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22 maja 1922 roku wieczorem, Willis Haviland Carrier zaprosił 300 osób do budynku blacharni
w Newark w amerykańskim stanie New Jersey na poczęstunek i mecz bokserski, po którym
nastąpiło zaprezentowanie pierwszej technologii agregatu ze sprężarką odśrodkową. W maju
bieżącego roku firma Carrier obchodziła 100. rocznicę wynalezienia odśrodkowego agregatu
wody lodowej, który pod wieloma względami umożliwił rozwój współczesnego świata. Carrier
stanowi część Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wiodącego globalnego dostawcy
zdrowych, bezpiecznych, zrównoważonych oraz inteligentnych rozwiązań stosowanych w
budownictwie i łańcuchach chłodniczych.

  

      

  

  

„Przełomowy wynalazek Carriera umożliwił rozwój wielkoskalowych rozwiązań
klimatyzacyjnych, poprawiając jednocześnie efektywność chłodzenia”, powiedział Guarang
Pandya, prezes segmentu komercyjnych rozwiązań HVAC w firmie Carrier. „Codziennie
budujemy na tym fundamencie, dokonując ukierunkowanych innowacji w celu tworzenia
rozwiązań nowej generacji, przewidywania z wyprzedzaniem zmieniających się wymogów,
pełnego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych, wprowadzania inteligentnych
rozwiązań bazujących na Internecie Rzeczy oraz pomagania klientom we wdrażaniu
komercyjnych rozwiązań HVAC w ścisłym powiązaniu z ich celami biznesowymi”.

  

Koncepcja firmy Carrier polegająca na połączeniu odśrodkowej sprężarki chłodniczej z osłoną,
nowym typem skraplacza oraz agregatem wody lodowej w jednej ramie usprawniła proces
chłodzenia w fabrykach na całym świecie. Po pierwszej instalacji trzech odśrodkowych
agregatów wody lodowej w filadelfijskiej fabryce czekolady w roku 1923, innowacyjne
rozwiązanie firmy Carrier wkrótce zapewniło chłodzenie procesu u producentów wiskozy w
Indiach oraz w fabrykach krakersów w Meksyku.
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W roku 1924 spełniło się marzenie Carriera polegające na stworzeniu klimatyzacji służącej
zwiększaniu komfortu przebywających wewnątrz budynków, gdy właściciele domu handlowego
zdecydowali się na montaż agregatów odśrodkowych. Technologia odśrodkowa umożliwiła
korzystanie z niezawodnej i przystępnej cenowo klimatyzacji osobom przebywającym w
teatrach, sklepach, restauracjach, obiektach sportowych, na statkach, w szpitalach oraz
biurowcach.

  

  

  

  

Willis Carrier w roku 1950, z pierwszym zbudowanym agregatem odśrodkowym,
działającym następnie przez 27 lat w zakładach ceramicznych Onondaga w miejscowości
Syracuse w stanie Nowy Jork. Korporacja Carrier odkupiła to urządzenie i przekazała je
do kompleksu muzeów Smithsonian Institution w Waszyngtonie, gdzie znajduje się do
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dzisiaj

  

  

Dziesięć lat później chłodzenie odśrodkowe było wykorzystywane w ponad 200 gałęziach
przemysłu. Produkcja żywności i napojów stała się bezpieczniejsza, warunki w szpitalach stały
się bardziej komfortowe i higieniczne; możliwe stało się również wytwarzanie ratujących życie
lekarstw, takich jak penicylina. Zapewniając precyzyjną temperaturę i wilgotność, technologia
agregatów odśrodkowych wspiera infrastrukturę współczesnej ery cyfrowej, w tym wszelkiego
rodzaju elektronikę, chipy półprzewodnikowe, centra danych i robotykę. Bez agregatów Carrier
te nowe wynalazki i technologie nie mogłyby powstać.

  

  

  

Chociaż fizyczne podstawy działania technologii odśrodkowej w przeciągu stu lat nie zmieniły
się, inżynierowie z firmy Carrier nigdy nie zaprzestali ulepszania technologii agregatów ze
sprężarkami odśrodkowymi. Dziś chłodzony wodą agregat wody lodowej Carrier AquaEdge®
19DV cechuje się światowej klasy efektywnością energetyczną dzięki unikalnym opcjom
systemu swobodnego chłodzenia oraz odzysku ciepła, które znacznie zwiększają całkowitą
oszczędność energii układu. Dodatkowo używany jest w nim czynnik chłodniczy o wyjątkowo
niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Chłodzony wodą agregat AquaEdge

 3 / 4



Carrier obchodzi 100. rocznicę wynalezienia przez jej założyciela technologii agregatu ze sprężarką odśrodkową
Piątek, 29 Lipiec 2022 08:52

19MV cechuje się szerokim zakresem roboczym przy znacznie mniejszych wymiarach
urządzenia, co pozwala zastąpić starsze agregaty wody lodowej. Obydwie maszyny
wyposażono w jedyną w swoim rodzaju technologię dwustopniowej sprężarki ustawionej
szeregowo EquiDrive™, co znacznie obniża zużycie energii.

  

Technologia Carrier HVAC wciąż kształtuje przyszłość – od cyfrowych systemów użytkowych i
inteligentnych układów sterowania, przez ofertę skoncentrowaną na procesach biznesowych i
wydajnych systemach mieszkalnictwa wysokościowego, po zdrowe budownictwo z systemami
automatyki i rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

  

  

Więcej informacji na temat historii odśrodkowych agregatów wody lodowej można znaleźć na
stronie www.carrier.com/100
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