC
(Güntner Air cooler Cubic Compact) wchodzą w skład nowych serii urządzeń Güntner, które
przedsiębiorstwo przedstawiło na targach Chillventa pod hasłem „Innowacje, które uwzględniają
wszystkie czynniki“.

  

  

  

  

Nowe generacja wyrobów nie tylko uwzględnia wszystkie obecnie obowiązujące regulacje, lecz
również rozwiązania techniczne zaprojektowane i zoptymalizowane w celu ich wykorzystania
dla wszystkich środków chłodniczych. Przy tym dostępne warianty blokowych wymienników
ciepła zostały precyzyjnie zoptymalizowane pod kątem zastosowania indywidualnie
wybieranych czynników i płynów chłodniczych. Średnice rur i materiały, z których je wykonano,
oraz odpowiednio zaprojektowane geometrie lamel zapewniają optymalną wydajność instalacji
chłodniczych przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej objętości rur. Tak jak dotychczas,
również w ramach najnowszej serii firma Güntner oferuje pełen wachlarz oprzyrządowania.
Mimo że do konfiguracji urządzeń w programie Güntner Product Calculator (GPC) potrzebna
jest specjalistyczna wiedza techniczna, to obsługa tego cieszącego się dużym
zainteresowaniem oprogramowania projektowego jest nadzwyczaj prosta. Nowe chłodnice
powietrza zostały opracowane w wersji standardowej dla ciśnienia roboczego
nieprzekraczającego wartości 80 bar.
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      Nowe instalacje chłodnicze w przemyśle i logistyce  Chłodnice powietrza GASC firmy Güntner to wąskie moduły sufitowe, dostosowane zarówno doczynnika chłodniczego HFC, jak i CO2. Ze względu na to, iż te płaskie urządzenia posiadającertyfikat higieniczny oraz osiągają moc od 0,5 do 13 kW, idealnie nadają się do wykorzystaniaw instalacjach chłodniczych w branży przemysłowej i logistycznej, zwłaszcza w przypadkuniewielkiego zapotrzebowania na moc w niskich komorach chłodniczych. Chłodnice GASC sąszybkie w montażu. Dodatkowo ich osłona boczna jest rozkładana, co pozwala w prosty sposóbotworzyć całą obudowę i wyczyścić wnętrze urządzenia. Stale dostępne są również inne typychłodnic do zastosowań standardowych, z odpowiednio krótkim terminem dostawy.Przyścienne wysokowydajne chłodnice powietrza GACC (Güntner Air cooler Cubic Compact)firmy Güntner to klasyczny produkt do różnorodnych zastosowań w chłodnictwieprzemysłowym. Chłodnica GACC składa się z wysokowydajnego wymiennika ciepła wraz zukładem rur w kompaktowej obudowie. Dostępne są typy urządzeń o mocy od 1,5 do 69 kW.Oferują one liczne korzyści dla użytkownika. Dzięki temu, że tacę ociekową i blachę grzewcząmożna łatwo rozłożyć, a otwarcie osłony bocznej jest wyjątkowo nieskomplikowane, chłodnicaGACC jest szybka i łatwa w czyszczeniu oraz dobrze dostępna w celu przeprowadzeniawszelkich prac kontrolnych i konserwacyjnych. Opcjonalnie montowane streamery Güntnerpozwalają osiągnąć w chłodniach bardzo daleki wyrzut powietrza.    www.guentner.eu    
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