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Zwiedzanie zaplecza produkcyjnego fabryki chillerów to niezwykle rzadkie i ciekawe
doświadczenie. Taką możliwość mieli uczestnicy wyprawy do Włoch, zorganizowanej przez
Elektronikę SA w połowie maja b.r., importera i autoryzowanego przedstawiciela urządzeń
Rhoss Sp.A. w Polsce. W dniu przylotu uczestnicy mogli zwiedzić niewielkie włoskie miasto
Codroipo (siedziba firmy Rhoss) oraz poznać uroki włoskiej kuchni – podczas wieczornej
integracji.

  

  

Chiller podczas testu obciążeniowego

  

  

Prawdziwa „zawodowa uczta” rozpoczęła się dnia następnego, podczas wizyty w fabryce.
Ważnym punktem programu było szkolenie techniczne. Prezentacje rozpoczęto od możliwości i
oferty fabryki, znaczenia posiadania certyfikatu EUROVENT, opisu zakresu działania własnego,
profesjonalnego laboratorium R&D (Badania i Rozwój). R&D Lab to inwestycja za ponad 2 mln
Euro, jedyne takie laboratorium we Włoszech, zatwierdzone przez wysokospecjalistyczną firmę
DMT GmbH (Essen, Niemcy) specjalnie dla EUROVENT’u i wg jego standardów. 
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Duże wrażenie zrobiła ogromna maszynownia, w której znajdują się urządzenia umożliwiające
wytworzenie konkretnych warunków klimatycznych w kilku komorach testowych.

  

  

Hala produkcyjna Rhoss

  

  

To właśnie tutaj prowadzone są badania we współpracy z najbardziej prestiżowymi uczelniami
Włoch m.in. słynnym i jednym z najstarszych na świecie – Uniwersytetem w Padwie. Nowe
urządzenia testowane są i poddawane certyfikacji, zgodnie z obowiązującymi
normami/dyrektywami. Dlatego też każdy inwestor, czy projektant, otrzymuje pewność, iż
oferowany wyrób – poprzez parametry zawarte w katalogach, wydruk danych technicznych
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wygenerowany w programie doboru, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy –
spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne.

  

  

Wizualizacja stanowiska testowego chillerów

  

  

Prezentacja nowatorskiego oprogramowania Adapive Function Plus (AF+) – patentu Rhoss –
przeznaczonego do monitoringu i optymalizacji pracy urządzeń, pokazała w szczegółach oraz w
wynikach, jak duże można uzyskać oszczędności generowane przy eksploatacji. Wiele serii
urządzeń Rhoss „o niskim zużyciu energii” wyposaża się właśnie w system przewidujący AF+. 
Systemy poliwalentne to kolejna linia produktów Rhoss. Również one wzbudziły sporą
ciekawość i pytania uczestników. 
Ostatnia prezentacja i dyskusja, zgodnie z agendą, dotyczyła programów doboru (chillerów,
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klimakonwektorów), działających również już w języku polskim.

  

  

Montaż chillera dużej mocy

  

  

Najciekawszym punktem programu dla inżynierów było zwiedzanie samych hal produkcyjnych
fabryki, czyli „jak to jest robione”. 
Słoneczna Italia słynie z produkcji wina, nie mogło więc zabraknąć wizyty w „Pittaro winery”
(produkcja wina) oraz „Pittaro wine museum” (muzeum wina), tym bardziej, że Rhoss posiada w
swej ofercie specjalne chillery do produkcji wina „Linia WINE”.
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Chiller serii Y-Pack z 4 sprężarkami Scroll    W drodze powrotnej uczestnicy mogli poznać romantyczne zaułki zabytkowej, słynnej Wenecji,gdzie był czas wolny oraz możliwość podsumowania wyprawy do fabryki.  
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