
Alfa Laval Arctigo – optimálny dizajn  
sa stáva skutočnosťou
Rad priemyselných vzduchových chladičov Alfa Laval
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Jedinečné spojenie skúseností a technológie

Vďaka desaťročiam bohatým na znalosti a praktické skúsenosti v oblasti prenosu tepla je dnes spoločnosť 
Alfa Laval popredným svetovým dodávateľom výmenníkov tepla. Spojením vlastných kapacít s kapacitami 
spoločností Helpman a Fincoil vytvorila spoločnosť Alfa Laval jedinečné technologické know-how a uviedla 
na trh nový rad vzduchových chladičov - Alfa Laval Arctigo.  

Alfa Laval Arctigo – optimálny dizajn sa 
stáva skutočnosťou

Priemyselné chladenie
– Alfa Laval Arctigo

Komerčné chladenie
– Alfa Laval Optigo

Výkon 
jednotky  kW

Výroba > Aukcie > Spracovanie / Skladovanie > Distribúcia > Spotrebiteľ 

Teplota  
v miestnosti °C

Každá priemyselná aplikácia chladenia má špecifické 
požiadavky a preto využitie štandardizovaných komerčných 
jednotiek často nie je vyhovujúce. Jednotlivé riešenia sa 
musia dokonale prispôsobiť potrebám zákazníka tak, aby bola 
dosiahnutá optimálna účinnosť spolu s ideálnymi klimatickými 
podmienkami. 

Na základe týchto požiadaviek vyvinula spoločnosť  
Alfa Laval Arctigo, novú sériu priemyselných chladičov vzduchu. 
Chladiče Arctigo sú navrhnuté tak, aby našli praktické využitie  
v priemyselných aplikáciách, ako je práve tá vaša. 

Spolu so sériou chladičov Optigo, určenou na komerčné 
chladenie, tak môže spoločnosť Alfa Laval ponúknuť úplný 
sortiment najmodernejších, vysoko účinných vzduchových 
chladičov na akékoľvek použitie.



 

Alfa Laval Arctigo v skratke

•	 Vhodný pre všetky typy chladív na báze HFC, amoniaku, 

CO2 a nemrznúcej zmesi

•	 DX a čerpaný systém

•	 Návrhový tlak HFC DX 33 bar, čerpané NH3 27 bar,  

CO2 33 – 60 bar, nemrznúca zmes 6 bar

•	 Trojuholníková alebo štvoruholníková geometria rúrok 

lamelového výmenníka

•	 Rozstup lamiel 4 až 12 mm

•	 1 až 8 ventilátorov, priemer ventilátorov 450 až 1000 mm

•	 Odklopné goliere ventilátorov pre ľahkú údržbu,  

úsporu času a nákladov

•	 Vyhotovenie s tlačnými alebo ťažnými ventilátormi 

•	 Teplota v miestnosti od +10 °C až do -40 °C

•	 Výkon od 3 do 250 kW

•	 Prietok vzduchu 3 000 až 120 000 m3/h

Vďaka využitiu našich odborných znalostí jednotlivých aplikácií pomáhame 
svojim zákazníkom hľadať a navrhnúť správny výrobok, či už pre ohrev alebo 
chladenie. Naše skúsenosti a poznatky od zákazníkov vytvorili základ pre rad 
vysoko kvalitných priemyselných chladičov Arctigo, ktoré prinášajú optimálny 
výkon pri použití menšieho množstva energie, čím znižujú celkové náklady.

Odborné znalosti z rôznych odvetví

Vzduchové chladiče Arctigo sú založené na modulárnej koncepcii so siedmimi 
rôznymi modulmi lamelových výmenníkov. Každý z nich je možné kombinovať 
s rôznymi konštrukčnými variantmi, typmi ventilátorov a rôznym voliteľným 
príslušenstvom. Výsledkom je široký rad poskytujúci technické riešenie  
pre každú aplikáciu priemyselného chladenia.

Široký a všestranný rad

Náš jednoduchý konfiguračný softvér AlfaSelect Air vám pomôže vybrať 
najvhodnejšie riešenie pre vašu konkrétnu aplikáciu. Vďaka celosvetovej predajnej 
sieti, miestnej technickej podpore a servisu môžete byť úplne bez starostí.

Konfigurátor a podpora



Výhody pre zákazníkov

Energetická účinnosť

•	Možnosť	osadenia	EC	motorov	 

   ventilátorov

•	Ideálny	pomer	medzi	primárnou	 

   a sekundárnou plochou lamelového  

   výmenníka

•	Optimálna	hrúbka	výmenníka	 

   so zvlnenými lamelami

•	Korugovanie	rúrok	zvyšuje	turbulenciu	 

   a zväčšuje plochu výmenníka

Vysoká odolnosť

•	Materiály	vysoko	odolné	voči	korózii

•	Robustná	konštrukcia

•	Optimálny	pomer	hrúbky	materiálu	 

   a hmotnosti

Vysoká kvalita

•	Prvotriedny	výber	materiálu	od	renomovaných 

   dodávateľov, konštrukcia založená na praktických  

			skúsenostiach	a	laboratórnych	testoch

•	Spojenie	technológie	a	skúseností	z	tisícok	 

   inštalácií po celom svete

•	Špičkový	výkon	a	kvalita	od	renomovaného	 

   dodávateľa

Optimalizované pre akékoľvek aplikácie 
chladenia

•	Desiatky	rokov	skúseností	vo	všetkých	 

   aplikáciách priemyselného chladenia

•	Široký	výber	rôznych	rozmerov

•	Až	8	ventilátorov	na	jednotku,	tlačné	 

   alebo ťažné vyhotovenie

•	Možnosť	trojuholníkovej	alebo	 

   štvoruholníkovej geometrie rúrok  

   lamelového výmenníka  

•	Nízka	výška	jednotky	pre	optimalizáciu	 

   priestoru vo vašej chladiacej miestnosti

Jednoduchá montáž a údržba

•	Dodávka	chladičov	v	montážnej	pozícii	 

   s prepravnými podperami na palete

•	Výklopná	odkvapová	vaňa,	bočné	kryty	 

   a sklopné motory ventilátorov v rámci  

   voliteľného príslušenstva 

•	Široký	priestor	na	bokoch	na	pohodlné	 

   pripojenie potrubia a montáž ventilov



Široká škála ventilátorov

•	Tlačné	alebo	ťažné	ventilátory

•	Široký	výber	spôsobov	napájania	

   s 1 aj 3 fázami

•	6	rôznych	priemerov	ventilátorov	

   až do 1 000 mm ako štandard

•	Kompletný	rad	AC	a	EC	motorov	

   ventilátorov

•	Možnosť	výberu	ventilátorov	pre	rôzny	

   statický tlak

Všetko od jedného dodávateľa

•	Všetky	výrobky	na	prenos	tepla	pre	vašu	

   aplikáciu chladenia

•	Rúrkové	výmenníky	tepla

•	Zvárané,	polozvárané,	rozoberateľné,	

   spájkované, ako aj celonerezové 

   doskové výmenníky

•	Vzduchom	chladené	kondenzátory,	

   suché chladiče a chladiče plynu (CO2)

Možnosť najmodernejšieho softvéru

•	Jednoduchý	konfi	gurátor	s	oddeleným	

   modulom pre termálny výpočet

•	Množstvo	rôznych	konfi	gurácií

•	Jednoduché	triedenie	podľa	rôznych	

   parametrov

•	Rozsiahly	produktový	rad	pokiaľ	ide	

   o prevedenie, materiály, varianty

Celosvetová zákaznícka podpora 
a servis

•	Miestne	zastúpenie	spoločnosti	Alfa	Laval	

•	Celosvetová	podpora	zo	strany	odborníkov	

   na produkty a aplikácie

•	Lokálny	pozáručný	servis

•	Originálne	náhradné	diely	k	dispozícii	

   u partnerov Alfa Laval

Spoľahlivosť

•	Priestranný	kryt	znižuje	riziko	

   rozprašovania skondenzovanej 

   vlhkosti a zaisťuje rovnomernú 

   distribúciu vzduchu vo výmenníku

•	Certifi	kácia	Eurovent

•	Chladivá	sú	v	selekčnom	programe	

   implementované na základe vlastných 

			laboratórnych	testov

Odborné 
znalosti

Široký 
a všestranný rad

Konfi gurátor 
a zákaznicka podpora



Aplikácie

Alfa Laval Arctigo vytvára ideálnu klímu pre každý druh produktu – od mrazenia a chladenia  
v priemyselných priestoroch, chladenia na bitúnkoch, v priestoroch na spracovanie rýb  
a mäsa až po presnú reguláciu klímy v skladoch čerstvých potravín.

Skúsenosti s aplikáciami z vášho odboru

Poľnohospodárska výroba

Vzduchové chladiče Alfa Laval sú navrhnuté tak, aby boli 
maximálne spoľahlivé a nevyžadovali príliš časté odmrazovanie. 
Zaisťujú	tak	ideálny	priebeh	zmrazovania	s	minimálnymi	stratami	
vlhkosti čerstvých produktov, ktoré si uchovávajú svoju hodnotu 
a kvalitu.

Šokové	zmrazovanie	pomocou	jednotiek	Arctigo	znižuje	 
rozdiel medzi teplotou vzduchu na vstupe a na výstupe  
na max. 2-3 K. Tým sa minimalizujú straty vlhkosti z produktu, 
ktorá	sa	usadzuje	vo	forme	ľadu	na	výmenníku.	Mimoriadne	
veľký rozstup medzi lamelami na vstupnej strane výmenníka 
(duálny rozstup lamiel) navyše predlžuje pracovný cyklus pred 
odmrazovaním, vďaka čomu je možné zmraziť viac tovaru.

Zmrazovanie a skladovanie mäsa,  
rýb a hydiny

Chladiče poľnohospodárskych produktov sa vyznačujú 
ideálnym pomerom výkonu a prietoku vzduchu s pomerne 
nízkym profilom. Chladiče Arctigo sú pre toto využitie 
optimalizované na teplotu vzduchu okolo 0 °C a malé 
rozdiely teplôt, aby sa zabránilo dehydratácii produktov.

Tlačné vyhotovenie
Umiestnenie na strop 

Príklad:
Dlhodobé skladovanie

 
Čerstvé produkty

Tlačné vyhotovenie
Umiestnenie na podlahu

Vstupný difúzor 90°
Difúzor s klapkou  
na odmrazovanie

Príklad:
Veľké chladené miestnosti

Vysoká vlhkosť

Ťažné vyhotovenie
Umiestnenie na podlahu

Vstupný difúzor 90°
Kryt ventilátora 90° 

Príklad:
Prudké zmrazovanie  

- veľké bitúnky

Ťažné vyhotovenie
Umiestnenie na strop
Vstupný difúzor 45°
Kryt ventilátora 45° 

Príklad:
Šokové	zmrazenie	
mäsa, rýb a hydiny

Tlačné vyhotovenie
Umiestnenie na strop

Difúzor 

Príklad:
Dlhý dofuk vzduchu 

Sklady mrkvy  
a zemiakov



Odborné znalosti

Skúsenosti s aplikáciami z vášho odboru

Komplexné požiadavky na vzduchové chladiče kladú 
distribučné centrá. Jednotky Alfa Laval Arctigo sú pre tieto 
účely navrhnuté tak, aby poskytovali vysoký výkon chladenia 
a dlhý dofuk vzduchu. Všetky chladiče Arctigo môžu byť 
dodané	so	sklopnými	odkvapovými	vaňami	a	sklopnými	
ventilátormi na jednoduchú kontrolu a čistenie, čo je v prípade 
tejto aplikácie mimoriadne dôležité.

Rýchly obrat a pohyb skladových zásob si vyžadujú, aby tieto 
chladiče udržiavali správnu teplotu veľmi efektívne a aby sa 
dali ľahko vyčistiť.

Distribučné centrá

Vzduchové chladiče miestností pre spracovanie produktov 
musia zabezpečiť nielen optimálnu kvalitu spracovávaných 
potravín,	ale	aj	prijateľnú	klímu	pre	personál.	Z	dôvodu	ochrany	
zdravia pracovníkov sú jednotky Arctigo určené na chladenie 
týchto	priestorov	navrhnuté	s	nízkou	úrovňou	hlučnosti	
a minimálne vnímateľným prúdením vzduchu.

Je to možné vďaka nízkej a rovnomernej rýchlosti prúdenia 
vzduchu a nízkemu teplotnému spádu. Skvelým doplnkom je 
textilný rukáv, ktorý zaisťuje vhodný rozvod vzduchu v celom 
pracovnom priestore.

Do radu Arctigo patria modely, ktoré boli špecifi cky navrhnuté 
so zodpovedajúcim externým tlakom na použitie textilných 
rukávov.

Spracovateľské priestory

Tlačné vyhotovenie
Umiestnenie na strop

Difúzor

Príklad:
Dlhý dofuk vzduchu 

Sklady mrkvy 
a zemiakov

Ťažné vyhotovenie
Umiestnenie na strop

Príklad:
Všeobecné použitie

Balené výrobky

Ťažné vyhotovenie
Umiestnenie na strop

Spojka pre textilný 
rukáv

Príklad:
Spracovateľské 

priestory

Tlačné vyhotovenie
Umiestnenie 
na podlahu

Príklad:
Distribučné centrá
Čerstvé produkty

Ťažné vyhotovenie
Umiestnenie na strop
Vstupný difúzor 90°

Rukáv na zaslepenie počas 
odmrazovania

Príklad:
Skladovanie mrazených 
produktov, mäso a ryby



Chladivá
Jednotky Alfa Laval Arctigo možno nakonfigurovať  
pre všetky typy chladív v systémoch s priamou expanziou  
a v čerpaných systémoch. Okruhy sú optimalizované  
v závislosti od aplikácie a použitého chladiva.

Lamelový výmenník 
•		7	základných	modulov	výmenníka
•		3,	4,	6,	8	alebo	10	radov	rúrok	v	smere	prúdenia	vzduchu
•		Rúrky:	korugované	medené,	hladké	medené	(nemrznúca	 
    zmes) alebo nerezové, priemer rúrok 16 mm
•		Profilované	lamely	0,3	mm	z	hliníka,	potiahnutého	hliníka	 
    alebo hliníka odolného voči slanej atmosfére
•		Rozstup	lamiel:	4,	5,	6,	7,	8,	10,	12	mm	alebo	dvojitý	rozstup

Každý výmenník je testovaný 
suchým vzduchom  
na netesnosť a následne 
dodávaný	s	náplňou	suchého	
vzduchu.

Ventilátory
•		1	až	8	ventilátorov
•		Priemery	(AC	aj	EC	ventilátorov):	450,	500,	630,	710,	800	 
    alebo 1000 mm
•		Smer	prúdenia	vzduchu:	ťahaný	alebo	tlačený	cez	výmenník
•		2-rýchlostné	motory	ventilátorov:	400-460/50-60/3	alebo	 
    230/50-60/1 (len 450 mm)
•		Dve	úrovne	hlučnosti	(zapojenie	Δ/Y)
•		Motory	ventilátorov	s	dynamicky	a	staticky	vyváženým	 
				externým	rotorom,	trieda	ochrany	IP54	trieda	F
•		Integrované	termo-kontakty	poskytujú	spoľahlivú	ochranu	 
    proti prehriatiu

Štandardné vlastnosti chladičov Arctigo
Alfa Laval Arctigo IS predstavuje široký a všestranný rad vzduchových chladičov s jedným výtlakom, ktoré možno 
použiť na chladenie a mrazenie v stredných a veľkých chladiarňach. Chladiče z tohto radu uchovávajú čerstvé  
a mrazené potraviny v optimálnych podmienkach pri teplotách až do -40 °C.

Široký a všestranný rad

Moduly

Model  
Alfa Laval

Arctigo

Max. počet  
ventilátorov 
na jednotku Priemer 

ventilátora
mm

Rozmery jednotky

Typ geometrie 
výmenníka Výška

mm
Dĺžka min.

mm
Dĺžka max.

mm
Δ □

IS 1 7 8 450 590 1475 7075

IS 2 6 6
450

690 1675 6675
500

IS 3 5 5
630

890 1875 6675
710

IS 4 3 4 800 1110 2275 7075

IS 5 3 3 1000 1310 2675 6675

IS 6 3 3 1000 1510 2675 6675

IS 7 3 4 1000 1710 2275 7075

Použité chladivo Návrhový tlak

HFC 33 bar

Čpavok 27 bar

CO2 33 – 60 bar

Nemrznúca zmes 6 bar



IS B 3 5 - 2 H 8 CU - E - AL 7.0 - 2H-5 L - FA29A- 00 - FRH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L R

Štandardné vlastnosti chladičov Arctigo

Odkvapová vaňa
Závesná,	výklopná	odkvapová	vaňa,	odtok(y)	s	PVC	
pripojením, voľne nastaviteľné do vertikálnej alebo 
horizontálnej polohy.

Odtok má sklon 45° pre optimalizovanie dispozície potrubia. 
Má	špeciálne	navrhnuté	otvory	medzi	vnútornou	a	vonkajšou	
odkvapovou	vaňou	a	optimalizovaný	počet	vývodov.	

Dodanie v montážnej polohe
Chladiče Arctigo sú ukotvené 
na drevených trámikoch. V prípade 
typov, ktoré budú umiestnené 
na strope, sú použité špeciálne 
transportné podpery, 
ktoré	umožňujú	inštaláciu	
za pomoci vysokozdvižného vozíka.

Opis kódu
Modely	chladičov	Arctigo	sú	označené	nasledujúcim	kódom.	
Tento	kód	umožňuje	ľahké	určenie	špecifi	kácie	výrobku.

Rám a opláštenie
•	Odolný	materiál,	rám	výmenníka	a	opláštenie	
   z pozinkovaného oceľového plechu s epoxidovým náterom 
   RAL 9002
•	Sklopné	bočnice
•	Nehrdzavejúci	spojovací	materiál
•	Dostatočný	priestor	pre	potrubia,	ventily	a	ovládacie	
   zariadenie

Pripojenie chladiva
Pripojenie chladiva možno 
navrhnúť na oboch stranách 
chladiča podľa vhodnosti pre vašu 
aplikáciu.	Základná	pozícia	je	na	
ľavej strane (z pohľadu ventilátora).

Trojuholníkové alebo štvorcové usporiadanie rúrok
Jednotky Alfa Laval Arctigo možno nakonfi gurovať 
s výmenníkmi s trojuholníkovým alebo štvorcovým 
usporiadaním rúrok.

Štvorcové	usporiadanie	rúrok	zaisťuje	väčší	povrch	
výmenníka a tým skracuje dobu, počas ktorej 
prebieha odmrazovanie, predlžuje dobu chladenia, 
znižuje tlakovú stratu vzduchu aj spotrebu energie 
ventilátorom. Je vhodnejšie pre aplikácie, ktoré 
vyžadujú udržiavanie vysokej relatívnej vlhkosti.
Trojuholníkové usporiadanie rúrok vedie k nižšej 
teplote lamiel a vyššiemu výkonu na m2 povrchu 
výmenníka.	To	umožňuje	kompaktnejšiu	konštrukciu	
chladiča pre dané prevádzkové podmienky.

  1 Priemyselný vzduchový chladič Arctigo – jeden výtlak

  2 Smer prúdenia vzduchu (B = blow through – tlačný, 
     D = draw through – ťažný)

  3 Veľkosť modulu chladiča (1 až 7)

  4 Počet ventilátorov (1 až 8)

  5 Geometria výmenníka (1 = trojuholníková, 2 = štvorcová)

  6 Rýchlosť ventilátorov (H = vysokotlakové ventilátory)

  7 Rady rúrok v smere prúdenia vzduchu (3, 4, 6, 8 alebo 10 radov)

		8	Materiál	rúrok	(CU	=	meď,	SS	=	nehrdzavejúca	oceľ)

		9	Systém	chladiva	(E	=	priama	expanzia,	W	=	nemrznúca	zmes,	
     PB = čerpaný systém - plnenie spodkom, PT = čerpaný systém 
     -plnenie vrchom)

10	Materiál	lamiel	(AL	=	hliník,	EP	=	epoxidom	potiahnutý	hliník,	
     SWR = hliník odolný voči slanej atmosfére)

11 Rozstup lamiel (4, 5, 6, 7, 8, 10 a 12 mm)

12	Kód	okruhovania

13 Strana pripojenia prívodu chladiva (R = pravá strana, L = ľavá 
     strana – z pohľadu ventilátora)

14	Kód	motora	ventilátora

15	Kód	revízie

16	Kód	príslušenstva

Trojuholníková                   Štvorcová
geometria                                     geometria

Široký 
a všestranný rad



Ťažné alebo tlačné vyhotovenie
Jednotky s ťažnými ventilátormi
•		Lepšia	distribúcia	vzduchu	po	celej	 
    ploche výmenníka a zvýšenie jeho  
    účinnosti
•		Dlhší	dofuk
•		Tvorba	námrazy	viditeľná	na	strane	 
    vstupu vzduchu 

Jednotky s tlačnými ventilátormi
•		Vyššie	DTML,	vyšší	chladiaci	výkon
•		Väčšia	plocha	výstupu	vzduchu,	 
    rovnomernejší prúd vzduchu
•		Vyššia	relatívna	vlhkosť	výstupného	 
    vzduchu (menšia dehydratácia produktu)

AC a EC ventilátory
Pre jednotky Alfa Laval Arctigo sú k dispozícii oba varianty. 
EC	motory	sú	motory	na	jednosmerný	prúd,	u	ktorých	
boli	kolektory	a	kefy	nahradené	elektronikou.	EC	motory	
ventilátorov sú vybavené elektronicky riadenou reguláciou 
otáčok. Výsledkom je vysoko účinný a veľmi kompaktný 
ventilátor s plynulou reguláciou otáčok.

Široký a všestranný rad

Technológie ventilátorov
Vhodný typ ventilátorov závisí od oblasti použitia. Vzduchové chladiče Alfa Laval sú vybavené vysoko kvalitnými 
ventilátormi a motormi, ktoré zodpovedajú najprísnejším priemyselným normám.

Ventilátory

Model  
Alfa Laval

Arctigo

Max. počet / jedn.
Priemer  

ventilátora
mm

Rýchlosť 
ventilátora

ot./min.

Výkon 
jednotlivých 
ventilátorov

W

Typ výmenníka

Δ □

IS 1 7 8 450
1280 350

1350 540

IS 2 6 6
450 1350 540

500 1300 770

IS 3 5 5

630
900 620

1310 1970

710
970 1970

1330 2600

IS 4 3 4
710 1330 2600

800 910 1570

IS 5 3 3 1000
690 1550

870 3100

IS 6 3 3 1000
690 1550

870 3100

IS 7 3 4 1000
690 1550

870 3100

Výhody EC ventilátorov oproti AC ventilátorom
•		Absencia	strát	v	dôsledku	sklzu	a	trenia
•		Nižšia	hlučnosť	a	menšie	zahrievanie
•		Vysoká	účinnosť	pri	akejkoľvek	rýchlosti
•		Zníženie	spotreby	energie
•		Dlhšia	životnosť

•		Rýchlosť	ventilátora	nezávislá	od	frekvencie	napájania	 
				a	počtu	pólov
•		Výborná	elektromagnetická	kompatibilita	(EMC)	podľa	normy	 
				EN	50082-2,	nevyžaduje	tienenie	káblov	motora



Kompletné jednotky
Hladiny akustického výkonu sú často uvádzané 
pre jednotlivé ventilátory. Alfa Laval, samozrejme, 
poskytuje spoľahlivé údaje o akustickom výkone 
pre celý vzduchový chladič.

Zvuková	špecifi	kácia	má	u	chladičov	vzduchu	zásadný	
význam, pretože sú často používané v prostredí, kde sa 
nachádzajú	ľudia.	Z	dôvodu	bezpečnosti	a	prijateľnosti	
pracovného prostredia sú vyžadované primerané hladiny 
hluku.

Na výpočet úrovní hluku sa v chladiarenskom priemysle 
používa	niekoľko	metód,	z	ktorých	každá	má	svoje	
výhody aj nevýhody. Hlavnou otázkou je, či používať 
akustický výkon (LwA), alebo akustický tlak (LpA).

Akustický výkon LwA
Akustický výkon je zvuková energia vyrobená za jednotku 
času (W=Nm/s). Akustický výkon nie je závislý 
na vzdialenosti od zdroja zvuku a ďalších okolnostiach. 
Z	tohto	dôvodu	ide	o	jedinú	správnu	hodnotu	pre	
porovnanie rôznych zdrojov zvuku. Akustický výkon 
nemožno merať priamo (meria sa tlak P), takže je 
výsledkom	komplexného	výpočtu	zahŕňajúceho	rad	
rôznych parametrov. Hodnota akustického výkonu sa 
zvyčajne uvádza v dB(A).

Akustický tlak LpA
Akustický tlak je sila zvuku / plocha (P=N/m2), pričom 
sila N je striedavý tlak produkovaný akustickou 
osciláciou vzduchu. Hodnoty akustického tlaku možno 
merať	priamo	v	laboratórnych	podmienkach	podľa	
štandardizovaných noriem (podmienky voľného poľa, 
pevne stanovenej vzdialenosti atď.) Hodnota akustického 
tlaku sa tiež uvádza v dB(A). Hodnoty akustického tlaku 
pre vzduchové chladiče Alfa Laval sú udávané podľa 
normy	EN13487	v	podmienkach	voľného	poľa.

Hodnoty akustického tlaku uvedené v prospekte 
alebo	katalógovom	liste	nepredstavujú	presné	údaje	
skutočných hlukových charakteristík 
v prevádzke. Pri prevádzke 
vzduchových chladičov je potrebné 
brať do úvahy množstvo akustických 
determinantov, ako je počet 
odrazových panelov, prítomnosť 
ďalších vzduchových chladičov alebo 
obsah a konštrukciu chladiarne. Tie 
treba vypočítať na základe uvedených 
hodnôt akustického výkonu v 
kombinácii so všetkými príslušnými 
situačnými parametrami. Výpočet 
primárne vykonáva obstarávateľ alebo 
architekt daných priestorov.

ErP
Všetky ventilátory Alfa Laval Arctigo sú v súlade so 
smernicou	Energy-related	products	(ErP),	ktorej	cieľom	je	
zvýšiť celkový podiel obnoviteľnej energie o 20% do roku 
2020	a	zároveň	o	20%	zvýšiť	energetickú	účinnosť.

Externý statický tlak
Pri použití našich štandardizovaných ventilátorov sú k dispozícii 
konfi gurácie s dodatočným externým statickým tlakom 40 Pa 
až do 150 Pa napríklad pre aplikácie s textilným potrubím.

AC s dvojitou rýchlosťou otáčok ventilátora
Všetky AC motory ventilátorov pre Arctigo sú 
dvojrýchlostné.	Zapojenie	motorov	ventilátorov	do	hviezdy	
alebo	do	trojuholníka	umožňuje	dve	rôzne	rýchlosti	
ventilátorov a prevádzku chladiča pri dvoch rôznych 
hladinách akustického tlaku.

Napájanie
K dispozícii sú motory ventilátorov pre všetky bežné zdroje 
napájania 400 / 460V-50 / 60Hz-3 fázy alebo 230V-50 / 60Hz-1 
fáza.	Špeciálne	motory	ventilátorov	a	iné	zdroje	napájania	sú	
dostupné na vyžiadanie.

Chladiace alebo mraziace aplikácie
Všetky modely Arctigo možno optimalizovať pre chladenie 
alebo mrazenie v závislosti od zvoleného typu ventilátorov.

Konfi gurácia ventilátorov
Pri konfi gurácii chladiča Actigo je ventilátor automaticky vybraný 
na základe nasledujúcich vstupných údajov:

Údajom Alfa Laval o hlučnosti môžete veriť.

•		Chladiaci	výkon
•		Statický	tlak
•		Smer	prúdenia	vzduchu
•		Rozmery	jednotky
•		Rozstup	lamiel
•		Chladiaca	/	mraziaca	
    aplikácia

•		AC/EC
•		Zapojenie	hviezda	/	trojuholník
•		Odklopný	golier	ventilátora	
    – optimalizovaný a navrhnutý 
    pre Alfa Laval Arctigo

Široký 
a všestranný rad
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Systémy odmrazovania
Odmrazovacie systémy Alfa Laval Arctigo sú vyvinuté tak, aby poskytovali čo najvyššiu účinnosť pri čo najnižších 
prevádzkových nákladoch. Každý systém odmrazovania je optimalizovaný na špecifické podmienky a použitie.  
Pri inštalácii je potrebné brať do úvahy aj správanie užívateľov (časté otváranie dverí a pod.) a polohu vzduchových 
chladičov tak, aby bola zaistená ich optimálna funkcia.

* V kombinácii s odmrazovaním parami vo výmenníku.

Teplota vzduchu na vstupe °C +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Odmrazovanie horúcimi 
parami

HG1

HG2

HG1E

HG2E

HG1E + I2

HG2E + I2

Elektrické  
odmrazovanie

E1

E1 + I2*

E2

E2 + I2

E4*

Odmrazovanie vodou
W1

W2 (+I2/FRH)

Odmrazovanie  
horúcou vodou/glykolom

HW1

HW2

Odporúčaný systém odmrazovania
Vhodnosť systému odmrazovania sa odvíja od požadovanej teploty prostredia.



Udržujte systém odmrazovania v optimálnom stave.
Arnold Leistra, Service špecialista na vzduchové jednotky 
hovorí o svojich skúsenostiach pri problémoch 
s odmrazovaním:

Asi 75 % prípadov nesprávneho fungovania vzduchových 
chladičov súvisí so zlým odmrazovaním. Medzi obvyklé 
problémy, s ktorými sa stretávame, patrí tvorba ľadu 
v odkvapovej vani a na spodnej doske, zlá distribúcia 
chladivá, spôsobená nerovnomernou tvorbou námrazy 
alebo ľadu  vo výmenníku a obmedzené prúdenie vzduchu. 

Tieto problémy môžu mať viacero príčin, najčastejšími sú 
príliš skoré ukončenie cyklu odmrazovania, príliš časté 
odmrazovanie počas dňa, nevhodné nastavenie dĺžky  
odmrazovacieho cyklu a nepravidelná kontrola tvorby 
námrazy alebo ľadu vo vzduchovom chladiči. 

Týmto problémom sa dá predísť pravidelným sledovaním 
výsledkov odmrazovania po uvedení chladiča do 
prevádzky. Ak po dokončení odmrazovacieho cyklu 
zostáva vo výmenníku tepla námraza, je potrebné upraviť 
nastavenie odmrazovania.

Elektrické odmrazovanie
Výhrevné tyče z nehrdzavejúcej ocele sú uložené v prídavnej 
rúrke	medzi	rúrkami	výparníka.	Tyče	pre	odkvapovú	vaňu	sú	
pripevnené na dne vane. Lamelový výmenník a odkvapová 
vaňa	obsahujú	rovnaké	tyče.	Všetky	odmrazovacie	tyče	sú	
zapojené do centrálnej svorkovnice.

•  E1 – Elektricky odmrazovaná odkvapová vaňa
    Teplota vzduchu na vstupe až do -25 °C.
    Výhrevné tyče z nehrdzavejúcej ocele na odmrazovanie 
    v odkvapovej vani. Pre použitie v kombinácii napr. 
    s odmrazovaním parami v bloku výmenníka. V kombinácii 
				s	izoláciou	odkvapovej	vane	(I2)	vhodný	pre	teploty	
    až do -40 °C.

•  E2 – Silné elektrické odmrazovanie
    Teplota vzduchu na vstupe až do -25 °C. Odporúčané 
    pre bežné použitie. V kombinácii s izoláciou odkvapovej vane 
				(I2)	vhodný	pre	teplotu	vzduchu	na	vstupe	až	do	-40	°C.

•  E4 – Slabé elektrické odmrazovanie
    Teplota vzduchu na vstupe až do -10 °C. Výhrevné tyče 
     z nehrdzavejúcej ocele pre odmrazovanie bloku výmenníka 
     a odkvapovej vane. 

•  E5 – Elektrické odmrazovanie pre klapku odmrazovania
    Odmrazovacie prvky pre klapku odmrazovania (DO). 
    K dispozícii iba pre tlačné modely.

Odmrazovanie prehriatymi parami
Odkvapová	vaňa	môže	byť	vybavená	dodatočným	
výmenníkom (HG) pre rýchle zvýšenie teploty pomocou 
prehriatych pár.
•		HG1	–	Slabé	odmrazovanie	pomocou	prehriatych	pár	
    s dodatočným výmenníkom namontovaným pod blokom 
    hlavného výmenníka.

•		HG2	–	Silné	odmrazovanie	pomocou	prehriatych	pár	
    s dodatočným výmenníkom namontovaným v odkvapovej 
    vani.

Systém odmrazovania výmenníka pomocou prehriatych pár 
môže byť dodaný s pripojením (HGC) alebo bez pripojenia (HG) 
k výmenníku chladiča. V kombinácii s izoláciou odkvapovej vane 
(I2)	je	odmrazovanie	prehriatymi	parami	vhodné	pre	teplotu	
vzduchu na vstupe až do -40 °C.

Kombinované odmrazovanie
•		HG1E	-	Výmenník	s	prehriatymi	parami	v	odkvapovej	vani	
    + slabé elektrické odmrazovanie v hlavnom výmenníku.
•		HG2E	-	Výmenník		s	prehriatymi	parami	v	odkvapovej	vani	
    + silné elektrické odmrazovanie v hlavnom výmenníku.

Odmrazovanie vodou
Odmrazovanie vodou vyžaduje iba energiu čerpadla 
a dostatočné množstvo vody.  Systémy odmrazovania vodou 
chladičov Alfa Laval Arctigo boli navrhnuté na základe výsledkov 
prevádzkových	skúšok	v	Kórei	a	v	Japonsku	a	zaručujú	
najvyššiu účinnosť. Vhodné pre teploty vzduchu na vstupe 
až do -5 °C (W1). V kombinácii s izoláciou odkvapovej vane 
a vyhrievaním golierov ventilátorov vhodné pre teplotu vzduchu 
na vstupe až do -30 °C (W2).

Odmrazovanie horúcou vodou / glykolom
Ide	o	jeden	z	najlepších	systémov	odmrazovania	
pre aplikácie s CO2. Kondenzačné teplo možno využiť 
ako zdroj energie pre dosiahnutie väčších energetických 
úspor. Odmrazovacie okruhy (medené alebo nerezové rúrky) 
sú umiestnené hlavnom výmenníku aj v odkvapovej vani.
•		HW1	–	Slabé	odmrazovanie	horúcim	glykolom	pre	teplotu	
    vzduchu na vstupe až do -5 °C.
•		HW2	–	Silné	odmrazovanie	horúcim	glykolom	pre	teplotu	
    vzduchu na vstupe až do -25 °C.

Široký 
a všestranný rad
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Difúzor
Difúzor na výtlaku na zvýšenie dofuku.

Difúzor s klapkou na odmrazovanie
Difúzor s integrovanou klapkou zvyšuje účinnosť 
odmrazovania (skracuje dobu odmrazovania až 
o 30 %). Klapka sa automaticky uzatvára, keď sú ventilátory 
zastavené počas cyklu odmrazovania. Tým je teplo, ktoré 
zaisťuje odmrazovanie, udržané vnútri skrine chladiča. 
K dispozícii iba pre tlačné modely.

Odklopné goliere ventilátorov
Odklopné goliere ventilátorov, ktoré ponúka jedine Alfa Laval 
Arctigo, uľahčujú čistenie a znižujú hmotnosť celej jednotky. 
V porovnaní s tradičnými odklopnými ventilátormi vedie toto 
riešenie k úsporám času a energie.

Difúzor 
Difúzory 45° (H1) alebo 90° (H2) môžu byť namontované 
na stranu ventilátora aj na stranu lamelového výmenníka. 
Difúzory na strane vstupu vzduchu možno použiť na zvýšenie 
účinnosti odmrazovania v kombinácii so zaslepením chladiča 
pomocou odmrazovacieho rukáva (S) alebo pomocou klapky pre 
odmrazovanie (DO) na strane výtlaku. Difúzory na strane výtlaku 
sa používajú na vedenie prúdu studeného vzduchu správnym 
smerom.

Izolácia odkvapovej vane
Dvojitá	odkvapová	vaňa	izolovaná	10	mm	styroporom.	Iné	
izolačné materiály na želanie.

Streamer
Streamer	zosilňuje	prúd	vzduchu	až	o	50%.	Iba	pre	ťažné	
jednotky.

Mechanické príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo
Pridaním voliteľného príslušenstva je možné chladiče Arctigo v priebehu návrhu ľahko optimalizovať.

Široký a všestranný rad
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Odmrazovací rukáv Shutup
Polyesterové rukávy Shutup pre lepšie prúdenie vzduchu 
skracujú	dobu	odmrazovania	až	o	30	%,	čím	zároveň	
znižujú spotrebu energie. K dispozícii iba pre ťažné 
jednotky.

Kryt ventilátora
Kryt ventilátora 45° (FC1) alebo 90° (FC2) pre rovnomernú 
teplotu a distribúciu vzduchu pre aplikácie šokového 
zmrazovania.	Iba	pre	ťažné	jednotky.

Nadstavec pre textilné potrubie
Nadstavec pre pripojenie textilného potrubia.

Ochrana lamiel
Epoxidom	ošetrené	hliníkové	lamely	(EP)	alebo	hliník	odolný	
voči	slanému	prostrediu	AlMg2.5	(SWR)	pre	ešte	agresívnejšie	
prostredie.

Príruby
Príruby pre aplikácie s využitím nemrznúcej zmesi (hliník PN16 
alebo nehrdzavejúca oceľ PN).

Dvojitý / trojitý rozstup lamiel
Dvojitý alebo trojitý rozstup lamiel na vyžiadanie.

Nehrdzavejúce opláštenie a rám
Opláštenie a rám komplet v prevedení z nehrdzavejúcej 
ocele	AISI	304.

Montážne podpery
Montážne	podpery	z	pozinkovanej	ocele	(nehrdzavejúca	
oceľ v kombinácii so SSC).

Ohrievač goliera ventilátora
Nezapojený (FRH) alebo zapojený (FRHC) ohrievač goliera 
ventilátora.

Servisný vypínač
Samostatný vypínač pre každý ventilátor na vykonávanie 
servisných úkonov.

Centrálne svorkovnice
Všetky motory ventilátorov  pripojené vnútorným vedením 
do svorkovnice (CB1) alebo svorkovnica pripojená k jednému 
externému spínaču (CB2). Východisková pozícia je oproti 
strane pripojení.

Elektrické príslušenstvo

Široký 
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Konfigurátor a zákaznicka podpora 

Výber výrobku a informácie

AlfaSelect Air 
Náš	návrhový	program	AlfaSelect	Air	umožňuje	termálne	
výpočty a mechanické konfigurovanie vzduchových 
jednotiek ako aj okamžitý prístup k výberu a cenám 
voliteľného príslušenstva. Výsledkom je zoznam vybraných 
jednotiek, ktoré vyhovujú zadaným parametrom. Program 
je k dispozícii v niekoľkých jazykových verziách.

Technické listy
Technické listy generované programom AlfaSelect Air 
poskytujú všetky potrebné technické údaje pre vybraný 
model chladiča, vrátane podrobných rozmerových 
výkresov.

Výberové funkcie v AlfaSelect Air
Pre optimalizáciu konfigurácie chladiča ponúka AlfaSelect 
rôzne parametre výberu špeciálne pre rad Arctigo: 

•		Aplikácia	pre	mrazenie	alebo	chladenie
•		Maximálne	rozmery	jednotky
•		Externý	tlak	ventilátora
•		Materiál	lamelového	výmenníka
•		Geometria	výmenníka
•		EC	alebo	AC	ventilátory
•		Smer	prúdenia	vzduchu	(tlačné	alebo	ťažné	ventilátory)
•		Napájanie
•		Možnosť	zvoliť	jednotky	až	do	230	kW	v	jednom	 
    chladiči

Aby sme vám uľahčili konfiguráciu vášho chladiča radu Arctigo, sprístupnili sme vám náš špičkový
návrhový program Alfa Select. 

Informácie o produktoch
Úplné informácie o chladičoch Arctigo sú k dispozícii  
na	stránke	www.alfalaval.com	vrátane	katalógových	
listov, manuálov, certifikátov a prospektov. Nájdete tu tiež 
CAD výkresy, obrázky vo vysokom rozlíšení a elektrické 
zapojenia, ktoré sú dostupné na stiahnutie.

Výpočet chladiarne
V module teplotnej konfigurácie nástroja AlfaSelect Air 
je tiež možné odhadnúť požadovaný chladiaci výkon 
konkrétnej chladiarne alebo aplikácie. Tento parameter je 
možné po vytvorení odhadu chladiaceho výkonu použiť  
pre definíciu správneho vzduchového chladiča.



Kvalita a certifikácia
Výrobné závody Alfa Laval Arctigo sú certifi kované podľa 
normy	ISO	9001	(systém	riadenia	kvality),	ISO	14001	(systém	
environmentálneho manažérstva) a KRA (Korean Refrigeration 
Association).

Jednotky Alfa Laval Arctigo sa vyrábajú podľa najprísnejších 
medzinárodných noriem pre bezpečnosť, energetickú 
účinnosť a environmentálnu udržateľnosť. Na všetky jednotky 
poskytujeme dvojročnú záruku. Alfa Laval je výrobca s úplnou 
certifi	káciou	EUROVENT.

Celosvetová podpora
•		103	predajných	miest	v	53	krajinách
•		Celosvetová	podpora	zo	strany	odborníkov	na	výrobky	
    a aplikácie
•		Originálne	náhradné	diely	k	dispozícii	u	partnerov	Alfa	Laval.

Pozáručný servis
Alfa Laval ponúka úplný sortiment služieb, vrátane dodávky 
kvalitných náhradných dielov, repasovania, servis v priestoroch 
zákazníka, servisných zmlúv, exkluzívnych skladových zásob, 
modernizácií jednotiek, poradenských služieb a školení.

Celosvetová podpora 

Konfi gurátor 
a zákaznicka podpora

Miestne zastúpenie Alfa Laval

Výroba vzduchových výmenníkov 
tepla



Jediný dodávateľ pre všetky aplikácie

Kompletný rad pre vaše aplikácie
Naším poslaním, ako popredného výrobcu na svetovom trhu v oblasti prenosu tepla, je optimalizovať výkonnosť 
technologických procesov našich zákazníkov. Teraz aj v budúcnosti.  Vďaka širokému sortimentu výmenníkov tepla 
pre chladiarenstvo, vykurovanie, vetranie a klimatizáciu sme schopní dodať široké spektrum výmenníkov tepla.

Ďalšie priemyselné vzduchové výmenníky tepla Alfa Laval:
•		Priemyselné	vzduchové	chladiče	s	dvojitým	výtlakom
•		Čpavkové	vzduchové	chladiče	a	kondenzátory
•		Lamelové	výmenníky	a	chladiče	na	mieru
•		Vzduchom	chladené	kondenzátory
•		Vzduchom	chladené	chladiče	kvapalín	(suché	chladiče)
•		Vzduchom	chladené	chladiče	plynu	CO2



Spájkované a celonerezové doskové výmenníky tepla
Alfa Laval je popredným dodávateľom spájkovaných doskových výmenníkov 
tepla na chladenie, vykurovanie, klimatizáciu, tepelné čerpadlá a pod. Rôzne 
typy výmenníkov sú kompatibilné na použitie s množstvom rôznych chladív 
na	báze	fl	uórovaných	uhľovodíkov	(HFC)	ako	R404A	a	R134a	a	prírodných	
chladív ako propán, čpavok a CO2.	Modely	AXP	a	CBX	sú	určené	na	vysoké	
prevádzkové tlaky v aplikáciách s použitím chladiva CO2.

Alfa Laval AlfaNova je náš jedinečný doskový výmenník tepla, je vyrobený 
100 % z nehrdzavejúcej ocele. Je vhodný predovšetkým v aplikáciách 
s vysokými požiadavkami na hygienu, v aplikáciách s amoniakom, 
a v aplikáciách, kde je neprípustná kontaminácia meďou alebo niklom. Tento 
výmenník je vhodný tiež  na chladenie oleja v čpavkových systémoch.

Polozvárané alebo celozvárané a plne rozoberateľné doskové 
výmenníky tepla
Polozvárané výmenníky tepla Alfa Laval sa vyrábajú v šiestich 
vyhotoveniach. Chladivo prúdi v kanáloch laserom zvarených dosiek  
a nemrznúca zmes v tesnených kanáloch. Celozvárané doskové 
výmenníky tepla sú výborné na rekuperáciu tepla v korozívnom prostredí 
a na použitie so všetkými typmi agresívnych roztokov pri vysokej teplote.

Rad rozoberateľných doskových výmenníkov tepla pozostáva z produktov 
určených na prenos tepla medzi čistými, korozívnymi alebo hygienickými 
kvapalinami vrátane kvapalín, ktoré spôsobujú  zanášanie. Rozoberateľné 
doskové	výmenníky	predstavujú	vysoko	flexibilné	riešenie,	ktoré	umožňuje	
dodatočné rozširovanie a ľahkú údržbu.

Rúrkové výmenníky tepla
Tento jedinečný rad rúrkových výmenníkov tepla, optimalizovaný 
na kondenzáciu a odparovanie, zaisťuje efektívny a spoľahlivý výkon 
pri použití všetkých HFC chladív (vrátane nového R407F), HFO, čpavku 
a	propánu.	Modelový	rad	sa	zvyčajne	používa	ako	výparníky	s	priamym	
odparom chladivá (DX), na klimatizáciu (A/C) alebo v aplikáciách chladenia 
ako kondenzátory alebo chladiče prehriatych pár.

Komerčné vzduchové výmenníky tepla 
Rad	Alfa	Laval	Optigo	zahŕňa	vzduchové	chladiče	s	nízkym	profilom	
(Optigo CS), s dvoma výtlakmi (Optigo CD) a s jedným výtlakom 
(Optigo	CC)	pre	použitie	v	chladiarňach,	mraziarňach	
a	v	spracovateľských	priestoroch.	Široký	rad	modelov	je	vybavený	
energeticky	účinnými	EC	motormi	ventilátorov	(v	štandardnej	výbave	
nízkoprofilového radu Optigo CS), vďaka ktorým sú tieto modely obzvlášť 
vhodné pre mraziace, pracovné, spracovateľské a skladovacie priestory. 
Optigo ponúka rady určené na použitie s HFC chladivami, nemrznúcimi 
zmesami a CO2. Ponúkame tiež vonkajšie, vzduchom chladené 
kondenzátory	a	suché	chladiče	radu	Alfa	Laval	Blue	Junior.	Široký	
sortiment je dostupný na sklade.

Odborné 
znalosti

Konfi gurátor 
a zákaznicka podpora

Široký 
a všestranný rad



ERC00571SK 1501

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým 

dodávateľom zariadení ako sú 

predovšetkým výmenníky tepla, 

kompaktné odovzdávacie stanice 

tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, 

dekantačné odstredivky, membránová 

filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie 

nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy 

a služby optimalizujú výkonnosť 

technologických procesov našich 

zákazníkov.

     Pomáhame ohrievať, chladiť, 

separovať a dopravovať olej, vodu, 

chemikálie, nápoje, potraviny, škrob  

a farmaceutické výrobky.

     Naša celosvetová organizácia úzko 

spolupracuje so zákazníkmi v takmer 

100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy 

o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, 

zoznam autorizovaných distribútorov  

a servisných partnerov, získate  

na webových stránkach www.alfalaval.sk

Autorizovaný partner Alfa Laval

Alfa Laval si vyhradzuje právo na zmenu 

údajov bez predcházajúceho upozornenia.


