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W dniu 4 kwietnia 2014 firma TEKO POLSKA zorganizowała we Wrocławiu piątą już
konferencję pod hasłem Nowoczesne Technologie Chłodnicze. Tematem przewodnim
tegorocznego spotkania były Czynniki Naturalne – szanse i zagrożenia.

  

Zebranych gości przywitał Prezes firmy Pan Jacek Krystecki, który przybliżył działalność firmy
oraz wprowadził w tematykę spotkania. Wybór zagadnienia konferencji był oczywisty, a
związany z uchwaleniem w dniu 12 marca 2014 przez Parlament Europejski nowego
rozporządzenia F-gazowego, Czynniki Naturalne – szanse i zagrożenia zastępującego
dotychczas obowiązujące nr WE/842/2006, a które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Jednym z elementów tego rozporządzenia jest zakaz stosowania czynników o potencjale GWP
≥ 2500 w instalacjach już od 01.01.2020. Zabronione zatem będzie stosowanie do serwisu
(uzupełniania ubytków) takich czynników jak R404A, R507, czy R23. Niestety zakaz obejmie
także kilka spośród popularnych dziś bezpośrednich zamienników za R22 – tj. R419A, R422A,
R422D i MO89.

      

  

  

Od lewej: Pan Jacek Krystecki podczas omawiania rozwoju i ostatnich dokonań firmy TEKO
Pan Patrizio d’Alessandro z Frascolda
Pan Emanuele Chiechi wykazujący właściwości naturalnych czynników i dedykowanych im
wymiennikom firmy ECO
Pan Grzegorz Grzelka przybliża uczestnikom rozwiązania w zakresie agregatów CO2
Pan Michał Dobrzyński omawiający legislacje w zakresie prowadzenia działalności firm
instalacyjnych i serwisowych
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Biorąc powyższe pod uwagę należy szukać alternatyw dla wycofywanych czynników do nowych
instalacji, a jedną z dróg są czynniki naturalne. Wśród tej grupy czynników jednym z najbardziej
popularnych ostatnio w komercyjnych instalacjach chłodniczych jest R744, czyli dwutlenek
węgla CO2.

  

W tym zakresie Teko już od kilku lat testuje i oferuje skatalogowane rozwiązania systemów
podkrytycznych i trans krytycznych z czynnikiem roboczym CO2. Są to między innymi
standardowe i specjalne rozwiązania w postaci zespołów sprężarkowych TEKOPACK Seria
6000 o wydajności w aplikacjach średniotemperaturowych od 25 do 425 kW, a w nisko
temperaturowych od 2,5 do 300 kW. Rozwiązania te budowane są w oparciu o sprężarki Bitzer,
gdzie pierwsza sprężarka każdego systemu w standardzie sterowana jest z falownikiem. Za
kontrolę układu odpowiada automatyka WURM HCO
2
/HVL
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  Zespół TEKOPACK 6000 CO2 – transkrytyczny w układzie booster    Producent oferuje też możliwość zastosowania sprężarek Bock, czy też Frascold. Produktywłaśnie tej drugiej marki dla systemów z czynnikami naturalnymi omówił jeden z gości PanPatrizio d’Alessandro.  Teko Polska w swojej ofercie proponuje również wymienniki ECO dla czynników naturalnych.Marka ta w ostatnim czasie przejęta została przez LUVATA, a której przedstawiciel panEmanuele Chiechi przedstawił zebranym pełną ofertę rozwiązań. Producent ten oferujewszelkiego rodzaju wymienniki począwszy od chłodnic, aż po schładzacze i drycoolery dlanaturalnych czynników takich jak: CO2, amoniak, woda czy propan.    

  Zespół sprężarkowy TPduo XLR – nowość w regulacji wydajnością sprężarek Frascold    Patrząc perspektywicznie na rozwój rynku, koszt eksploatacji systemów HVACR wsupermarketach warto wziąć pod uwagę rozwiązania kompleksowe, zapewniające chłód domebli chłodniczych w zakresie LT i MT, ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Jednym zrozwiązań są sprawdzone już systemy firmy TEKO COOL2HEAT. Jak działa taki system, jakieoferuje możliwości i jak można w praktyce go wykorzystać w supermarkecie przedstawił PanSergius Stovba w temacie: Inteligentne zarządzanie przepływem ciepła z wykorzystaniem CO2w układach transkrytycznych i podkrytycznych.    
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  Pan Heinz Marquard omawia przyczyny uszkodzeń w sprężarkach chłodniczych    Tematem uzupełniającym Konferencję było wystąpienie pana Michała Dobrzyńskiego, któryomówił podstawowe legislacje F-gazowe obowiązujące i planowane w najbliższym czasie wEuropie w Polsce. Oprócz wspomnianych najnowszych regulacji f-gazowych UE, projektupolskiej ustawy o SZWO i F-gazach, pan Dobrzyński przypomniał też o obowiązkach jużspoczywających na firmach mających do czynienia z czynnikami chłodniczymi – prowadzenieodpowiedniej dokumentacji, sprawozdań, szkoleń pracowników.  W czasie przerw, uczestnicy mogli dokładnie obejrzeć i wymienić poglądy dot. przytaczanychrozwiązań technicznych na przygotowanej ekspozycji urządzeń. Można było również zapoznaćsię z przyczynami uszkodzeń i zniszczeń w sprężarkach chłodniczych na całodniowymstanowisku roboczym.    

  Regulacja wydajności XLR firmy Frascold, przykład na pracującym zestawie agregatu zchłodnicami    Dla uczestników konferencji, firma przygotowała również atrakcje w postaci szkoleń z technikijazdy samochodem na trolejach. Swoje umiejętności można było również sprawdzić jazdąSUBARU STI w zawodach na torze pod okiem instruktorów oraz zawodowego kierowcyrajdowego Grzegorza Grzyba. Pierwsze zawody TEKO CUP wygrali panowie:        -  Miejsce 1: Michał Korpas – Centrum Chłodnictwa Kielce      -  Miejsce 2: Waldemar Tamborski – DKA Polska Sp. z o.o.      -  Miejsce 3: Maciej Hanczewski-Grycza – „Piotr i Paweł”.      
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  Od lewej: Jacek Krystecki, Grzegorz Grzyb oraz zwycięzcy TEKO CUP: Michał Korpas, Waldemar Tamborski, Maciej Hanczewski-Grycza  
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