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„Projekt i realizace této zakázky byla vzhledem k rozsahu práce, termínu
a obtížnosti montáže velkou výzvou pro naši společnost. Podařilo se nám
zařízení nainstalovat a zprovoznit za plného provozu výroby. Zkušenosti
zákazníka s provozem adiabatického chlazení jsou velmi dobré. Dosáhli
jsme předpokládaných cílů projektu; velmi se zlepšilo pracovní prostředí
pro zaměstnance při dodržení přísných hlukových limitů.“
Ing. Dušan Příbrský
vedoucí divize vzduchotechnika
Colt International, s.r.o.

Výchozí
situace
________________________
Výrobní program společnosti
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. zahrnuje
především kované a lisované drážkové
náboje pro nákladní automobily,
tlumiče, různé druhy hřídelů včetně
drážkovaných a dutých, tlakové filtry,
tlakové láhve a další výrobky především
z oceli. Mezi zákazníky společnosti patří
dodavatelé pro automobilový průmysl
Dana, Bosch, ZF nebo TRW. Společnost
je i dodavatelem renomovaných
výrobců automobilů Daimler Chrysler
nebo BMW. Mezi její zákazníky patří
i společnosti z jiných oborů, např. Hilti,
M+S Hydraulic nebo Hydac. Společnost
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. patří
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
v regionu.V současnosti je ve
firmě zaměstnáno téměř 400
zaměstnanců. Pro vedení firmy jsou
pracovní podmínky zaměstnanců
a environmentální politika prioritami.

Řešení
________________________

limity, aby obyvatelé Oslavan nebyli
zejména v noci obtěžováni hlukem
z výroby.
Colt navrhl chladicí systém založený
na instalaci adiabatických chladičů
CoolStream předřazených před
stávající VZT zařízení, instalaci nových
samostatných adiabatických chladičů
a doplnění odsávacích ventilátorů
do světlíků na střeše haly. Předložené
řešení je ve srovnání s konvenční
klimatizací nákladově vyvážené jak
z pohledu investičních, tak i provozních
nákladů.
Díky tomu lze i během léta udržovat
teplotu vzduchu na pracovištích
v přijatelných mezích.V kombinaci
s odsávacími ventilátory a moderní
řídicí elektronikou systém dlouhodobě
zajišťuje v letních měsících naprosto
spolehlivý a úsporný provoz.
V kombinaci s větracím systémem
toto řešení poskytuje velký chladicí
výkon při provozních nákladech, které
jsou srovnatelné s náklady na pouhé
mechanické větrání.

Investor se obrátil na společnost Colt
s žádostí o návrh řešení a následný
projekt pro zlepšení klimatických
podmínek na exponovaných
pracovištích uvnitř hal výrobního
závodu v Oslavanech. Podmínkou
řešení bylo dodržet přísné hlukové
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