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Zlepšení klimatických podmínek
na pracovištích uvnitř haly pro třídění
a balení skleněných lahviček.
ŘEŠENÍ COLT:

Energeticky účinný a ekologický systém
chlazení založený na principu chlazení
vodou.
PRODUKTY COLT:

Adiabatické chladiče CoolStream

Výchozí situace

Řešení

Výroba ve ﬁrmě STÖLZLE - UNION
s.r.o. je zaměřena na miniobaly
z hnědého skla pro lihoviny a léčiva.
Významná investice učinila z tohoto
původně malého podniku důležitého
dodavatele v oblasti dodávek
farmaceutického obalového skla
a miniatur pro potraviny a lihoviny.
V rámci holdingu Stölzle Glass Group
je sklárna v Heřmanově Huti jedním
z nejlepších výrobních závodů pro
farmaceutické obalové sklo v Evropě.
Jak byla výrobní kapacita sklárny
rozšiřována, bylo nutné řešit odvod
narůstajícího odpadního tepla
z technologie. Nejpalčivější byla
situace pro zaměstnance v hale pro
třídění a balení hotových výrobků, kde
teplota dosahovala až k neúnosným
45 °C.

Investor se obrátil na společnost
Colt se žádostí o návrh řešení
a následný projekt pro zlepšení
klimatických podmínek na pracovištích
uvnitř haly pro třídění a balení
skleněných lahviček. Colt navrhl
chladicí systém haly založený
na technickém řešení využívajícím
přirozené schopnosti vody ochlazovat
svoje okolí. Předložené řešení
je ve srovnání s konvenční klimatizací
nákladově vyvážené jak z pohledu
investičních, tak i provozních nákladů.
Investiční návratnost celého řešení
byla propočtena na 1,5 roku.
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„

V porovnání s původní
klimatizací jsme dosáhli
výrazného snížení
provozních nákladů
na elektrickou energii,
spotřebu vody i servis.
Aleš Král
Facility Manager
STÖLZLE - UNION s.r.o.

“
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„

Jsme spokojeni. Dosáhli
jsme stabilního chodu zařízení;
odbourali jsme poruchovost
klimatizace, snížili provozní
náklady a zajistili plynulost
výroby. Zaměstnanci oceňují
čerstvé klima bez nepříjemného
proudění vzduchu a celkový vyšší
hygienický standard prostředí.
Martin Hosman

“

Plant Manager
STÖLZLE - UNION s.r.o.
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