


˃ CHARAKTERYSTYKA
Wieże chłodnicze  TT zaprojektowane są  dla małych i  średnich instalacji  chłodniczych. Produkowane są
fabrycznie i dostarczane na miejsce instalacji wstępnie zmontowane. Wymiary wież są tak dostosowane do
transportu drogowego aby uniknąć rozdzielenia korpusu wieży chłodniczej od sekcji wentylatorów.

˃ KONSTRUKCJA

Każdy moduł  wieży składa się  z sekcji  chłodzącej oraz  jednej lub dwóch
sekcji  wentylacyjnych,  wstępnie  zmontowanych  i  połączonych  ze  sobą
pomocą śrub.  Moduł  może być uzupełniony o  część wlotową powietrza i
zbiornik  (wannę)  na wodę chłodzącą.  Górna część  wieży chłodniczej  jest
płaska  i  przystosowana  do  chodzenia  dla  ekip  serwisowych  lub
konserwacyjnych.

˃ SEKCJA WENTYLATORÓW

Przepływ powietrza wymuszany jest przez sekcję wentylatorów umieszczoną
w górnej części  wieży. Silniki wentylatorów są przystosowane do pracy w
środowisku  o  dużej  wilgotności.  Wirniki  wentylatorów  są  połączone
bezpośrednio  z  wałem  korbowym  a  cały  zespół  wentylacyjny  jest
montowany w konstrukcji  monolitycznej  (możliwość  łatwego  demontażu).
Wirniki  wentylatorów  są  wyposażone  w  specjalnie  wyprofilowane  łopatki
dzięki którym uzyskuje się wysoką sprawność pracy. Przed przypadkowym
uszkodzeniem sekcje wentylatorów są zabezpieczone metalowymi siatkami.

˃ ZŁOŻA ZRASZANIA

Złoża  zraszane  składają  się  z  kilku  nakładających  się  na  siebie  warstw
wykonanych  z  PVC/PP  (z  kanałami  poprzecznymi  lub  pionowymi  w  celu
zwiększenia powierzchni wymiany ciepła). W zależności od warunków pracy
wieży  mogą zostać dostarczone złoża  zraszane  w różnych konfiguracjach
wykonania (np. inne kształty geometryczne niż w standardzie lub wykonanie
z innego materiału niż PVC/PP). 

˃ SYSTEM ZRASZANIA 

Woda  chłodząca  dostaje  się  do  modułu  wieży  poprzez  jeden  króciec
(połączenie  kołnierzowe).  Dysze  mocowane  są  za  pomocą  połączenia
gwintowanego i mają średnicę dobraną zgodnie z projektowym przepływem
wody zapewniając tym samym ich najlepszą wydajność. 

˃ ODKRAPLACZE

Odkraplacze wykonane są z elementów modułowych, w arkuszach z PVC lub
PP. Zastosowana konstrukcja odkraplacza powoduje że jego wydajność jest
bardzo wysoka a straty przez porywanie wody nie przekraczają 0,005%.

˃ WPŁYW NA ŚRODOWISKO – MODELE O NISKIM POZIOMIE HAŁASU  

W przypadku surowych wymagań w zakresie głośności w ofercie ILMED IMPIANTI dostępne są także modele wież
charakteryzujące się  bardzo  niskim poziomem hałasu podczas pracy.  Osiągane jest  to przez zastosowanie między
innymi wolnoobrotowych wentylatorów, sekcji tłumików na tłoczeniu wentylatorów,  paneli absorbujących hałas lub
specjalne wyprofilowanych łopatek wentylatorów. 

OPCJA SILNIK WENTYLATOR SEKCJA TŁUMIKÓW WYCISZENIE (dB(A)

LNB wolnoobrotowy specjalny profil łopatek wirnika - 4 ÷ 5

LNS super wolnoobrotowy specjalny profil łopatek wirnika - ÷9  10

LLN super wolnoobrotowy specjalny profil łopatek wirnika tłumik na tłoczeniu wentylatora / na zbiorniku wody ÷12  15

ULN super wolnoobrotowy specjalny profil łopatek wirnika tłumik na tłoczeniu wentylatora / na zbiorniku wody / panele absorbujące hałas ÷15  20



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

˃ VIBRASWITCH (WYŁĄCZNIK ANTYWIBRACYJNY)

Wyłączniki  antywibracyjne  są  stosowane do monitorowania drgań sekcji  wentylatorów.  W momencie  gdy  poziom
wibracji może stać się niebezpieczny dla prawidłowej pracy wieży, wyłącznik rozłączy obwód elektryczny powodując
zatrzymanie  pracę  wentylatorów.  Standardowo  w  dostawie  jest  także  funkcja  resetowania  i  oraz  panel  zdalnego
wyłączania.

˃ GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Opcjonalnie dostępne  są  fabrycznie  instalowane grzałki  elektryczne w zbiorniku  (wannie)  wody wieży  chłodniczej.
Grzałki są tak dobrane aby utrzymywać temperaturę wody w zbiorniku przy wyłączonych wentylatorach na poziomie
około + 4÷5°C dla temperatury otoczenia -15°C. Załączanie grzałek obydwa się za pomocą dostarczonego w komplecie
termostatu.

˃ DRABINKI 

Do  wykonywania  prac  konserwacyjnych  i  serwisowych  przy  sekcjach  wentylacyjnych  mogą  dostarczone  drabinki
wykonane w technologii HDGS.

˃ BARIERKI OCHRONNE 

W przypadku wież o znacznych gabarytach i konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych lub serwisowych na
dużych  wysokościach  istnieje  możliwość  zamówienia  oprócz  drabinek  także  barierek  ochronnych  (wykonane  w
technologii HDGS) montowanych np. na dachu urządzenia obok sekcji wentylatorów. (UWAGA: Prace konserwacyjne
lub serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.) 

˃ ZAWÓR PŁYWAKOWY

Mechaniczny zawór pływakowy do kontroli poziomu wody. Zawór podłączony jest do kolektora uzupełniającego wodę i
umożliwia  automatyczne  dopełnienie  układu,  uzupełniając  ubytki  powstałe  poprzez  porywanie  i  parowanie  wody.
Pływak zaworu wykonany jest z miedzi lub tworzywa sztucznego. 

˃ KONTROLA POZIOMU WODY

Wieże chłodnicze mogą być również wyposażone w sondy monitorujące minimalny poziom wody w zbiorniku.

˃ CZUJNIK TEMPERATURY WODY

W opcji dostępny jest elektryczny czujnik temperatury kontrolujący temperaturę wody w zbiorniku wieży chłodniczej lub
na rurociągu wylotowym (czujnik PT100 wraz z przetwornikiem sygnału natężeniu 0-20 mA).

˃ WYKONANIA SPECJALNE

W przypadku konieczności transportu drogą morską możliwe jest dopasowane wymiarów wieży do wielkości kontenera. 

˃ WYKONANIA SPECJALNE – PRACA ZIMOWA

W  przypadku  pracy  wież  w  niskich  temperaturach  zewnętrznych  jest  możliwość  dostawy  zabezpieczenia  przed
nadmiernymi  opadami  śniegu  i  tworzeniem  się  lodu  wewnątrz  urządzenia  (niskie  temperatury,  śnieg  i  lód  mogą
spowodować  uszkodzenie  wentylatorów  i  zmniejszenie  mocy  chłodniczej  wieży).  Na  zewnątrz  osłony  wentylatora
prowadzone są kable grzewcze (zasilanie 230V) których praca załączana jest za pomocą dostarczonego w komplecie
termostatu. 



˃ DANE TECHNICZNE

MODELE TT

C1/10 C1/10/C D1/10 D1/10/D

WIELKOŚĆ MODUŁU
Długość A (mm) 1220 1220 1520 1520

Szerokość B (mm) 1220 1220 1520 1520
Wysokość C (mm) 2350 2350 2400 2400

WLOT POWIETRZA Wysokość E (mm) 300 300 300 300
ZBIORNIK WODY Wysokość F (mm) 380 1000 380 1000
CAŁK. WYSOKOŚĆ Wysokość H (mm) 3030 3650 3080 3700

NOMINALNY
PRZEPŁYW WODY m3/h 28 28 46 46

MOC NOMINALNA kW 195 195 321 321
SILNIK N 1 1 1 1

kW 2,2 2,2 3 3

F1/10 F1/10/S F1/13 F1/11 G1/10 G1/10/S G1/13 G1/11

WIELKOŚĆ MODUŁU
Długość A (mm) 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Szerokość B (mm) 1820 1820 1820 1820 2220 2220 2220 2220
Wysokość C (mm) 2550 2550 2550 2550 2600 2600 2600 2600

WLOT POWIETRZA Wysokość E (mm) 450 450 450 550 550 550
ZBIORNIK WODY Wysokość F (mm) 480 1000 480 1000
CAŁK. WYSOKOŚĆ Wysokość H (mm) 3480 4000 3000 2550 3630 4150 3150 2600

NOMINALNY
PRZEPŁYW WODY m3/h 67 67 67 67 84 84 84 84

MOC NOMINALNA kW 467 467 467 467 586 586 586 586
SILNIK N 1 1 1 1 1 1 1 1

kW 4 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5

H1/10 H1/10/S H1/13 H1/11

WIELKOŚĆ MODUŁU
Długość A (mm) 2220 2220 2220 2220

Szerokość B (mm) 2420 2420 2420 2420
Wysokość C (mm) 2700 2600 2700 2700

WLOT POWIETRZA Wysokość E (mm) 550 550 550
ZBIORNIK WODY Wysokość F (mm) 480 1000
CAŁK. WYSOKOŚĆ Wysokość H (mm) 3730 4150 3250 2700

NOMINALNY
PRZEPŁYW WODY m3/h 110 110 110 110

MOC NOMINALNA kW 767 767 767 767
SILNIK N 1 1 1 1

kW 7,5 7,5 7,5 7,5



˃ WYKONANIE
Każdy z elementów składowych wieży chłodniczej może być wykonany z różnych materiałów w  zależności
od indywidualnych zapotrzebowań danego klienta lub środowiska w jakim będzie pracować

MODELE TT

ELEMENT STANDARD OPCJA
SEKCJA CHŁODZĄCA

RAMA GŁÓWNA STAL
OBUDOWA STAL

OSŁONA WENTYLATORA STAL
KRATKA HDGS

WENTYLATOR PP ALUMINUM
MOCOWANIA

WENTYLATORA STAL

ŚRUBY AISI 304
ORUROWANIE STAL

DYSZE PPG
ZŁOŻE ZRASZANIA 15 - PVC 13 - PP 20 - PVC 20 - PP

ODKRAPLACZE PVC PP
SEKCJA ZBIORNIKA (WANNY)

WLOT POWIETRZA STAL
ŻALUZJE PVC HDGS PP

ZBIORNIK (WANNA) STAL
ŚRUBY AISI 304




