
Rozwiàzania dla ch∏odzenia
wody technologicznej



Ch∏odnice wentylatorowe

Hyperfree
Bezspr´˝arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym roz-
wiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy˝szej ni˝
temperatura otoczenia.

Wszystkie modele sà łatwe w instalacji oraz tanie w utrzymaniu i eks-
ploatacji. Ponadto dzi´ki wyposa˝eniu zapewniajàcemu stopieƒ
ochrony IP54 oraz galwanizowanym i epoksydowanym ramom alu-
miniowym, przystosowane sà do instalacji na zewnàtrz.

Ka˝de urzàdzenie jest osobno testowane, aby zagwarantowaç maksy-
malnà wydajnoÊç.

Konfiguracje:

• Pozioma
• Pionowa
• Konfiguracja „V”
• Antykorozyjna

Wyposa˝enie:

• Okablowanie
• Panel elektryczny
• Sterowanie temperaturà wody
• Zestaw uzupełniania wody
• Zestaw pomp
• Zawor trójdrogowy do funkcji freecoolingu

Uwolnij swojà energi´

Charakterystyka
działania

W bezspr´˝arkowych su-

chych chłodnicach wody wo-

da krà˝y wewnàtrz w´˝owni-

cy wymiennika ciepła pod-

czas gdy przepływ powietrza

chłodzàcego wod´ jest wy-

muszany przez prac´ jednego

lub dwóch wentylatorów.

Seria Hyperfree

HDC040-710

HDCV490-820

20 modeli

z mocà chłodniczà

od 40 do 820kW

Wentylatory o niskim poziomie hałasu,
zamontowane na wspornikach w celu
polepszenia wydajnoÊci, z zewn´trzny-
mi wirnikami i z zintegrowanà ochronà
termicznà.

Unikalna konstrukcja ˝eber – konfiguracja „falowa”
– optymalizuje działanie chłodzàce, podczas gdy
gładkie rury gwarantujà wysokà niezawodnoÊç
i minimalnà strat´ ciÊnienia.



Zastosowania i sektory przemys∏u

Bezspr´˝arkowe suche chłodnice wo-
dy Hyperfree stosowane w połàcze-
niu z agregatami chłodniczymi wody
Hyperchill stanowià rozwiàzanie
gwarantujàce efektywne i maksymal-
nie wydajne działanie.

System „freecooling” umo˝liwia
automatyczne przełàczanie pracy
mi´dzy urzàdzeniem Hyperfree,
(praca podczas zimniejszych mie-
si´cy), a urzàdzeniem Hyperchill (pra-
ca podczas cieplejszych miesi´cy).
Pozwala to na znacznà oszcz´dnoÊç
energii, oraz gwarantuje dostaw´ wo-
dy o takiej samej temperaturze pod-
czas wszystkich pór roku przy znacz-
nej redukcji kosztów.

Stosowanie wody do chłodzenia jest szeroko rozpowszechnione w przemyÊle. Agregaty chłodnicze
wody Hyperchill oraz bezspr´˝arkowe suche chłodnice wody Hyperfree doskonale wypełniajà po-
trzeby przemysłu tekstylnego, przetwórstwa spo˝ywczego, tworzyw sztucznych, przemysłu farma-
ceutycznego, przemysłu napoi, przemysłu in˝ynieryjnego, przemysłu szklanego, elektronicznego
i laserowego, znajdujàc zastosowanie w kolejnych sektorach przemysłu:

Chłodzenie produktów: plastik, guma, aluminium, stal i podobne materiały, artykuły spo˝ywcze,
farby, gazy.

Chłodzenie procesów: powietrze, opary po spalaniu, rozpuszczalniki, powierzchnie stykowe, po-
wierzchnie obrabiane.

Chłodzenie urzàdzeƒ: bezpoÊrednie lub poÊrednie (kontrola temperatury oleju chłodzàcego).

Chłodzenie pomieszczeƒ: chłodnie, klimatyzatory, panele elektryczne, tunele chłodzàce.

Suszenie (w połàczeniu z chłodnicà koƒcowà): spr´˝one powietrze, gazy techniczne i biogazy, po-
wietrze do zastosowaƒ spo˝ywczych, produkty chemiczne/farmaceutyczne, farby.

Inne zastosowania: sterowanie temperaturà w wannach, piekarnikach, reaktorach chemicznych, za-
stosowania specjalne.

U˝ytkownik

Hyperfree

Hyperchill

Rozwiàzania Parker Hiross

Freecooling



Dbaj o Êrodowisko

i swoje inwestycje

Uwolnij swojà energi´

Stosowanie wody lodowej stanowi podstaw´ wielu procesów produkcyjnych oraz przetwórczych
w przemyÊle. Zakres wyst´pujàcych potrzeb jest znacznie zró˝nicowany, od potrzeby absorpcji cie-
pła, a˝ po utrzymywanie komponentów, pomieszczeƒ i faz roboczych w stałej kontrolowanej tem-
peraturze. NiezawodnoÊç i łatwoÊç regulacji systemu chłodzàcego wzgl´dem okreÊlonych warun-
ków sà kluczowymi elementami w zapewnianiu ciàgłoÊci procesu, jego optymalizacji i wreszcie
minimalizacji kosztów.

Zakres indywidualnych i zintegrowanych rozwiàzaƒ, oferowany przez Parker Hiross obejmuje:

• Agregaty chłodnicze wody Hyperchill, idealne do chłodzenia wody technologicznej lub mieszaniny
wodno-glikolowej w obiegu zamkni´tym, z wykorzystaniem cyklu chłodzàcego uwzgl´dniajàcego
wysokà niezawodnoÊç, wysokà wydajnoÊç energetycznà oraz bardzo precyzyjnà regulacj´ tempe-
ratury chłodzonego płynu.

• Bezspr´˝arkowe suche chłodnice wody Hyperfree, wymienniki ciepła, w których woda jest chło-
dzona dzi´ki wymuszonej cyrkulacji powietrza z otoczenia, przy bardzo niskim poborze energii.

Szanujàc Êrodowisko:

Jako firma posiadajàca certyfikat ISO 14001, Parker Hiross za podstaw´ filozofii rozwoju i produk-
cji swoich produktów uznaje poszanowanie Êrodowiska naturalnego. Rozwiàzania dla chłodzenia
wody technologicznej gwarantujà:

• Eliminacj´ strat wody, dzi´ki pracy w obiegu zamkni´tym;

• Brak ryzyka zanieczyszczenia Êrodowiska, dzi´ki specjalnej konstrukcji obiegu chłodniczego, do-
kładnie przetestowanego w celu zapobiegni´cia wyciekom czynnika chłodniczego do Êrodowiska;

• Maksymalnà wydajnoÊç energetycznà, umo˝liwiajàcà minimalizacj´ poboru energii;

Bezpieczna inwestycja:

Rozwiàzania firmy Parker Hiross zaprojektowane specjalnie do zastosowaƒ przemysłowych zapewniajà:

• Minimalny pobór energii, dzi´ki zastosowaniu czynnika chłodniczego R407C oraz spr´˝arek spi-
ralnych lub Êrubowych, umo˝liwiajà 20% oszcz´dnoÊç energii w porównaniu z tradycyjnymi
spr´˝arkami tłokowymi. Agregaty chłodnicze wody Hyperchill pracujàc pod cz´Êciowym ob-
cià˝eniem, zapewniajà osiàgniecie maksymalnej wydajnoÊci energetycznej.

• Zmniejszonà potrzeb´ przeprowadzania przeglàdów, dzi´ki pracy w obiegu zamkni´tym. Przy-
czynia si´ do tego równie˝ zaawansowana technologia przewymiarowanych parowników, oraz
dokładne projektowanie i testowanie, któremu poddane zostajà wszystkie obiegi.



Przep∏yw
wody
m3/h(1)

Spadek
ciÊnienia wody

kPa(2)

Wentylatory
n° x ø
(mm)

Moc silnika
wentylatorów
(ka˝dy) kW

CiÊnienie
akustyczne

db(3)

Przy∏àcza
wej./wyj.

Wymiary (mm)

SzerokoÊç WysokoÊç G∏´bokoÊç GruboÊç

Waga

kg

Moc
ch∏odnicza
kW(1)

MODEL

Konfiguracja standardowa (pozioma/pionowa)

HDC040 39,5 6,8 39,3 2 x 500 0,78 47 1 1/4” 830 920 2042 530 97

HDC060 59,1 10,2 37,3 3 x 500 0,78 49 1 1/2” 830 950 2942 530 134

HDC080 80,7 13,9 80,8 3 x 500 0,78 49 2” 830 950 2942 530 165

HDC110 107,9 18,6 74,8 4 x 500 0,78 50 2” 830 950 3842 530 223

HDC140 137,6 23,7 17,3 2 x 630 2,6 59 2” 1255 1220 3235 850 380

HDC165 164,1 28,2 44,5 3 x 630 2,6 61 2” 1255 1220 4635 850 480

HDC190 192,1 33,0 39,7 3 x 630 2,6 61 2” 1255 1220 1635 850 525

HDC210 206,9 35,6 30,4 3 x 630 2,6 61 2 1/2” 1255 1220 1635 850 570

HDC250 247,4 42,5 44,4 2 x 910 3,6 58 2 1/2” 1494 1290 4635 850 580

HDC345 344,5 59,2 8,3 3 x 910 3,6 60 3” 1494 1290 6735 850 795

HDC440 438,1 75,3 48,7 4 x 910 3,6 60 2 x 3” 2290 1290 4650 790 940

HDC510 506,6 87,1 72,8 6 x 910 3,6 62 2 x 4” 2290 1290 6750 790 980

HDC580 579,7 99,7 9,7 6 x 910 3,6 62 2 x4” 2290 1290 6750 790 1073

HDC660 655,1 112,7 71,2 6 x 910 3,6 62 2 x 4” 2290 1290 6750 790 1159

HDC710 714,4 122,9 18,6 8 x910 3,6 63 2 x 4” 2290 1290 8850 790 1318

Konfiguracja „V”

HDCV490 486,1 83,6 30,5 6 x 910 2 58 2 x DN80 2230 2210 4250 nd 1323

HDCV540 535,5 92,1 34,2 6 x 910 3,6 64 2 x DN80 2230 2210 4250 nd 1167

HDCV620 622,6 107,1 34,0 8 x 910 3,6 64 2 x DN80 2230 2210 4250 nd 1347

HDCV720 717,1 123,3 42,0 8 x 910 3,6 65 2 x DN100 2230 2210 5560 nd 1628

HDCV820 823,2 141,6 32,0 10 x 910 3,6 65 2 x DN100 2230 2210 5560 nd 1826
(1) Dane odnoszà si´ do temperatury wody wlotowej/wylotowej 40°/35°C, temperatury otoczenia 25°C, glikol 0%.
(2) Spadek ciÊnienia odnosi si´ do nominalnego przepływu wody, mo˝liwe jest obni˝enie wskazanej wartoÊci.
(3) CiÊnienie akustyczne jest Êrednià wa˝onà wartoÊci pomiarów mierzonych 10m na powierzchni prostopadłoÊcianu z płaszczyznà symetrii, 1 m od powierzchni gruntu.
Zasilanie 400/3/50Hz dla wszystkich modeli.

Rozwiàzania Parker Hiross

Hyperfree

nd – nie dotyczy



Hyperfree

Hyperchill Laser

HDC (konfiguracja pozioma)

HCD040-345 (1 rzàd wentylatorów)

HDC440-710 (2 rz´dy wentylatorów)

HDC (konfiguracja pionowa)

HCD040-345 (1 rzàd wentylatorów)

HDC440-710 (2 rz´dy wentylatorów)

HDCV (konfiguracja „V”)

ICL022-057

ICL005-007 ICL010-015

Rozwiàzania Parker Hiross



Uwolnij swojà energi´

Uwolnij moc

Oszcz´dzaj energi´

Oczyszczaj powietrze

Przestaƒ marnowaç wod´

Szanuj Êrodowisko

Popraw swojà zdolnoÊç produkcyjnà

Skup si´ na istocie swojej dzia∏alnoÊci

dh Group Polska Sp. z o.o. – Warszawa – Tel. +048 22 723 03 67 – Fax +048 22 723 03 68 – www.hiross.com.pl
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