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\Ogólna informacja o firmie 

Krótka historia Firmy: 
Wytwórnia Urz dze  Ch odniczych „PZL-D bica" S.A. powsta a w 1938 r. w ramach Centralnego 
Okr gu Przemys owego, jako filia Walcowni Metali Kolorowych S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, 
pracuj cej dla potrzeb przemys u obronnego. Do roku 1960 przedsi biorstwo funkcjonowa o jako 
Wytwórnia Sprz tu Komunikacyjnego, realizuj c produkcj  dla przemys u lotniczego i osi gaj c 
wysoki poziom technologiczny. W roku 1961 WSK D bica otrzymuje status producenta 
przemys owych urz dze  ch odniczych, a tym samym staje si  pierwszym producentem tych 
urz dze  w Polsce. W 1972 roku nazwa zak adu ulega zmianie i od tej pory firma dzia a jako 
Wytwórnia Urz dze  Ch odniczych. 
Od 1995 roku WUCh „PZL-D bica" jest Spó k  Akcyjn . 

Rodzaj prowadzonej dzia alno ci: 
- produkcja urz dze ,  
- monta  instalacji ch odniczych, 
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,  
- remonty i modernizacje eksploatowanych urz dze  i instalacji ch odniczych, 
- projektowanie i doradztwo techniczne, 
- kursy ch odnicze dla odbiorców i u ytkowników przemys owych urz dze  ch odniczych. 

Oferta produkcyjna: 
- spr arki rubowe i t okowe oraz agregaty spr arkowe na bazie tych spr arek przeznaczone 

na czynniki ch odnicze i gazy: CNG i LPG, 
- agregaty do wody lodowej i chillery, 
- agregaty do klimatyzacji kopal , 
- ozi biacze powietrza i cieczy, 
- skraplacze natryskowo-wyparne, p aszczowo-rurowe pionowe i poziome, 
- aparatura zbiornikowa, 
- zawory ch odnicze, poziomowskazy, filtry i odpowietrzniki, 
- tunele wych adzalnicze i zamra alnicze do owoców, warzyw i drobiu, 
- instalacje ch odnicze, 
- spr arki powietrzne do uk adów pneumatycznych pojazdów naziemnych i samolotów, 
- us ugi produkcyjne: wykonawstwo konstrukcji stalowych i cz ci maszyn, obróbk  skrawaniem, 
- spawanie i ci cie gazowe, obróbk  plastyczn  i ciepln . 

WUCh „PZL - D bica” zatrudnia wysoko wyspecjalizowan  kadr  techniczn  oraz wdra a nowe 
technologie, dzi ki czemu gwarantuje wysok  jako  produkowanych urz dze  i us ug.  

Wieloletnie do wiadczenie, wspó praca z o rodkami naukowymi, w asne biura projektowe, 
konstrukcyjne i bogate zaplecze technologiczno - produkcyjne, umo liwia wytwarzanie produktów 
o najwy szym standardzie. Od 1998 roku spó ka posiada certyfikat jako ci ISO 9001. Od 2005 roku 
System Zarz dzania Jako ci  jest certyfikowany na zgodno  z unijn  dyrektyw  ci nieniow . 
Dostarczane na rynek urz dzenia spe niaj  wymogi dyrektyw Wspólnoty Europejskiej i s  
znakowane znakiem CE. 



RUBOWE AGREGATY SPR ARKOWE  ASR                 Katalog produktów 
 

 

ZASTOSOWANIE  

Agregaty spr arkowe ASR przeznaczone s  do pracy w urz dzeniach ch odniczych jednostopniowych 

i dwustopniowych w systemie booster lub w uk adzie z ekonomizerem. 

DANE TECHNICZNE 

 Wydajno  wyporowa: od 293 do 2400 m
3
/h. 

 Wydajno  ch odnicza:  

od 150 do 1480 kW przy to = -10
o
C i tk = +35

o
C 

 Czynnik ch odniczy: R717, R404A, R407C 

BUDOWA 

W sk ad agregatu spr arkowego wchodz : 

• spr arka rubowa - z dwoma wirnikami  

  o zarysie asymetrycznym, 

• silnik elektryczny - klatkowy, 

• sprz g o elastyczne - metalowe, 

• odolejacz - stanowi cy jednocze nie zbiornik oleju, 

• uk ad hydrauliczny - smarowania, sterowania, ch odzenia, itp. 

• uk ad elektryczny - sterowania i zabezpieczenia, 

• uk ad ch odzenia oleju, wg indywidualnego wyboru, 

• uk ad bezstopniowej regulacji wydajno ci w zakresie 

11÷100%, 

• urz dzenia kontrolno - pomiarowe i zabezpieczaj ce, 

• serwozawór odcinaj co-zwrotny po stronie ssawnej 

spr arki. 

Agregat spr arkowy stanowi zblokowan  jednostk  

funkcjonalnie przystosowan  do pracy w urz dzeniach 

ch odniczych. Zabudowa agregatu jest zwarta i nie 

wymaga specjalnych fundamentów oraz rub 

kotwicz cych, a dostarczane wraz z agregatem 

spr arkowym amortyzatory zapewniaj  wysok   

skuteczno  t umienia drga  przenoszonych na pod o e. Przy doborze fundamentu nale y uwzgl dni  

jedynie obci enia statyczne agregatu.  

Agregat spr arkowy realizuje wszystkie czynno ci rozruchowe oraz czynno ci zwi zane z jego 

zatrzymywaniem (w tym awaryjnym) ca kowicie automatycznie w zaprogramowanym cyklu. 

Agregaty rubowe ASR wyposa one s   w mikroprocesorowy system sterowania. 

Uk ady sterowania agregatu umo liwiaj  automatyczn  

regulacj  wydajno ci spr arki w zale no ci od 

zadanych parametrów pracy. Aktualny poziom 

wydajno ci wskazywany jest bezpo rednio na spr arce 

oraz na panelu sterowania w skrzynce sterowniczej. 

Mikroprocesorowy system sterowania mo e regulowa  

wydajno  spr arki w funkcji temperatury lub ci nienia 

parowania w zale no ci od rodzaju zastosowanego 

czujnika. Spr arka rubowa nap dzana jest przez 

silnik elektryczny budowy klatkowej o mocy dobranej 

odpowiednio do zapotrzebowania przy okre lonych 

parametrach pracy. 
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RUBOWE AGREGATY ASR do spr ania gazów               Katalog produktów 

ASR/CNG - PRZEZNACZONE DO PRACY W T OCZNIACH GAZU  

rubowe agregaty spr arkowe typu ASR/CNG przeznaczone s  do spr ania gazu ziemnego w t oczniach 

gazu.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 ci nienie na ssaniu od 1,7 MPa do 0,5 MPa  

 ci nienie na wylocie ze spr arki – 2,2 MPa  

 wydajno : od 2700 do 32000 Nm
3
/h 

Agregaty wyposa one s  w zale no ci od potrzeb: 

• ch odnic  gazu – powietrzn  lub wodn  (glikolow ), 

• ch odnic  oleju - powietrzn  lub wodn  (glikolow ), 

• szafk  steruj c  do agregatu, 

• szafk  zasilaj c  do silnika spr arki, 

 

ASR/LPG - PRZEZNACZONE DO PRZET ACZANIA CIECZY  

rubowe agregaty spr arkowe typu ASR/LPG 

przeznaczone s  do przet aczania cieczy i skroplonych 

gazów (takich jak propan-butan i amoniak) pomi dzy 

zbiornikami, do za adunku i roz adunku cieczy, poboru fazy 

gazowej w celu skroplenia i na potrzeby techniczne. 

Przyk adowe zastosowanie przy roz adowywaniu wagonów - cystern w strefie zagro enia wybuchem. 

 

Dzia anie agregatu oparte jest na zasadzie 

wytworzenia ró nicy ci nie  pomi dzy 

zbiornikiem opró nianym i nape nianym, 

poprzez odsysanie par ze zbiornika 

nape nianego i t oczenie ich do zbiornika 

opró nianego. 

Spr arka zasysa pary gazu przez filtr i po 

spr eniu wt acza je - poprzez odolejacz  

do instalacji. Porywany wraz z parami 

czynnika olej, smaruj cy i ch odz cy 

mechanizmy spr arki, odzyskiwany jest 

w odolejaczu.  

Uk ad sterowania dostosowuje wydajno  spr arki do aktualnego zapotrzebowania i zabezpiecza 

urz dzenie przed stanami awaryjnymi - wy czaj c silnik spr arki w przypadku wzrostu ci nienia t oczenia 

powy ej nastawionej warto ci oraz w przypadku spadku ci nienia oleju w uk adzie smarowania poni ej 

warto ci zadanej w odniesieniu do ci nienia ssania.  

Agregaty ASR/CNG i ASR/LPG wykonywane s  zgodnie z dyrektyw  ATEX.  
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SKRAPLACZE NATRYSKOWO-WYPARNE SWC             Katalog produktów 

 

ZASTOSOWANIE  

Przeznaczone s  do skraplania par czynników zi bniczych powszechnie stosowanych w instalacjach 
zi bniczych, a w szczególno ci R717, R404A. Charakteryzuj  si  niewielkim zu yciem wody, co 
pozwala na zastosowanie nawet tam gdzie wyst puj  du e ograniczenia w zu yciu wody. 

DANE TECHNICZNE 

 Wydajno  ch odnicza od 648 do 1470 kW. 

 Typoszereg podstawowy sk ada si  12. wielko ci. 

BUDOWA 

Skraplacze typu SWC posiadaj  konstrukcj  
stalow  ca kowicie zabezpieczon  antykorozyjnie 
przez cynkowanie na gor co. Os ony boczne 
wykonane s  z ocynkowanych blach stalowych. 
Powierzchnie zewn trzne dodatkowo s  pokryte 
pow ok  malarsk . Podstawowym zespo em 
skraplacza jest zespó  dolny ze zbiornikiem wody 
i wentylatorami. Na zespole dolnym ustawiony jest 
zespó  górny sk adaj cy si  z sekcji skraplaj cych. 
Nad bateriami zamontowano uk ad zraszaj cy 
i system wysokosprawnych odkraplaczy. 

DZIA ANIE 

Dzia anie skraplaczy natryskowo-
wyparnych oparte jest na wymianie 
ciep a i masy. Para czynnika 
zi bniczego doprowadzona jest do 
sekcji skraplaj cych, gdzie ulega 
skropleniu. Ciep o skraplania 
odprowadzane jest do wody, 
a nast pnie do powietrza. Skroplony 
czynnik zi bniczy sp ywa do 
kolektorów odp ywowych, sk d 
zostaje odprowadzony do instalacji 
zi bniczej. 
W przeciwpr dzie do strumienia 
wody przep ywa powietrze, t oczone 
przez cichobie ne wentylatory 
b bnowe.  

Ciep o od wody do powietrza jest przekazywane na skutek jej odparowania, dzi ki czemu temperatura 
wody obiegowej utrzymywana jest na sta ym poziomie. 
Wod  nale y ci gle uzupe nia  ze wzgl du na jej odparowanie oraz dla utrzymania koncentracji soli 
mineralnych na sta ym, niskim poziomie. Ilo  wody do uzupe nienia reguluje si  za pomoc  zaworu 
p ywakowego. Ilo  t  nale y okre li  w zale no ci od jej twardo ci, przy za o eniu, e ilo  wody 
unoszonej wynosi oko o 2 ÷ 3% ilo ci wody wyparowanej. 
Maksymalna, teoretyczna ilo  wody wyparowanej jest równa ilorazowi wydajno ci cieplnej skraplacza 
i ciep a parowania wody (2455 kJ/kg). W rzeczywisto ci ilo  odparowywanej wody jest mniejsza, 
nawet do 30%. 

WYTWÓRNIA URZ DZE  CH ODNICZYCH „PZL-D BICA” S.A. 
ul. Metalowców 25, 39-200 D bica, tel. +48 14 6807201,  fax +48 14 6702194 
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WYMIENNIKI P ASZCZOWO-RUROWE                           Katalog produktów 

PAROWNIKI P ASZCZOWO-RUROWE - typu PPL oraz PG. 

 

Stosowane s  do ch odzenia czynnika po rednicz cego (woda, glikol, solanka) w uk adzie ch odniczym 

amoniakalnym lub freonowym. 

 Wydajno  ch odnicza od 26,5 do 2200 kW  

 

Parowniki maj  konstrukcj  spawan .  

Zbudowane s  z walcowego p aszcza, zamkni tego 

z obu stron dnami sitowymi, w których rozwalcowane 

s  rury. Przestrze  wewn trzrurowa zamkni ta jest 

dnami elipsoidalnymi. 

Ciek y czynnik ch odniczy doprowadzany jest do 

przestrzeni mi dzyrurowej parownika, gdzie nast puje 

jego odparowanie, a pary odprowadzane s  kró cem 

w górnej cz ci parownika. 

 

SKRAPLACZE P ASZCZOWO-RUROWE - typu SLB oraz SG  

Przeznaczone s  do skraplania par czynników ch odniczych przez ch odzenie jej za pomoc  wody.  

Powierzchnia wymiany ciep a od 10 do 1100 m
2
. 

 

Skraplacze zbudowane s  z p aszcza stalowego, den sitowych oraz pakietu rur. Przestrze  wewn trzrurow  

skraplacza zamykaj  dennice elipsoidalne.  

Rury w skraplaczach typu SG maj  rozwini t  powierzchni  zewn trzn . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymienniki wykonane s  zgodnie z dyrektyw  ci nieniow  97/23/WE i oznakowane znakiem CE. 
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AGREGATY do ch odzenia cieczy, chillery                                 Katalog produktów 

ZASTOSOWANIE  

Chillery przeznaczone s  do zastosowania w przemy le, jako ród o zimna w technologicznych liniach 

produkcyjnych przemys u spo ywczego, chemicznego, elektronicznego, farmaceutycznego, w przetwórniach 

tworzyw sztucznych, w procesach obróbki galwanicznej oraz dla central klimatyzacyjnych du ych obiektów, dla 

klimatyzacji kopal , itp. 

DANE TECHNICZNE 

 Wydajno  ch odnicza: 300 do 3000 kW 

 Czynnik ch odz cy: R717, R404A, R407C 

 Medium ch odzone - woda technologiczna, glikol 

Mo liwe konfiguracje ze skraplaczem wodnym, powietrznym lub 

natryskowo-wyparnym. 

ZALETY 

 Idealne do instalacji przemys owych 

 Wysokiej jako ci komponenty 

 Wysoka sprawno  i niezawodno  dzia ania 

 atwo  konfigurowania i monta u 

 Prosta i wygodna obs uga i serwis 

 Cicha praca 

 Mikroprocesorowe sterowanie z mo liwo ci  stosowania 

ró nych aplikacji 

 Mo liwo  sterowania prac  chillera na odleg o  

 Kompletne wyposa enie i zwarta zabudowa 

 Ustawienie na wibroizolatorach, nie wymaga fundamentów 

i rub kotwicz cych 

FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA 

Zastosowany system sterowania pozwala u ytkownikowi na 

atwe ustawianie parametrów i kontrolowanie pracy urz dzenia, 

a w szczególno ci zapewnia: 

 Ci g y monitoring parametrów pracy urz dzenia 

 Optymalizacj  pracy agregatu poprzez automatyczn  

regulacj  wydajno ci w oparciu o temperatur  

lub ci nienie parowania, w powi zaniu z ograniczeniem 

wzrostu pr du silnika powy ej warto ci dopuszczalnej 

 Bie c  diagnostyk  pracy urz dzenia, wy wietlanie 

wyst puj cych zak óce  oraz stanów awaryjnych 

 Mo liwo  zabezpieczenia has em dost pu do 

sterownika dla osób nieuprawnionych 

 Histori  alarmów (rejestracja ostatnich 200 

alarmów - zawiera czas, dat  oraz rodzaj alarmu) 

 Mo liwo  zdalnej komunikacji i wspó pracy z 

systemami automatyki poprzez sieci przemys owe
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TUNELE CH ODNICZE DO DROBIU                                  Katalog produktów 

 

URZ DZENIA DO SCH ADZANIA TUSZEK DROBIU -  typu USD  

Przeznaczone s  do sch adzania tuszek drobiu w zakresie temperatur od +35o do +5oC.  

Przyj ta metoda sch adzania zapewnia dobr  
jako  tuszek, eliminuje ususzk  oraz wzajemne 
zaka enie bakteryjne tuszek. Podczas sch adzania 
tuszki nie maj  kontaktu ze sob .  

Czynnik ch odniczy R717. 

Wydajno  sch adzania: 

 dla kurcz t od 2000 do 6000 kg/h.  

Dostawa wg indywidualnego projektu 
dostosowuj cego tunel do istniej cej lub 
projektowanej zabudowy.  

 

TUNELE DO ZAMRA ANIA DROBIU - typu TD  (4 wielko ci) 

Tunele typu TD to nowoczesne tunele do zamra ania drobiu o ca kowicie automatycznym ruchu 
ci g ym. 

Tunele te przeznaczone s  do zamra ania drobiu grzebi cego oraz wodnego. W tunelu mo na 
zamra a  równie  inne produkty, jak tuszki królicze i zaj cze, podroby, elementy mi sne oraz wyroby 
garma eryjne, pod warunkiem odpowiedniego ich opakowania. 

Czynnik ch odniczy R717. 

Wydajno  mro enia: 

 kurczaki - od 2300 do 6000 kg/h, 

 indyki - od 3400 do 6000 kg/h. 

Typoszereg: TD-2,5; TD-3,75; TD-5; TD-6,25. 

Wewn trz tunelu ustawiona jest konstrukcja no na, 
w której na torach rolkowych umieszczonych na dwóch 
poziomach znajduj  si  stela e z zamra anym 
w kartonach drobiem. Z przodu i z ty u tej konstrukcji 
znajduj  si  podno niki, przy pomocy których mo na 
przenosi  stela e z jednej kondygnacji na drug .  
Przy tych podno nikach umieszczone s  mechanizmy 
przesuwu stela y. Pozwala to na uzyskanie ruchu 
okr nego stela y. 

W cz ci przedniej, przed podno nikiem przednim umieszczone 
s  dwa przeno niki rolkowe jeden nad drugim. 
Przeno nik górny dostarcza do tunelu kartony z drobiem wie ym, 
a przeno nik dolny odbiera drób zamro ony i przekazuje go na 
zewn trz tunelu.  

Wzd u  obu rz dów stela y ustawiony jest blok 
ozi biaczy sk adajacy si  z baterii i wentylatorów.  
Ca o  tunelu zamkni ta jest w izolowanej obudowie. 
 

 

 

WYTWÓRNIA URZ DZE  CH ODNICZYCH „PZL-D BICA” S.A. 
ul. Metalowców 25, 39-200 D bica, tel. +48 14 6807201,  fax +48 14 6702194 

www.pzl-debica.com.pl         e-mail:wuch@pzl-debica.com.pl



APARATURA ZBIORNIKOWA                                                    Katalog produktów 

 
 

  Zbiorniki poziome - typ ZLU 
 

Przeznaczone s  do gromadzenia czynników ch odniczych w stanie ciek ym 
w l dowych, stacjonarnych urz dzeniach ch odniczych. 
Pojemno  ca kowita aparatów od 0,63 do 20 m

3
. 

 
 
 

 

  Oddzielacze cieczy - typ OCA oraz OCG 

Przeznaczone s  do pompowych uk adów ch odniczych spe niaj cych nast puj ce 
funkcje:  
- oddzielaj  ciecz od strumienia par nasyconych, powracaj cych z parownika 

w postaci mieszaniny dwufazowej,  
- kompensuj  zmienne nape nienie parowników wynikaj ce ze zmienno ci 

obci e  cieplnych.  
Pojemno  ca kowita oddzielaczy od 0,63 do 25 m

3
. 

 
 
 

  Osuszacze - typ OSs  

 

Stosowane w ci nieniowych ch odniczych instalacjach amoniakalnych, do oddzielania fazy ciek ej 
z pary zasysanej przez spr ark .  
Osuszacze budowane s  w zakresie rednic przewodów ssawnych od DN32 do DN200.  

 
 

   Odolejacze z pier cieniami wype niaj cymi - typ ORA  

 

Stosowane s  w spr arkowych amoniakalnych instalacjach ch odniczych do wy apywania oleju 
unoszonego przez spr ony czynnik ch odniczy.  
Pojemno  ca kowita odolejaczy od 0,027 do 0,9 m

3
.   

 
 

  Ch odnice mi dzystopniowe le ce - typu CML i CMLU  

Przeznaczone s  do sch adzania par czynnika ch odniczego spr onych do 
ci nienia mi dzystopniowego w pompowych dwustopniowych uk adach 
amoniakalnych oraz do oddzielenia ciek ego czynnika od pary w temperaturze 
nasycenia przy ci nieniu mi dzystopniowym.  
Ch odnice te wykonywane s  o pojemno ciach od 1 do 10 m

3
. 

 
 
 

  Ch odnice mi dzystopniowe pionowe - typ CM  

 

Przeznaczone s  do sch adzania pary czynnika ch odniczego spr onej do ci nienia mi dzystopniowego, w 
ci nieniowych uk adach dwustopniowych amoniakalnych urz dze  ch odniczych oraz do doch odzenia 
ciek ego czynnika ze skraplacza do temperatury bliskiej temperaturze nasycenia przy ci nieniu 
mi dzystopniowym.  
Zewn trzna powierzchnia w ownicy od 0,9 do 22 m2. 
Pojemno  zbiornika od 90 do 5850 dm

3
.  
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ARMATURA CHŁODNICZA I GAZOWA                              Katalog produktów

Zawory odcinające - typ ZOP i ZOK (15 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba odcięcia
przepływu czynnika w stanie parowym lub ciekłym. Zawory tego typu
moŜna stosować równieŜ do zastosowania w urządzeniach o ogólnym
przeznaczeniu na czynniki chemiczne obojętne.

Zawory odcinające wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 10 do 300 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa
• w wersji standardowej i półhermetycznej

Zawory zwrotne - typu ZZPb i ZZKb (11 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność
zabezpieczenia przed powrotem czynnika chłodniczego przy jego
przepływie w rurociągach.

Zawory zwrotne wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 15 do 150 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa

Zawory regulacyjne - typu ZRPb (14 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

SłuŜą do dławienia cieczy czynnika od ciśnienia skraplania do ciśnienia
parowania i regulacji ilości cieczy doprowadzanej do parownika.

Zawory regulacyjne wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 10 do 50 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa
• w wersji standardowej i półhermetycznej

Zawory bezpieczeństwa - typ ZBKk (7 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

SłuŜą do zabezpieczania zbiorników oraz instalacji chłodniczych przed
nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Zawory bezpieczeństwa wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 10 do 50 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa
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Zawory trójdroŜne- typu ZTb (8 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

SłuŜą do przemiennego odcinania dopływu czynnika do zaworów
bezpieczeństwa.

Zawory trójdroŜne wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 10 do 65 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa

Zawory do manometrów - typoszereg ZMP, ZMK, ZMT

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

Zawory te umoŜliwiają przyłączenie manometru w celu pomiaru ciśnienia
czynnika w instalacjach lub urządzeniach.

Zawory do manometrów wykonywane są:
• o średnicach DN-4 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa

Zawory odpowietrzające - typu ZOA i ZOX

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych pracujących na czynniku R717 (typ
ZOA) i R22 (typ ZOX). SłuŜą do okresowego usuwania powietrza i nie skraplających się gazów z
aparatów i przewodów.

Zawory odpowietrzające wykonywane są:
• o średnicy DN - 4mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa

Poziomowskazy - typu WPX (7 wielkości) i WBX (16 wielkości)

Przeznaczone są do urządzeń chłodniczych na czynnik R717 i inne czynniki chłodnicze. SłuŜą do
pośredniego wskazywania poziomu cieczy w aparatach i zbiornikach.

Poziomowskazy wykonywane są:
• w zakresie wskazań od 300 do 1420 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do -5oC
• ciśnienie robocze max do 2,3 MPa

Filtry wstępne - typu FWPb i FWKb (10 wielkości)

Przeznaczone są do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych
pracujących na czynniku R717 i innych czynnikach chłodniczych.

SłuŜą do oczyszczania czynnika w instalacji z zanieczyszczeń
pomontaŜowych.

Filtry wstępne wykonywane są:
• w zakresie średnic DN od 25 do 200 mm
• w zakresie roboczych temperatur od -40 do +135oC
• o dokładności filtrowania 0,5 mm
• ciśnienie robocze max do 2,5 MPa

WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-DĘBICA” S.A.
ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica, tel. +48 14 6807201,  fax +48 14 6702194

www.pzl-debica.com.pl         e-mail:wuch@pzl-debica.com.pl
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Posiadamy odpowiednie do naszego profilu produkcji maszyny i urz dzenia,  w tym: 

 zwijarki do blach (maks. grubo  blachy 22 mm, maks. szer. 3000 mm) 

 gi tarki do rur i blach, 

 wiertarki, 

 tokarki k owe i karuzelowe, 

 wytaczarki sterowane numerycznie, centra obróbcze, 

 szlifierki do p aszczyzn, wa ków, 

 pó automaty i urz dzenia spawalnicze do 
spawania w os onie gazów ochronnych metod  
TIG, MIG i ukiem krytym, 

 piece do obróbki cieplnej. 
 

 
wiadczymy us ugi kooperacyjne w zakresie: 

 zwijania blach, 

 ci cia mechanicznego i gazowego, 

 zwijania p askowników i kszta towników, 

 spawania, 

 obróbki skrawaniem, 

 obróbki cieplnej, 

 robót lusarskich, 

 nak adania pow ok malarskich. 
 
 
Oferujemy wykonywanie nast puj cego asortymentu 
wyrobów: 

 zbiorniki ci nieniowe i bezci nieniowe ze stali w glowej, 

 wymienniki ciep a p aszczowo-rurowe jedno i 
wielodrogowe z dnami sitowymi sta ymi, g owic  
p ywaj c  i u-rurkowe, 

 rury ebrowane metoda walcowania na zimno. 
Technologia i urz dzenia którymi dysponujemy 
umo liwia produkcj  rur o zró nicowanych 
wymiarach, 

 konstrukcji stalowej, 

 szeroki zakres cz ci maszyn, zespo ów i 
podzespo ów dla ró nych ga zi przemys u, 

 elementy urz dze  i inne nietypowe konstrukcje spawane. 
 
 
G ówne wymiary produkowanych urz dze : 

 grubo  p aszczy do 22 mm, 

 rednica aparatów wykonywanych w ca o ci do 
Ø 3800 mm, 

 ci ar aparatów wykonywanych w ca o ci do  
30 000 kg, 

 ci ar elementów nie wymagaj cych 
manewrowania do 40 000 kg. 

Wyroby  o wymiarach i ci arach  wi kszych wed ug 
indywidualnych uzgodnie .  

WYTWÓRNIA URZ DZE  CH ODNICZYCH „PZL-D BICA” S.A. 
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