Refredadora NH3
Chiller NH3
Les restriccions en l’ús dels gasos refrigerants fluorats,
(freons), han tornat a l’amoníac, (NH3) , l’hegemonia
que abans ja havia tingut en la refrigeració.

Restrictions on the use of fluorinated gases (Freon)
have restored the predominance of ammonia (NH3) in
industrial refrigeration plants.

Davant d’aquesta situació moltes empreses
s’enfronten, per diferents motius, a la dificultat de
construir Sales de Màquines a la seva empresa.

As a result of this situation, many companies are facing
difficulties when it comes to constructing a mechanical
room on their facilities.

Refrica acaba de llançar al mercat la seva primera
refredadora compacta Smart Refri-K, carrossada i
insonoritzada per a la seva instal·lació a la intempèrie,
(sense necessitat de sala de màquines), amb baixa
càrrega de refrigerant.

Refrica has just released on the market its first chiller
Smart Refri-K, encased and soundproofed for open
installation (no need for a mechanical room) with lowcharge refrigerant.
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La refredadora compta amb dos compressors semihermètics
de cargol d’última generació, de construcció molt compacta,
compatibles amb l’amoníac gràcies al bobinatge del motor
elèctric fabricat en alumini. Els compressors modulen la
seva capacitat mitjançant variadors de freqüència, de
manera que la resposta dels compressors a les necessitats
de refrigeració és sempre proporcional a les necessitats de
refrigeració de la instal·lació. D’aquesta manera aconseguim
la màxima eficiència energètica, atès que, prioritzem la
regulació de velocitat de gir del compressor a la modulació
per corredissa.

The chiller has two screw compressors equipped with
the latest technology. They are compact and compatible
with the use of ammonia. Compressors use a variable
frequency system to modulate their capacity. This
means that the response of the compressors is always
proportional to the cooling demand of the plant. As
such, we achieve maximum energy efficiency as we
place priority on regulating the rotation speed of the
compressors over the modulation through the slide valve.

Tot el conjunt descansa sobre una estructura autoportant,
amb tancaments de panell de llana de roca, que insonoritzen
tot el conjunt, fent que la instal·lació es pugui ubicar en
qualsevol lloc, sense necessitat d’una sala de màquines i
permetent l’ampliació modular per fases a mesura que les
necessitats del client creixin.
En utilitzar amoníac com refrigerant, Refrica aposta per un
sistema amb refrigerant natural, de llarga vida útil, sense
restriccions en el seu ús ni a mitjà ni llarg termini, sense
oblidar que la seva baixa càrrega de refrigerant, la fa
una instal·lació totalment segura i versàtil per a tot tipus
d’aplicacions on es requereixi tant fred com calor, amb uns
paràmetres que van dels -10ºC fins als 7ºC per al circuit de
fred, i de + 20ºC fins als + 40ºC per al de calor.

The entire ensemble rests on a self-supporting structure
with mineral wool panel enclosures that soundproof
the entire machine. As a result, the installation can be
placed in any location, with no need for a mechanical
room, which allows for modular expansion in phases as
a client’s needs grow.
Since it uses ammonia as a refrigerant, Refrica is
committed to providing a natural refrigerant system
with a long useful life and no restrictions of use in
the medium or long term. Thanks to its low-charge
refrigerant, this installation is 100% safe and versatile for
all types of applications that require both cold and heat,
with parameters ranging from -10ºC to 7ºC for the cold
circuit, and from +20ºC to +40ºC for heat.
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