klimatyzacja

DECSA: połączenie tradycji i innowacji
w chłodzeniu wyparnym
Józef KISIELNICKI

DECSA to relatywnie młoda firma, chociaż jej początki sięgają 1927 roku. Wówczas
produkcję urządzeń dla chłodnictwa na skalę przemysłową rozpoczął
inż. Giulio R. de Cardenas.
W roku 1975 powstał oddział firmy, którego zadaniem było
rozwinięcie produkcji maszyn chłodniczych z wykorzystaniem
procesu parowania wody. Oddział z czasem odłączył się od grupy i stał się niezależną jednostką gospodarczą. Dziś działa pod
zarządem dr Nicola De Cardenas. Miejscem aktywności Spółki
jest miasto Voghera w prowincji Pavia.
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Wyparne wieże chłodnicze z obiegiem zamkniętym
Wyparne chłodnice cieczy z obiegiem zamkniętym to serie
REF i CFR. Obydwie mogą być dostarczone w wykonaniu z wentylatorami osiowymi lub promieniowymi. Seria CFR różni się budową od wykonania REF. Dla zwiększenia powierzchni wymiany ciepła na rurki wymiennika ściśle nałożony jest blaszany pas
w sposób spiralny. Takie mocowanie powoduje ścisłe przyleganie krawędzi paska do powierzchni rury i wywołuje efekt fałdo-

wania się blachy na styku z rurą. Jest to dalsze zwiększenie powierzchni wymiennika.
Serie REF i CFR pozwalają na schłodzenie takich cieczy jak: olej,
emulsje olejowe, woda, glikol, roztwory chemiczne itp., cyrkulujących w obiegu wewnętrznym – zamkniętym.
Wykorzystywane jest tutaj zjawisko parowania wody, która
pochodzi z obiegu zewnętrznego. Proces aktywizowany jest
przez strumień przeciwprądowo przepływającego powietrza.
Stosowanie chłodnic z obiegiem zamkniętym gwarantuje, że
ciecz ochładzana jest odizolowana przegrodą, w postaci ścianki
rur, od zanieczyszczeń z powietrza. Rozwiązanie redukuje koszty inwestycyjne (nie trzeba stosować w instalacji: z wielostopniową filtracją, odmulaczy, odstojników itp. osprzętu) oraz koszty obsługi instalacji.
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Seria CFR jest rozwiązaniem zalecanym wszędzie tam, gdzie
wieże przewidziane są także do absorbowania ciepła, np. w systemach z pompami ciepła i instalacjach energii odnawialnej.
Otwarte wieże chłodnicze
Typoszereg urządzeń TMR wyposażony został w wentylatory promieniowe, a w jego skład wchodzi 47 wielkości jednostek. Dzięki tak dużej rozpiętości mocy urządzenia dokładnie
odpowiadają wymaganiom projektowym, zarówno w klimatyzacji, jak i w licznych przemysłowych procesach chłodzenia.
Odśrodkowe wentylatory umieszczono po jednej stronie urządzenia. Pozwala to na zastosowanie różnej wielkości tłumików
szumu, dzięki czemu istnieje możliwość stopniowanej redukcji
generowanego hałasu. W rezultacie wieże DECSA charakteryzują się bardzo cichą pracą.
Proces projektowania uwzględnił wymiary urządzeń z uwagi na koszty transportu oraz zajmowaną przestrzeń na miejscu posadowienia. Toteż urządzenia tej serii nie wymagają
ponadwymiarowych środków transportu. Ponadto, jednostki w aż 27 wielkościach o nominalnej mocy do 1310 kW, nie
są do transportu dzielone na części, co zmniejsza koszty instalowania.
Grupa chłodnic wyparnych z wentylatorami osiowymi obejmuje dwie serie po 46 wielkości każda. Występuje tu podział
na serię TMA w konstrukcji metalowej i serię TVA w konstrukcji z włókna szklanego.
Ten model wież nadaje się szczególnie do zastosowań przemysłowych, kiedy to niezbędne jest połączenie kompaktowej
konstrukcji oraz długoterminowej, bezpiecznej i bezobsługowej eksploatacji. Atutem rozwiązania, jest własna koncepcja
DECSA oparta na skutecznym odbiorze ciepła przy przeciwprądowym przepływie strumieni: powietrza i wody. Odbywa
się to z wielką korzyścią dla przestrzeni niezbędnej do zainstalowania urządzenia.
Obudowa i materiały, takie jak szklane włókno DecsaPLAST
odporne na promienie UV, poliester, stal nierdzewna oraz Z-725 –
ocynkowana ogniowo blacha stalowa (o grubości powłoki cynku: 725 gr / mkw.), gwarantują niezawodną odporność na korozję wobec agresywnej wody i / lub atmosfery.
Podsumowanie
Już pierwsze urządzenia przekonały klientów, że rynek włoski rozwinął się bardzo dynamicznie. Urządzenia DECSA bardzo
prędko pojawiły się na najbardziej prestiżowych budynkach
Mediolanu, Rzymu czy Wenecji. Drugim etapem ekspansji
stał się rynek Europy Zachodniej, na którym w skutek bardzo
atrakcyjnych cen i wysokiej jakości produktu, DECSA zadomowiła się na trwałe.
Dziś poza krajami Afryki, Ameryki i Azji, w których DECSA jest
już dobrze znana, następuje upowszechnianie marki w „Nowej
Unii” i w krajach byłego Związku Radzieckiego. Także w Polsce
urządzenia z Voghera zastosowano już w kilkunastu galeriach
handlowych, zakładach przemysłowych, zespołach biurowomieszkalnych, a także w szkolnictwie wyższym.
Największym na naszym rynku obiektem na który, polski dystrybutor, firma KLIWEKO dostarczyła wieże chłodnicze DECSA jest
kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny
Sky Tower we Wrocławiu. (ponad 7 MW). Poziom jakości produktu poświadcza udział producenta w certyfikacji ISO 9001-2000,
członkostwo w stowarzyszeniu CTI oraz produkcja podporządkowana wymogom dyrektywy PED.
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