


˃ WIEŻE CHŁODNICZE KONSTRUKCJI BETONOWEJ
Wieże  chłodnicze  konstrukcji  betonowej  są  idealne  do  zastosowania  w  małych  i  dużych  instalacjach
przewidzianych  do  długiego  okresu  użytkowania.  ILMED  IPIANTI  w  przypadku  tego  typu  wież  może
zaproponować rozwiązania z wymuszonym lub naturalnym obiegiem powietrza.   

˃ WIEŻE KONSTRUKCJI BETONOWEJ – IC
Wieże IC mogą stosowane w małych i dużych instalacjach chłodniczych w:

-przemyśle chemicznym

-ciepłowniach

-przemyśle spożywczym

-przemyśle ciężkim

-przemyśle naftowym i gazowym

-przemyśle petrochemicznym

-elektrowniach

-hutach

-stalowniach

W celu optymalizacji kosztów struktura wieży może być także wykonana z
elementów prefabrykowanych. Typ zastosowanego złoża zraszanego zależy
od osprzętu, jakości schładzanej wody, składu i jakości powłoki betonowej i
środowiska w jakim wieża będzie pracować. 

˃ WIEŻE KONSTRUKCJI BETONOWEJ – FC
Wieże FC mogą stosowane w małych i dużych instalacjach chłodniczych w:

-ciepłowniach

-przemyśle spożywczym

-przemyśle ciężkim

-hutach

-elektrowniach

-stalowniach

Struktura  wieży  może  być  wykonana  zarówno  z  elementów
prefabrykowanym jak i na miejscu budowy z odlewu z betonu w zależności
od zapotrzebowania danego projektu.



˃ WIEŻE CHŁODNICZE KONSTRUKCJI RAMOWEJ
Wieże  chłodnicze  konstrukcji  ramowej  są  alternatywą  do  wież  konstrukcji  betonowej  zarówno  pod
względem kosztów ale  także  czasu  wykonania.  ILMED IMPIANTI  posiada  w  swoich  referencjach wiele
obiektów gdzie są zastosowane wieże o  konstrukcji  ramowej  wykonane ze  stali  lub  prasowanego FRP.
Projektowanie wież odbywa się za pomocą zaawansowanego oprogramowania a użyte materiały o wysokiej
jakości pozwalają na stosowanie w różnych warunkach środowiskowych.    

˃ WIEŻE KONSTRUKCJI RAMOWEJ – TGK
Wieże  TGK  mogą  być  zastosowane  w  małych  i  dużych  instalacjach
chłodniczych w:

-przemyśle chemicznym

-ciepłowniach

-przemyśle spożywczym

-przemyśle ciężkim

-przemyśle naftowym i gazowym

-przemyśle petrochemicznym

-elektrowniach

-hutach

-stalowniach

Konstrukcja wież TGK pozwala na łatwą i szybką instalację bez konieczności
angażowania  wyspecjalizowanych  firm  montażowo-budowlanych.  Długa
żywotność wież TGK sprawia że są one dobrą opcją zarówno dla nowych i
istniejących zakładów przemysłowych. 

˃ WIEŻE KONSTRUKCJI RAMOWEJ – TRK
Zastosowanie  prasowanego  FRP jako  konstrukcji  ramy  wież  chłodniczych
TRK powoduję że mogą one pracować w środowisku silnie korozyjnym lub
agresywnym  takim  jak  np.  woda  morska,  jednocześnie  zachowując
efektywność  kosztów inwestycyjnych w stosunku do wież  wykonanych ze
stali nierdzewnej.

ILMED  IMPIANTI  stosuje  wysokiej  jakości  prasowanego  FRP
charakteryzującego się:

-odpornością na promieniowanie UV

-ognioodpornością

-dużym  zakresem  temperatur  pracy  w  ekstremalnych  warunkach
pogodowych



˃ WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Każda wieża chłodnicza może być dostarczona z wyposażeniem dodatkowym (dobór według indywidualnych
zapotrzebowań danego klienta) takim jak grzałki elektryczne, regulatory prędkości obrotowej itp.. 

˃ ZŁOŻA ZRASZANE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Prawidłowy dobór złoża pozwala zmaksymalizować wydajność, niezawodność i trwałość wieży chłodniczej jednocześnie
zmniejszając koszty utrzymania instalacji.

Złoże zraszane  FILMED 20 jest  stosowane dla  czystej  lub lekko  zanieczyszczonej  wody.  Ten typ złoża zapewnia
wysoką wymianę ciepła i odpowiednie rozprowadzenie powietrza w wieży. 

Złoże FILMED 20 może być także w opcji:

-odporne na wysoką temperaturę pracy

-przystosowane do pracy przy niskiej temperaturze otoczenia   

-ognioodporne

-odporne na działanie wody morskiej

Złoże „VERTICAL FLUTE” charakteryzuje się większą zdolnością rozpraszania ciepła i odpowiednim rozprowadzeniem
powietrza niż FILMED 20. Może być także stosowane do bardzie zanieczyszczonej wody niż FILMED 20.

W przypadku konieczności schładzania wody zanieczyszczonej o dużej zawartości ciał stałych zalecane jest stosowania
złoża  typu  „SPLASH  FILING”  charakteryzującego  się  odpowiednim  konstrukcją  zapobiegającą  zabrudzeniu  i
zmniejszania się przepływającego strumienia powietrza.

Złoża zraszane z PRASOWANEGO FRP są stosowane do silnie zanieczyszczonej wody. Typ zastosowanego materiału
zapewnia długą żywotność i odpowiednią wymianę ciepła. 

˃ AKCESORIA

AKCESORIA REDUKCJA
KOSZTÓW

EKSPLOATACJI

PRACA PRZY
NISKICH

TEMPERAT.
ZEWNĘTRNZYCH

WYCISZENIE PODWYŻSZONA
WYTRZYMAŁOŚĆ

REDUKCJA
KOSZTÓW

SERWISOWANIA

REDUKCJA MGŁY
WODNEJ

WPŁYW NA
ŚRODOWISKO

MATY WYCISZAJĄCE ● ●

WOLNOOBROTOWE WENTYLAORY ● ●

REDUKCJA HAŁASU OD PRACY 
SILNIKA

● ●

GORĄCA KURTYNA WODNA ●

WENTYLAORY REWERSYJNE ●

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE NA 
PRZEPUSTNICACH / OSŁONACH 
WENTYLATORÓW

●

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE PRZY 
SILNIKACH WENTYLATORÓW

●

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WENTYALTORÓW

● ● ● ● ●

UZDATNIANIE WODY / FILTRACJA ● ● ● ●

PANEL KONTROLI AUTOMATYCZNEJ 
PRACY 

● ● ● ● ● ●

SYSTEM MOKRY / SUCHY ● ●



˃ WYKONANIE
Każda z elementów składowych wieża chłodniczej może być wykonany z różnych materiałów w  zależności
od indywidualnych zapotrzebowań danego klienta lub środowisku w jakim będzie pracować

IC / FC
ELEMENT STANDARD OPCJA

GŁÓWNA RAMA BETON
OBUDOWA BETON
ŻALUZJE FRP BETON
OSŁONA

WENTYLATORA
FRP BETON

WENTYLATOR FRP ALUMINIUM
MOCOWANIA

WENTYLATORA
STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA

ŚRUBY STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA DUPLEX
ORUROWANIE
PIERWOTNE

BETON PP PVC FRP

ORUROWANIE
WTÓRNE

PVC PP FRP BETON

DYSZE PPG STAL NIERDZEWNA
ZŁOŻE ZRASZANIA PVC / PP PVC LT / PRASOWANE FRP PVC HT PP

ODKRAPLACZE PVC PP

TGK
ELEMENT STANDARD OPCJA

GŁÓWNA RAMA STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA
OBUDOWA FRP STAL GALWANIZOWANA  STAL NIERDZEWNA
ŻALUZJE STAL GALWANIZOWANA FRP
OSŁONA

WENTYLATORA FRP

WENTYLATOR FRP ALUMINIUM
MOCOWANIA

WENTYLATORA STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA

ŚRUBY STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA DUPLEX
ORUROWANIE
PIERWOTNE STAL GALWANIZOWANA PVC PP FRP

ORUROWANIE
WTÓRNE STAL GALWANIZOWANA PVC PP FRP

DYSZE PPG STAL NIERDZEWNA
ZŁOŻE ZRASZANIA PVC / PP PVC LT / PRASOWANE FRP PVC HT PP

ODKRAPLACZE PVC PP

TRK
ELEMENT STANDARD OPCJA

GŁÓWNA RAMA PRASOWANE FRP
OBUDOWA FRP
ŻALUZJE FRP
OSŁONA

WENTYLATORA
FRP

WENTYLATOR FRP ALUMINIUM
MOCOWANIA

WENTYLATORA
STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA

ŚRUBY STAL GALWANIZOWANA STAL NIERDZEWNA DUPLEX
ORUROWANIE
PIERWOTNE

PVC PP FRP

ORUROWANIE
WTÓRNE

PVC PP FRP

DYSZE PPG STAL NIERDZEWNA
ZŁOŻE ZRASZANIA PVC / PP PVC LT / PRASOWANE FRP PVC HT PP

ODKRAPLACZE PVC PP




