Control i gestió
Control & management
+ Control + Eficiència

+ Control + Efficiency

Control remot, teleassistència, registre de temperatures
i notificacions d’alarmes.

Remote control, remote assistance, temperature register
and alarm notification.

Centrals d’NH3 · NH3 Compressors racks

Centrals de fred
Refrigeration plants
Centrals d’NH3 i Centrals de CO2

NH3 & CO2 Compressors Racks

L’amoníac és un refrigerant natural
amb excel·lents propietats

Ammonia is a natural refrigerant
with excellent termodynamic properties

Assecadors · Dryers | Cambres de Descongelació · Thawing Rooms
Sales Blanques · Clean Rooms | Túnels Congelació · Freezing Tunnels

24h

24 hores al dia i 365 dies a l’any
24 hours a day and 365 days a year

Responsabilitat Refrica
Refrica responsibility

4.0

Refrica i la indústria 4.0
Refrica and Industry 4.0

+ Control + Eficiència

+ Control + Efficiency

AVANTATGES DEL CONTROL:

CONTROL ADVANTATGES:

Supervisió de l’estat de la instal·lació, fins i tot
de zones alienes a Refrica, depuradora, analitzadors
de consum elèctric, forns ...

Supervision of all facilities, including those unrelated to
Refrica, water-treatment system, electricity consumption
analyzer, furnaces…

Enviament d’alertes si una variable surt del rang
preestablert.

Sending alerts when a variable is not within established
ranges.

Alertes tècniques per fallades en la instal·lació.

Technical alerts in case of failure or error.

Gràfiques diàries, setmanals, mensuals, anuals.

Daily, weekly, monthly and yearly charts.

Gràfiques comparatives.

Comparison charts.

SMS

Centrals de CO2 · CO2 Compressors racks
Les restriccions en l’ús dels gasos refrigerants fluorats (freons)
han tornat a l’amoníac (NH3) l’hegemonia que ja tenia en la
refrigeració.
L’amoníac és un refrigerant natural. El seu ús està lligat als inicis
de la refrigeració per la seva facilitat d’obtenció i les seves
excel·lents propietats termodinàmiques.
El gas amoníac manté una eficiència energètica alta en una
àmplia gamma de temperatures d’evaporació, des de -10º C
per a ambres de frescs o -25º C per a cambres de conservació
de congelats fins -33º C per túnels de congelació.
Hi ha una completa gamma de productes (compressors,
condensadors i evaporadors) per treballar amb NH3, des de
potències discretes fins a potències molt elevades.
Pot treballar amb un ampli ventall d’instal·lacions: unitats
compressores en descàrrega directa o en booster, condensadors
secs o evaporatius i unitats terminals amb sistemes inundats
o en expansió directa.

Restrictions on the use of fluorinated gases (Freon) have
restored the predominance of ammonia (NH3) in refrigeration.
Ammonia is a natural refrigerant. It was initially used for
refrigeration because it’s easy to obtain and has excellent
thermodynamic properties.
Ammonia gas maintains a high-energy efficiency by offering a
range of evaporation temperatures, as low as -10 ºC for cold
chambers, -25 ºC for the storage of frozen foods and -33 ºC for
tunnel freezers.
We have a wide range of products (compressors, condensers
and evaporators) to work with NH3, from modest to high
performance applications.
Ammonia gas can be applied to a wide range of installations:
direct discharge or booster compressors, evaporative or air
cooled condensers, flooded or direct expansion terminal units.
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