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Nejčastěji jde o  koncovou filtra-
ci stlačeného vzduchu, stanice pro 
průmyslovou generaci dusíku, stře-
dotlaké i vysokotlaké rozvody stla-
čeného vzduchu a technických ply-
nů, řešení s dotlačovacími kompre-

sory a multiplikátory, průmyslové 
chlazení vody, úpravu a  chlazení 
bioplynu. V tomto článku se zamě-
říme na nové jednotky pro chlazení 
oleje v hydraulických okruzích.

Nezbytnou součástí hydraulic-
kých okruhů obráběcích strojů, 
lisů, vstřikovacích lisů a  výrob-
ních center je chlazení oleje. Kva-
litní a  spolehlivý odvod tepla má 
svou zásadní důležitost pro veške-
ré technologie využívající okruh 
s  hydraulickou kapalinou. Život-
nost a jednoduchá obsluha chladi-
cího systému jsou klíčovými fakto-
ry pro zajištění nepřetržité výroby 
a stálou optimalizaci celého proce-
su ve vazbě na požadavek provozu 
a nízké náklady na výrobu.

Společnost Parker Hanni� n a je-
jí dceřiná výrobní divize Parker 

Hiross, tradiční producent chladi-
cích jednotek vody a  nemrznou-
cích směsí, rozšiřuje svoji nabídku 
průmyslového chlazení a  přichá-
zí na evropské trhy s novou řadou 
strojních chladičů hydraulických 

olejů. Jednotky Hyperchill Plus 
konstruované podle nejnovějších 
poznatků v oboru nízkokapacitní-
ho chlazení s ekologickými chladi-
vy budou v České republice poprvé 
představeny na  MSV 2014 v  Brně, 
v pavilonu V, stánek � rmy SEALL.

Díky desetiletím zkušeností vy-
tvořil Parker Hiross řadu mimo-
řádně kompaktních a snadno pou-
žitelných strojních chladičů, které 
se vyznačují bezpečným a spoleh-
livým provozem v  nejrůznějších 
pracovních podmínkách. 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ, 
JEDNODUCHÁ INSTALACE 
A OVLÁDÁNÍ

Jednotky jsou konstruovány pro 
přesné a pečlivé ovládání teploty 
oleje podle požadavku provozu. 

Díky dostupnosti širokého sorti-
mentu příslušenství a doplňků je 
Hyperchill Plus plně f lexibilním 
řešením, které vyhovuje většině 
potřeb na chlazení hydraulických 
olejů a řezných kapalin. 

Hydraulický obvod jednotek se 
skládá z nerezových komponent, 
desky výparníku jsou vyrobeny 
z  ušlechtilé oceli. Toto materiá-
lové složení je nutné s  ohledem 
na  ochranu oleje před jakoukoli 
kontaminací. Hyperchill Plus je 
dodáván bez nádrže, olejové čer-
padlo je instalováno na speciální 
požadavek. 

Elektronické řízení s  patento-
vaným softwarem poskytuje pří-
stup ke všem parametrům stroje, 
zaručuje plynulou stálost teplo-
ty oleje i  při kolísavých zatíže-
ních a  umožňuje speciální ovlá-
dání podle konkrétních požadav-
ků. Komunikační karta RS485 je 
k dispozici ke všem modelům. 

Chladicí výkon nové řady jed-
notek Hy perch il l Plus je od  2 
do  24 kW (*), což je požadova-
ná kapacita odpovídající většině 

potřeb na  ch lazen í hyd raulic-
kých olejů. 

ZÁRUKA KVALITY 
A SPOLEHLIVOSTI

Standardní jednotky jsou navrže-
ny pro maximální teploty okolí +48 
°C. Tropická provedení jednotek 
mohou pracovat až do teploty okol-
ního vzduchu +53 °C. K  dispozici 
jsou i verze pro nízké teploty okolí 
zajišťující spolehlivý provoz i v ex-
trémních teplotních podmínkách. 

U  modelů ICEP007 a  větších 
je jako zdroj tlaku ekologického 
chladiva R407C využita technolo-
gie spirálových kompresorů, která 
se vyznačuje vysokou účinností 
(nízkou spotřebou energie), dlou-
hou životností a nízkou hlučností 
(bez vibrací). 

S p e c i á l n í m  k o n s t r u k č n í m 
p r vke m  c h l a d ic íc h j e d note k 

Hyperchill Plus jsou sítové filtry 
na  sání kondenzátoru, které sni-
žují množství prostupujících ne-
čistot z  ovzduší a  zabraňují tak 
prostojům chladicího systému. 

Každý jednotlivý stroj Hyper-
chill Plus je v  průběhu výroby 
na jednotlivých montážních a ka-
libračních místech testován, aby 
byla plně ověřena jeho správná 
funkce na požadovaných paramet-
rech a zaručena spolehlivost všech 
pracovních uzlů zařízení. 

(*) Při vstupní/výstupní teplo-
tě oleje 40/30 °C (olej ISO VG 32) 
a při teplotě okolí 32 °C (u vzdu-
chem chlazených modelů) nebo při 
teplotě chladicí vody na  vstupu 
do kondenzátoru 30 °C a konden-
zační teplotě 40 °C (u vodou chla-
zených provedení).

SEALL představuje nové jednotky pro chlazení oleje 
- Parker Hiross Hyperchill Plus

KOMERČNÍ PREZENTACE

Společnost SEALL s.r.o., největší distributor Parker Hannifin v ČR, 
nabízí i služby a prvky pro filtraci a úpravu stlačeného vzduchu 
i plynů. Firemní specialisté za podpory techniků firmy Parker realizují 
dodávky kompletních technologických celků od návrhu komplexního řešení, 
vypracování projektu přes instalaci až po konečné nastavení technologie 
v provozu a následné servisní služby. 

Parker Hiross Hyperchill Plus

Model Hyperchill Plus ICEP-Oil 002-O 003-O  005-O 007-O 010-O 014-O 020-O 024-O

Chladicí výkon kW 1,6 3,5 4,4 7,3 9,8 13,9 18,2 21

Spotřeba energie na kompresoru kW 0,6 1,6 1,6 1,9 2,9 3,6 4,8 6,0

Napájení V/fáze/Hz 230/1/50 400/3/50

Elektrické krytí 33 54

Ekologické chladivo R407c

Rozměry a hmotnost

Šířka mm 520 755 755 756 756 756 756 756

Hloubka mm 500 535 535 806 806 806 1206 1206

Výška mm 550 801 801 1405 1405 1405 1405 1405

Připojení, vstup/výstup in 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"

Hmotnost (vzduchové chl.) kg 30 68 70 125 130 140 175 185

Hmotnost (vodní chlazení) kg - - - - - 140 175 185
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Emise Topení a ventilace

Sedadlo řidiče ZavěšeníPřístup pro cestující

Přístup k zavazadlům

Hybridní trakce

Řízení

Společně dokážeme přepravovat lidi daleko efektivněji
Díky široké škále technologií pro pneumatické a elektromechanické systémy, řízení hydraulických procesů a filtraci může Parker nabídnout 
rozsáhlou řadu produktů pro řízení pohybu. Dokážeme Vám navrhnout, vyrobit a dlouhodobě podporovat řešení pro přepravu osob, a to ve 
200 výrobních závodech v 50 zemích po celém světě. Potřebujete komplexní řešení? Parker je dodavatelem nejen standardních komponentů 
na vysoké technické úrovni, ale dokážeme realizovat i řešení na míru, která splní specifické požadavky našich zákazníků.

www.parker.com/auge/bus
00420 284 083 111

   Prodej hydraulických, pneumatických, těsnicích a � ltračních prvků. 

   Projekce a výroba agregátů, válců, jednoúčelových strojů a zařízení. 

   Opravy hydraulických a pneumatických prvků, � ltrace olejů. 

   Montáž, servis a diagnostika hydraulických a pneumatických systémů. 

   Úprava stlačeného vzduchu – sušení a � ltrace, průmyslové chlazení

www.seall.cz

Zveme Vás k návštěvě naší expozice při MSV v Brně, ve dnech 29.9. - 3. 10. 2014. Najdete nás v pavilonu V, stánek č. 142.


