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Cooltherm - wygląd zewnętrzny 

Wybrane cechy:
• Kompaktowa obudowa 

na kółkach: 
0,45 x 0,9 m, wys. 1,1 m

• Przyłącza 1 cal
• Sygnalizator świetlno –

dźwiękowy



Panel sterowania: 
• prosty i czytelny
• niezawodny (nie „zawiesza się” podczas pracy)
• przyciski pojemnościowe, bez możliwości uszkodzenia
• historia 80 alarmów 
• komunikacja sieciowa Modbus RTU (RS 485) – możliwość sterowania lub nadzoru

Cooltherm - wygląd zewnętrzny 



Cooltherm –
schemat 
podłączenia



• Chłodziarka jednostrefowa do regulacji temperatury medium w zakresie 0..90 C 
• Rodzaj medium: woda lub glikol etylenowy, propylenowy
• Regulacja temperatury z dokładnością nawet +- 0,1 C (precyzyjny zawór 3 drogowy)
• Funkcja chłodzenia i grzania (wbudowana sprężarka i układ gazowy R 407C, grzałka 

elektryczna)
• Wysoka wydajność przepływu pompy procesowej o nominalnym ciśnieniu 3 i 4 bar
• Nie generuje ciepła hałasu ani kurzu (skraplacz chłodzony cieczą).
• Powiększony skraplacz, możliwa ciągła praca w trybie ze sprężarką przy temperaturze 

wody chłodzącej skraplacz aż 40 C ! 
• Praca na freecoolingu = bez sprężarki (energooszczędność)

Wybrane cechy Cooltherma: 



Dane 
techniczne 
3 modeli: 



Budowa wewnętrzna: 



WADIM COOL
Systemy chłodzeniaSprężarka spiralna firmy Siam Compressor Industry (SCI) z Tajlandii. 
SCI jest oddziałem produkcyjnym Japońskiej firmy Mitsubishi Electric. 

„ Siam Compressor Industry (SCI), a subsidiary of Mitsubishi Electric Corporation of Japan, is the excellent company of compressor
development, manufacture and sale for air-conditioning, heat pump and refrigeration system.
SCI’s compressors, with high efficiency and reliability, are distributed to the customers in 50 countries over the world”. 

https://th.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/th008/index.html



WADIM COOL
Systemy chłodzeniaCharakterystyka pompy Calpeda:

Niezawodna pompa procesowa
w obudowie ze stali nierdzewnej, 
izolowana cieplnie (pomniejszone 
straty ciepła)



Przykład 1 wykorzystania Cooltherma –
chłodzenie formy wtryskowej w Wadim Plast



Detal: skrzynka na pieczarki 
Materiał: PP



Forma 1 gniazdowa
System GK o mocy 6,3 kW

Wtryskarka elektryczna JSW 350 ton



SP – temperatura zadana [C]
UO – temperatura medium podawana na formę [C]
UI – temperatura medium  powracająca z formy [C]
Q – przepływ przez formę [m3/h] 

HE – stan pracy grzałki 
3W – pozycja zaworu 3 drogowego [%]
P1 – ciśnienie medium powracającego z formy [bar]
P2 – ciśnienie medium podawanego na formę [bar]

Ekrany główne (informacje o stanie urządzenia):



Ekrany główne (informacje o stanie urządzenia):

EI – temperatura medium na wejściu do parownika [C]
EO – temperatura medium na wyjściu z parownika [C]
TT – temperatura medium w zbiorniku [C]
CO – temperatura medium na wyjściu ze skraplacza [C]
HP – ciśnienie gazu na tłoczeniu sprężarki [bar]
LP - ciśnienie gazu na ssaniu sprężarki [bar]
K1 – stan pracy sprężarki 
PE – stan pracy pompy

CI - temperatura medium na wejściu do skraplacza [C]
P3 – ciśnienie medium na wejściu do skraplacza
P4 – ciśnienie medium na wyjściu ze skraplacza
FC – stan pracy freecoolingu



Wtryskarka elektryczna JSW 350 ton

Dzięki chłodziarce stanowiskowej 
Cooltherm skrócono czas cyklu do 9 sec !!



Przykład 2 wykorzystania Cooltherma –

Chłodzenie formy wtryskowej – testy u Klienta



WADIM COOL
Systemy chłodzeniaWypraska ”łyżeczka”, wymiary 106 x 30 x 25 mm, masa 2,9 g, grubość ścianki 1.6-2.6 mm, 
forma 24 gniazdowa, wtrysk GK.
Było: chłodzenie centralną chłodnią sprężarkową, 
T =12 C (wahania temperatury), P= 3 bar, czas cyklu 17 sek 

Jest: chłodzenie chłodziarką stanowiskową, 
T = 10 C (wysoka stabilność temperatury, wahania rzędu 0,2 C), 
P= 5,5 bar, czas cyklu 10,5 sek, 
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Przykład 3 wykorzystania Cooltherma –

chłodzenie wymiennika ciepła w centrali 
klimatyzacyjno – wentylacyjnej 



Cooltherm TGR 016
• Moc chłodzenia 16 KW
• Moc grzania 6 kW

Centrala 
klimatyzacyjno -

wentylacyjna
Węże z glikolem

Nadrzędny panel 
sterownia centralą

Kabel do komunikacji sieciowej 
(RS 485, Modbus RTU)



System nadzoru (SCADA) – schemat funkcjonalny



System nadzoru (SCADA) – dane pobrane z Cooltherma

Grzanie lub chłodzenie w zależności od 
temperatury zewnętrznej



System nadzoru (SCADA) – wykresy temperatur systemu  



Wypożyczamy
chłodziarki Cooltherm na testy

Modernizujemy i tworzymy nowe 
układy chłodzenia

kształtujemy 
postęp



Mariusz Ambroziak 
609 097 600
mariusz.ambroziak@wadim.com.pl

Dziękujemy,

pozostajemy do Państwa dyspozycji.

kształtujemy 
postęp


