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Firma Termo Schiessl kontynuując rozpoczęty w poprzednich   latach cykl seminariów
poświęconych zagadnieniom związanym   z aktualną sytuacją na rynku czynników chłodniczych
oraz z nowoczesnymi   i energooszczędnymi rozwiązaniami technologicznymi   w chłodnictwie,
zorganizowała pod koniec I kwartału tego roku   kolejne seminaria w Poznaniu i Wrocławiu.

        
 Spotkania zostały przygotowane we współpracy z francuskim   koncernem Arkema –
światowym liderem w produkcji fluorowanych   czynników chłodniczych oraz z posiadającą
ponad   80-letnie doświadczenie w branży chłodniczej niemiecką firmą   GEA Küba.

 W pierwszej części seminariów omówiono przyczyny obecnej trudnej   sytuacji na rynku
czynników oraz techniczne problemy przezbrojenia   instalacji z R22 na zamienniki. Szczególnie
dużo uwagi poświęcono   czynnikowi Forane FX100 (R427A). Czynnik FX100 został
opracowany   przez Arkemę jako „łatwy w wymianie” zamiennik za R22 w istniejących  
instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, do średnich i niskich   temperatur odparowania.
Uczestnicy seminariów mogli nie tylko   prześledzić procedurę retrofitu na R427A i zapoznać się
z występującymi   podczas niej problemami i sposobami ich rozwiązania, ale   również uzyskali
bezcenne informacje dotyczące praktycznych wyników   z przeprowadzonych retrofitów w
zakładach przemysłu spożywczego,   w supermarketach i innych, mniejszych obiektach.

 W drugiej części zaprezentowano najważniejsze cechy konstrukcyjne   chłodnic Küba oraz
korzyści wynikające z ich stosowania. Chłodnice Küba charakteryzują się perfekcyjnym
rozprowadzaniem   czynnika za pomocą dystrybutora CAL, wykonaniem   lamel o wysokiej
efektywności oraz szybkim i skutecznym systemem   odtajania. Dzięki cechom konstrukcyjnym i
technologii wykonania   użytkownicy tych urządzeń mogą uzyskać szereg korzyści.

 Najważniejsze z nich to: niskie zużycie energii przez wentylatory   i grzałki, krótki czas
odtajania oraz utrzymanie jednolitej temperatury   powietrza w komorze.

 Warto przypomnieć, że od grudnia zeszłego roku firma Termo   Schiessl jest generalnym
dystrybutorem produktów GEA Küba   w Polsce.

 Cykl spotkań organizowanych przez Termo Schiessl przeznaczony   jest dla użytkowników i
serwisantów urządzeń chłodniczych.   Stanowi jeden z elementów działalności pozabiznesowej
firmy   troszczącej się o środowisko naturalne i aktywnie uczestniczącej   we wszystkich
działaniach związanych z ochroną interesów branży   chłodniczej i klimatyzacyjnej.
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