
   OGNIOSZCZELNE            

URZĄDZENIA CHŁODZĄCE
woda-powietrze oraz woda-woda

DANE TECHNICZNE
System chłodzenia (woda-powietrze) Urządzenie chłodzące UCHw (woda-woda)

Moc chłodnicza 30kW Znamionowe napięcie zasilania 1000V (1140V) AC

Znamionowe napięcie izolacji 230V Moc chłodzenia wymiennika ~33kw

Znamionowe napięcie łączeniowe 230V Moc silnika pompy obiegu zewnętrznego 0,75kw lub 1,5kw

Częstotliwość 50Hz Maksymalny przepływ czynnika zewnętrz-
nego 50l/min lub 80l/min

Znamionowy prąd ciągły 63A Maksymalne ciśnienie cieczy w obiegu 
wewnętrznym 0,6МPa

Znamionowy prąd ciągły odpływu:
11, 21,
111, 121, 131, 141

2,2A
6A

Maksymalne ciśnienie cieczy 
w obiegu zewnętrznym 2,5МPa

Ilość odpływów obwodów głównych 6 Maksymalna temperatura cieczy 60˚C

Napięcie obwodów pomocniczych 42V AC, 24V DC Masa (bez czynnika chłodzącego ~1500kg



ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów 
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
1)
System chłodzenia jest układem elektryczno-hydraulicznym 
w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi prze-
pisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego może 
być instalowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górni-
czych niemetanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia 
metanowego „a”, „b” lub „c” oraz klasy A lub B zagrożenia wy-
buchem pyłu węglowego. Konstrukcja opracowana została zgod-

nie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX). System chłodze-
nia  przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami, których 
podzespoły  wymagają odbioru generowanej energii cieplnej. 
Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty 
system sterowania i współpracy z blokadami technologiczny-
mi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, zapewniają 
bezpieczną współpracę z chłodzonymi urządzeniami. System 
chłodzenia przewidziany jest do stosowania w instalacjach o 
napięciu znamionowym 230V z izolowanym punktem neutral-
nym transformatora zasilającego.

2)
Urządzenie chłodzące typu UCHw jest przeznaczone do chłodze-
nia urządzeń chłodzonych cieczą w zamkniętym układzie obie-
gu cieczy. Budowa urządzenia oparta jest na wymianie ciepła 
pomiędzy dwoma czynnikami chłodzącymi przepływającymi 
przez wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła zapewnia separację 
dwóch obwodów: obiegu cieczy zewnętrznej (np. z rurociągu 
wody technologicznej) od obiegu cieczy wewnętrznej (przepły-

wającej przez urządzenie chłodzone), chroniąc przy tym urzą-
dzenia chłodzone przed wysokimi ciśnieniami sieci wodociągo-
wej oraz zanieczyszczeniami mogącymi uszkodzić wewnętrzną 
instalację. Urządzenie chłodzące przystosowane jest do pracy 
w zakładach górniczych, w których istnieje niebezpieczeństwo 
wybuchu metanu, oraz występuje zagrożenie wybuchem pyłu 
węglowego.

System chłodzenia (woda-powietrze)
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