
Adiabatyczne chłodnice cieczy - Alfa Laval Abatigo

Alfa Laval wprowadza do swojej oferty adiabatyczne chłodnice cieczy nowej generacji - Alfa
Laval Abatigo. Wyposażone w sekcję wstępnego schładzania powietrza, tzw. komorę
chłodzenia adiabatycznego są zoptymalizowane dla różnych zastosowań pod kątem
mniejszego zużycia wody, energii, środków chemicznych, a także mniejszych potrzeb
konserwacyjnych w długim okresie eksploatacji.

  

      

  

Ze względu na coraz wyższe koszty energii oraz wody, procesy wykorzystujące duże ilości
ciepła są coraz większym wyzwaniem w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. Klienci w
różnych branżach przemysłowych poszukują rozwiązań alternatywnych dla wież chłodniczych,
które zużywają ogromne ilości wody, wymagają przeprowadzania okresowego czyszczenia, a
także stwarzają ryzyko skażenia bakteriami Legionella.
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    Choć dry-coolery mogą wydawać się idealnym rozwiązaniem w wielu aplikacjach, pojawiają siępewne ograniczenia, jeśli chodzi o niektóre procesy wymagające głębszego schłodzenia cieczyprzy wyższych temperaturach zewnętrznych.  Alfa Laval Abatigo wykorzystuje unikalną metodę chłodzenia poprzez rozpylanie mgły wodnej ijednoczesne schłodzenie powietrza zanim dotrze do bloku lamelowego wymiennika ciepła.Rozwiązanie takie znacząco zmniejsza zużycie energii i wody, i z powodzeniem może byćwykorzystane do różnych zastosowań i warunków klimatycznych. Zamknięta komorazabezpiecza przed wydostawaniem się wody poza obszar komory podczas przepływupowietrza w kierunku bloku lamelowego, co zapobiega odkładaniu się zanieczyszczeń, korozji,a także zapobiega rozwojowi niebezpiecznych bakterii (Legionella).  Korzyści z adiabatycznych chłodnic cieczy:        -  Do 95% redukcji w zużyciu wody w stosunku do wież chłodniczych,      -  Wyeliminowanie konieczności uzdatniania wody w systemach adiabatycznego chłodzenia,     -  Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody dzięki systemowi sterowania, który reguluje wsposób ciągły ilość rozpylanej wody,       -  Wydłużony czas eksploatacji ze względu na brak odkładania się kamienia, trwałąkonstrukcję urządzenia i pokrycie wymiennika ciepła zabezpieczającą warstwą akrylu,       -  Do 95% niższe zużycie energii w stosunku do układów chłodzonych tyko powietrzem,      -  Maksymalna wydajność, mała przestrzeń montażowa w porównaniu do dr-coolerów.      Alfa Laval Abatigo została opracowana jako konstrukcja modułowa. Oznacza to, że wzależności od wymaganej wydajności i dostępnej przestrzeni, w jednym urządzeniu może byćzainstalowanych od 1 do 20 wentylatorów, w jednym lub dwóch rzędach. Wentylatory ECzapewniają dokładną kontrolę temperatury i zużycia energii w oparciu o rzeczywiste obciążenia.Wentylatory wyposażone są w dyfuzory powietrza, co zwiększa efektywność energetycznąukładu.  Dodatkowo, Alfa Laval oferuje szeroką gamę usług, włączając w to monitoring, sprawny ibezpieczny rozruchu oraz usługi serwisowe. Inżynierowie ds. serwisu i partnerzy handlowi AlfaLaval zapewniają terminowe i rzetelne wsparcie, bez względu na czas i miejsce wykonaniausług.    www.alfalaval.com    
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http://www.alfalaval.com

