
Oczyszczalnik czynnika chłodniczego typ WDO-E,
jednostka ruchoma
Dokumentacja techniczna
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Jednostka ruchoma WDO



Ekonomiczna optymalizacja sprawności i wydajności

Analizy wykaza³y, ¿e typowa zwartośæ wody w czynniku 
ch³odniczym w instalacji R 717 wynosi ok. 3 -8%,                  
a najgorszych wypadkach nawet do 20%. Woda powo-
duje korozjê, zwiêkszenie ciśnienia skraplania, zmniej-
szenie wspó³czynników oddawania ciep³a oraz rozk³ad 
olejów smarowych.

Wilgoæ, brud i pozosta³ości oleju s¹ nieuniknione we 
wszystkich typach du¿ych przemys³owych instalacji 
ch³odniczych, gdzie czêsto u¿ywany jest amoniak. Powo-
duje to szereg problemów ogólnie w instalacji, a w szcze-
gólności w sprê¿arkach.

Wilgoć
Woda powoduje rozk³ad oleju.

Brud
Brud osadza siê w filtrach, zaworach, wymiennikach 
ciep³a oraz przewodach rurowych.

Pozostałości oleju
Pozosta³ości oleju powoduj¹ zanieczyszczenie, 
zw³aszcza w przypadku parowników i zbiorników nisko-
ciśnieniowych.

W ostatnich latach firma Johnson Controls 
zainwestowa³a du¿o czasu i środków w zbadanie                   
i przeanalizowanie tych problemów. Jako rezultat 
swoich wysi³ków w tym kierunku firma York Refrigera-
tion wprowadza teraz na rynek oczyszczalnik czynnika 
ch³odniczego WDO-E jednostka ruchoma, która jest         
w stanie zminimalizowaæ te problemy.

Zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej                     
w sprê¿arkach instalacji

Zmniejszenie zu¿ycia sprê¿arek i zaworów

Eliminacja k³opotliwego spuszczania oleju

Bardzo czysta instalacja

Optymalne funkcjonowanie instalacji ch³odniczej

Zmniejszenie kosztów obs³ugi technicznej

Krótsze okresy przestoju

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania instalacji

Kompaktowośæ i ³atwośæ przemieszczania czyni¹ 
jednostkê ruchom¹ WDO idealn¹ do wynajmowa-
nia















P
U

B
L-

68
66

   
 2

01
1.

11
 -

 1

Johnson Controls International Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa

Tel. +48 22 518 19 00, Fax +48 22 814 19 87
www.johnsoncontrols.pl

Jednostka ruchoma WDO jest
przeznaczona do

Zu¿ycie energii elektrycznej

                                                              

Moc ch³odnicza

% wody

Główne wymiary

Litry    162

Objętość wrzenia  47 l

Wysokość   2250 mm

Szerokość   1030 mm

Głębokość   1150 mm

Wysokowydajnego oddzielania wody i oleju

Dokonywania ulepszeñ COP

Automatycznego dzia³ania w cyklu ci¹g³ym, bez 
zak³ócania normalnego dzia³ania instalacji

Nabudowana sprê¿arka zapewnia dzia³anie               
w szerokim zakresie warunków

Wykorzystania podgrzewania elektrycznego dla 
oddzielania

Jednostka wk³adalna, zbudowana na ramie

Na wykresie widać, że moc chłodnicza zawsze zmniejsza 
się o 2%, gdy zanieczyszczenie wodą wzrasta o 1%.


