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Agregaty wody lodowej na R744

Nowe rozwiązania agregatów wody lodowej na czynnik chłodniczy CO2

• Praca z czynnikiem CO2 (R744), 
• brak konieczności rejestracji w CRO
• brak ograniczeń w funkcjonowaniu w roku 2020 lub 2022
• czynnik naturalny
• niska cena

(UE) nr 517/2014
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Agregaty wody lodowej na R744

Nowe rozwiązania agregatów wody lodowej na czynnik chłodniczy CO2

• Zakres wydajności (R744), 
• dostępne dzisiaj w zakresie wydajności od 60 do 600 kW

80/120(130) bar
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Agregaty wody lodowej na R744

• Wysoka sprawność
• parownik zalany 80/120(130) bar
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Agregaty wody lodowej na R744

• Wysoka sprawność
• parownik zalany
• eżektor 

• Efekt 
• Temperatura parowania wyższa o 6K 
• = 13-15% wyższa sprawność 
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Agregaty wody lodowej na R744

• Wysoka sprawność
• parownik zalany
• eżektor 

• Efekt 
• Temperatura parowania wyższa o 6K 
• = 13-15% wyższa sprawność 

Woda 12°C/7°C
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Agregaty wody lodowej na R744

• Odzysk ciepła
• korzystna charakterystyka oddawania ciepła
• możliwość uzyskiwania bardzo wysokich temperatur, nawet +90°C
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Agregaty wody lodowej na R744

Zapotrzebowanie 
na chłód 100 kW

130 kW na potrzeby 
podgrzania ciepłej 

wody użytkowej (aż do 
95°C)

• Chłodzenie i grzanie 80/120(130) bar



Agregaty wody lodowej na R744

• Układy odwracalne
• agregat wody lodowej
• lub
• powietrzna pompa ciepła
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80/120(130) bar



Pompa ciepła na R744

• Pompy ciepła
• powietrzne
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80/120(130) bar



Pompa ciepła na R744

• Pompy ciepła
• Powietrzne – odtajanie gorącym gazem

START +6 MIN +12 MIN +15 MIN



Realizacja
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• Łączenie równoległe
• Równoległe połączenie większej ilości 

chillerów pozwala na osiągnięcie dużych 
mocy instalacji - do 3 MW 



Realizacja

Chiller o 100 kW mocy chłodniczej i 130 kW mocy 
grzewczej. Sercem systemu jest pojedyncza sprężarka 
Dorin z falownikiem pozwalającym na płynną regulację 
pracy w zakresie od 30 do 100% mocy.

Urządzenie pozwala utrzymać wymagane parametry 
procesów technologicznych i jakość produkcji pod 
względem chłodzenia maszyn produkcyjnych, 
jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie na ciepło w 
fabryce i biurach.

Na kompletny system składa się chiller z pełnym 
odzyskiem ciepła, system rozprowadzenia schłodzonej 
wody z stacjami pompowymi i zbiornikami buforowymi, 
gas cooler pozwalający na pracę w przypadku braku 
zapotrzebowania na ciepło i dry cooler do free coolingu. 
Przemyślane dopasowanie elementów pozwala na 
utrzymanie temperatury chłodzonej wody w zakresie +/-
0,5°C



Zastosowania przy produkcji napojów

Chłodzenie moszczu 
winogronowego podczas etapu 
fermentacji.

Dwa chillery o mocy 60 kW każdy

Parametry wody lodowej: 1/6°C

Wydajna praca układu do  
temperatury zewnętrznej 40°C

Odzysk ciepła na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej podgrzewanej do 
90°C stosowanej do mycia i 
odkażania butelek.

Wymiary zewnętrzne chillera: 
1800x950x1900mm.



Zastosowania przy produkcji napojów

Całkowita moc 700 kW – dwie jednostki 
350 kW

Zmienna temperatura parametrów pracy 
układu od -6°C do -1°C

Woda chłodząca stosowana do chłodzenia 
wina zarówno podczas procesu 
fermentacji jak i przy przechowywaniu.

Odzysk ciepła do podgrzania wody do 
80°C

Gas coolery umieszczone na dachu



Porównanie
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Zużycie energii, to=-7°C, Warszawa

Łączne koszty CO2 - adiabata Łączne koszty R717 Łączne koszty R404a

R404 = 100%
R717 = 62,3%
R744 = 54,2%



Zapraszamy do współpracy

Tel. +48 788 673 416

Email: p.rachwal@enreco.pl

www.enreco.pl


