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„Projektowanie i konstrukcja 
  przemysłowych instalacji chłodniczych   
  wymaga wiedzy, doświadczenia 
  i umiejętności z jednego źródła.” 

Heinz Jackmann, Dyrektor Segmentu Przemysłowych Instalacji Chłodniczych

Przedsiębiorstwo Güntner ma ponad 80 lat doświadczenia w 
konstruowaniu wymienników ciepła do zastosowań chłodni-
czych. Naszym celem jest opracowywanie – wspólnie z planista-
mi i konstruktorami instalacji – optymalnych koncepcji dla da-
nego przypadku zastosowania oraz projektowanie i dostarczanie 
odpowiednich produktów z tego zakresu.

W segmencie chłodnictwa przemysłowego zakresy zastosowania 
cechują się dużą różnorodnością – dlatego ugruntowana wiedza 
merytoryczna jest nieodzownym warunkiem planowania i pro-
jektowania. W odniesieniu do eksploatacji kluczową rolę pełni 

optymalne funkcjonowanie, wysoka wydajność chłodnicza, bez-
awaryjność i niskie koszty eksploatacji.

Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie zagwarantować skutecz-
ną realizację wszystkich powyższych aspektów – od etapu pla-
nowania aż po dostawę.

Dział dystrybucji technicznej aktywnie odpowiada na potrzeby 
klientów, oferując kompleksowe doradztwo telefoniczne lub kon-
takt osobisty w miejscu realizacji inwestycji.

 

Kompetencja. Niezawodność. Osobisty kontakt.
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Szerokie spektrum przemysłowych instalacji chłodniczych

Przemysł chemiczny / Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle chemicznym i w farmacji istotne znaczenie 
ma bezawaryjność urządzeń i zachowanie pełnej wydaj-
ności produkcji, a także spełnienie określonych, specyficz-
nych wymogów.

Dotyczy to w szczególności zastosowania określonych ma-
teriałów i konstrukcji instalacji czy maszyn.

Zakresy zastosowania:
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zabezpieczenie antykorozyjne
- Strefy higieniczne

Owoce i warzywa

Magazynowanie świeżych owoców i warzyw wymaga znajo-
mości specyficznych właściwości tych produktów. 

Aby odbiorca mógł niezależnie od pory roku otrzymywać 
świeże i smaczne produkty, muszą być spełnione określone 
wymogi w odniesieniu do temperatury, wilgotności i prze-
pływu powietrza. Na przykład w dojrzewalniach bananów 
stosowane są specjalne chłodnice powietrza, pozwalające 
na regulację procesu dojrzewania.

Zakresy zastosowania:
- Magazyny składowania długookresowego
- Magazyny składowania tymczasowego
- Procesy dojrzewania

Magazynowanie i logistyka

Zaprojektowanie instalacji w sposób optymalny oraz zasto-
sowanie niezawodnych chłodnic powietrza jest konieczne w 
odniesieniu do wszelkich form magazynowania produktów 
w niskich temperaturach i każdego rodzaju logistyki trans-
portowej. W przypadku magazynowania produktów duże 
znaczenie ma przede wszystkim równomierny rozkład tem-
peratury, wysoka bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji.

Zakresy zastosowania:
- Mrożenie produktów
- Magazynowanie długookresowe
- Magazyny przeładunkowe
- Magazyny świeżych produktów

Przemysł spożywczy

W przypadku produkcji żywności mamy do czynienia ze 
szczególnie rygorystycznymi wymogami w odniesieniu do 
utrzymywania określonej temperatury, bezpieczeństwa eks-
ploatacji i higieny. Spełnienie wszystkich parametrów decy-
dująco wpływa na jakość produkowanej żywności.

Zakresy zastosowania:
- Mięso
- Ryby
- Pieczywo
- Przetwory mleczne
- Napoje
- Wyroby gotowe
- Słodycze
- Suszenie sublimacyjne

W różnych dziedzinach techniki zachodzi potrzeba chłodzenia, mrożenia lub głębokiego mrożenia produktów, procesów lub 
rozmaitych mediów. Stosowane są w tym celu przemysłowe instalacje chłodnicze, które z reguły wykazują wysoką wydajność 
chłodniczą i są eksploatowane z wykorzystaniem naturalnych lub syntetycznych czynników chłodniczych.

W odniesieniu do instalacji chłodniczych w przemyśle stawiane są wysokie wymogi pod względem wydajności chłodzenia, nie-
zawodności eksploatacji i higieny. Spełnienie tych wymogów jest warunkiem uzyskania maksymalnej jakości produktów.
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W celu sprostania kompleksowym wymogom 
konieczne jest wykorzystanie elastycznych rozwiązań

Technologia chłodzenia

Schładzanie produktów - Temperatura pomieszczenia > 0 °C
- Szybkie schładzanie
- Zachowanie jakości produktu
- Wysoka prędkość strumienia powietrza

- Pomieszczenia szybkiego schładzania
- Tunele chłodnicze
- Chłodzenie jogurtów
- Wyroby gotowe

Mrożenie produktów

Chłodzenie
powierzchni magazynowych

- Zachowanie zadanej 
  temperatury w pomieszczeniu
- Równomierny rozkład temperatury

- Chłodnie
- Magazyny składowania tymczasowego

Chłodzenie
pomieszczeń produkcyjnych

- Utrzymanie temperatury pokojowej
- Agresywna atmosfera
- Wymogi higieniczne
- Redukcja występowania przeciągu
- Niska emisja hałasu

- Pomieszczenia produkcyjne
- Pomieszczenia obróbcze
- Pakownie
- Strefy przyjmowania/wydawania towaru

Magazynowanie i logistyka - Różne wersje urządzeń
  do rozmaitych koncepcji chłodniczych
- Korzystny rozkład temperatury
- Niskie koszty energii

- Chłodnie
- Magazyny wysokiego składowania
- Magazyny z regałami przesuwnymi
- Magazyny owoców i warzyw

Tunele aerodynamiczne
Suszenie sublimacyjne
Symulacje środowiskowe

- Indywidualne wymogi
- Konstrukcja według wytycznych    
  zamówienia

- Produkcja
- Stanowisko kontrolne
- Klimatyzacja

Właściwości / Urządzenia Przykład zastosowania Przykład zastosowania / Obiekt referencyjny

- Temperatura pomieszczenia < 0 °C
- Szybkie mrożenie
- Wysoka prędkość strumienia powietrza
- Wentylatory ze sprężem dyspozycyjnym
- Specjalnie dobrana podziałka lamel
- Odpowiednie systemy prowadzenia  
  powietrza

- Zamrażalnie
- Tunele zamrażalnicze
- Aparaty zamrażalnicze
- Mięso
- Ryby
- Wyroby mączne
- Wyroby gotowe
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Prowadzimy działalność na całym świecie. Jesteśmy dostępni w ponad 50 lokalizacjach w niemal wszystkich ważnych 
ośrodkach produkcyjnych i handlowych w Europie, Ameryce i Azji. Aktywnie reagujemy na potrzeby rynków i znamy specyfikę 
lokalnych przepisów prawnych, a także różnice kulturowe i mentalne występujące między poszczególnymi regionami świata.

Zakład produkcyjny
Filia
Obszar dystrybucyjny 

Zakład 
produkcyjny
Węgry

Zakład 
produkcyjny
Brazylia

Zakład 
produkcyjny
Rosja

Siedziba główna
Niemcy

Zakład 
produkcyjny
Indonezja

Perspektywa regionalna i globalna

A global community of experts

Zakład 
produkcyjny
Meksyk
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Partnerskie doradztwo 
na drodze do wspólnego celu

Zapraszamy do skorzystania z wieloletnich doświadczeń fir-
my Güntner! Wiedza specjalistyczna i innowacyjne produkty 
pozwalają nam tworzyć wspólnie z klientami optymalne roz-
wiązania.

Nasz dział dystrybucji technicznej wspiera klientów w poszu-
kiwaniu optymalnych koncepcji i udostępnia niezbędne dane 
techniczne, usprawniające proces planowania.

Na podstawie przedstawionych wytycznych projektujemy wy-
mienniki ciepła o optymalnej charakterystyce i doradzamy w 
zakresie odpowiedniego doboru, wyposażania i ilości urzą-
dzeń.

Charakterystyczne 
uwarunkowania 
konkretnego projektu

Decyzja w zakresie 
wymogów / oferty

Strategia dystrybucyjna, 
strategia produktowa
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Bezpieczne i szybkie przygotowywanie ofert 
i projektów w zakresie termodynamiki

Przy użyciu oprogramowania projektowego Güntner Product 
Calculator GPC mogą Państwo łatwo i szybko skonfigurować 
właściwe urządzenie do danego, indywidualnego zastosowa-
nia. Wystarczy wpisać parametry do intuicyjnej maski wpro-
wadzania danych w GPC.

Przy uwzględnieniu wybranych warunków eksploatacyjnych i 
wybranych akcesoriów wykonywane są precyzyjne obliczenia 
termodynamiczne, a następnie użytkownik otrzymuje infor-
mację o dostępnych urządzeniach. Po wyborze optymalnego 
urządzenia GPC generuje specyfikację obejmującą dane tech-
niczne, wymiary, wagę i ceny.

Narzędzie GPC firmy Güntner umożliwia dokonanie szybkie-
go i precyzyjnego wyboru parowników, skraplaczy, chłodnic 
powietrza i chłodnic cieczy, urządzeń regulacyjnych i szaf roz-
dzielczych!

Możliwe dane wejściowe:

Program Güntner Product Calculator 
(GPC) można bezpłatnie pobrać ze 
strony internetowej:

www.guentner.eu

Temperatura 
powietrza Akcesoria

Wilgotność 
powietrza

Temperatura 
dochłodzenia

Temperatura 
parowania

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Temperatura 
skraplania

Czynnik chłodniczy

Grubość szronu na
lamelach

Przegrzanie (DX)

Moc

Obliczenia termodynamiczne
=

optymalny wybór urządzeń
do każdego zastosowania



DIN ISO 9001

GOST

CE

UL

Eurovent

VDE

TÜV HACCP
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Wysokie wymogi – niezawodne produkty

Do produkcji wymienników ciepła przedsiębiorstwo Güntner 
stosuje wyłącznie wysokiej jakości materiały dostarczane 
przez certyfikowanych producentów. Materiały te są prze-
twarzane na nowoczesnych urządzeniach w celu uzyskania 
funkcjonalnych technicznie i nienagannych wizualnie pro-
duktów.

Oprócz ekonomicznej eksploatacji do kluczowych celów 
działalności Güntner należy także zapewnienie bezpieczeń-
stwa i ochrony ludzi i środowiska.

Zarządzanie dostawcami
Wybór wykwalifikowanych dostawców stanowi dla przed-
siębiorstwa Güntner decydujące kryterium wytwarzania 
produktów spełniających najwyższe wymogi jakościowe. 
Güntner stosuje tylko zweryfikowane towary od certyfikowa-
nych producentów. 

Zarządzanie jakością
Nasze zakłady produkcyjne są objęte kompleksowym syste-
mem zarządzania jakością. Dzięki temu możemy zagwaran-
tować, że proces produkcyjny i produkty końcowe podlegają 
stałemu nadzorowi pod względem jakości.

Wymogi jakościowe
Wymogi jakościowe Güntner obejmują wszystkie etapy proce-
su – od planowania przez projektowanie po produkcję. 

Kontrole
Wymienniki ciepła Güntner są na bieżąco kontrolowane i cer-
tyfikowane przez niezależne ośrodki:
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Badania jako podstawa działalności operacyjnej 

Dział badań i rozwoju oraz dział testów wyposażony w no-
woczesne stanowiska testowe odpowiadają za konsekwent-
ne rozwijanie i optymalizowanie oferowanych produktów. W 
firmowym laboratorium możliwe jest przeprowadzanie znor-
malizowanych pomiarów skraplaczy, parowników i chłodnic 
cieczy.

Dzięki temu planista posiada bezpośredni i szybki dostęp do 
pomiarów i może proponować nowe rozwiązania w ramach 
rozwoju produktów.

Podczas pomiaru parametrów technicznych przepływu i pa-
rametrów termodynamicznych wymienników ciepła, two-
rzone są podstawy niezbędne do rozwoju oprogramowania 
służącego do projektowania wymienników ciepła.



18 19Kompetencje Güntner Przemysłowe instalacje chłodnicze

Optymalne rozwiązania dla każdej chłodni

O właściwościach konstrukcyjnych współczesnych chłodni de-
cyduje w pierwszej kolejności typ stosowanej logistyki maga-
zynowej. Inne rozwiązania opracujemy na potrzeby magazynów 
przystosowanych do wózków widłowych, inne dla magazynów 
wyposażonych w regały nieruchome lub przesuwne o wysokości 
8-12 m, a jeszcze inne dla magazynów wysokiego składowania 
o wysokości 30-40 m z automatycznymi systemami przenośni-
kowymi.

Typ konstrukcji i forma wykorzystania magazynów warunkują 
różnorodne koncepcje instalacji z rozmaitymi układami i wyko-
naniami chłodnic powietrza.

Ponadto uwzględnić należy także kwestie oszczędności energii i 
rozkładu temperatury w magazynie, mające decydujący wpływ 
na stworzenie optymalnego projektu instalacji.

W wyniku badań prowadzonych w różnych magazynach z wyko-
rzystaniem techniki teoretycznej symulacji przepływu i pomia-
rów praktycznych, udało nam się zgromadzić doświadczenia, 
które wdrażamy na etapie opracowywania nowych produktów 
oraz które uwzględniamy podczas doradzania klientom.

Przedsiębiorstwo Güntner produkuje wszystkie powszechnie sto-
sowane typy konstrukcyjne chłodnic powietrza do magazynów 
chłodniczych i logistycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zapewnić klientom kompetentne i indywidualne doradztwo oraz 
podejmować działania prowadzące do opracowania wspólnie z 
klientem optymalnych koncepcji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych bogatych doświadczeń. 
Służymy wsparciem i poradą!

Różne formy wykonania chłodnic powietrza do magazynów chłodniczych i logistycznych

Sufitowe chłodnice powietrza

Chłodnice izolowane, wentylatory 
promieniowe

Chłodnice magazynowe

Stojące chłodnice powietrza

Chłodnice izolowane, wentylatory osiowe

Chłodnice typu penthouse

Wizualizacja linii przepływu

Przykład symulacji komputerowej rozkładu temperatur
w magazynie wysokiego składowania z chłodnicami powietrza 
z dolnym wydmuchem pod kątem 90°



20 21Kompetencje Güntner Przemysłowe instalacje chłodnicze

Optymalnie zaprojektowane chłodnice powietrza do 
pomieszczeń produkcyjnych
Agresywna atmosfera

Pomieszczenia do produkcji artykułów spożywczych stawiają 
wysokie wymagania w odniesieniu do chłodnic powietrza. W 
strefach higienicznych pomieszczenia i chłodnice są często 
czyszczone przy użyciu agresywnych środków czyszczących. 
Środki czyszczące lub też inne substancje i produkty uboczne, 
takie jak sól, ocet i dym warunkują zaostrzenie wymogów wo-
bec stosowanych materiałów.

Przyjemny klimat

Pomieszczenia, w których stale przebywają ludzie, są obsza-
rami narażonymi na przeciągi i emisje hałasu. Dlatego konie-
czne jest rozróżnienie między obszarami, na których ludzie 
przebywają tylko tymczasowo i obszarami, na których ludzie 
przebywają stale i mają ściśle określone stanowiska robocze.

Dla takich pomieszczeń produkcyjnych dostarczamy specjal-
ne rodzaje chłodnic powietrza.

Wymogi z zakresu techniki procesowej 

W pomieszczeniach szybkiego schładzania lub w aparatach 
zamrażalniczych towary muszą zostać schłodzone lub zamrożone 
w krótkim czasie. W chłodnicach powietrza do tego rodzaju 
zastosowań konieczne jest często zastosowanie określonej 
podziałki lamel oraz wentylatorów ze sprężem dyspozycyjnym. 

Wymogi w zakresie wyboru wymienników ciepła

Agresywne substancje Wymogi higieniczne

Środki czyszczące Unikanie przeciągów

Wymogi w zakresie 
emisji hałasu 

Wymogi w zakresie 
techniki procesowej
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Malowanie proszkowe

Obudowy parowników Güntner są malowane proszkowo. 
Wysokiej jakości elektrostatyczna powłoka proszkowa (EPS) 
cechuje się dużym stopniem przyczepności farby i niską 
szkodliwością dla środowiska. Powierzchnie urządzeń malo-
wanych proszkowo są nienaganne pod względem wizualnym, 
a przy tym chronione przed zarysowaniami, uderzeniami me-
chanicznymi i korozją.

Tabela stosowanych półfabrykatów

Odpowiedni materiał do każdego zastosowania

Wytrzymałość materiału w wymienniku ciepła jest poddawa-
na ciężkim próbom w wyniku działania czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Od wewnątrz na rury i profile oddziałuje 
czynnik chłodniczy, a konkretnie jego właściwości chemicz-
ne, ciśnienie i temperatura; od zewnątrz zaznacza się wpływ 
bardziej lub mniej agresywnej atmosfery otoczenia (amoniak, 
kwas siarkowy, sól, ocet, …).

Różnorodne możliwości łączenia materiałów w produktach 
Güntner wynikają z doświadczeń oraz z szeroko zakrojonych 
badań i analiz. Odpowiedni dobór materiałów umożliwia za-
projektowanie dowolnego wymiennika ciepła z przeznacze-
niem do każdego zastosowania. Chętnie udzielimy Państwu 
profesjonalnych porad.

Rura 

Cu
Stal ocynkowana ogniowo
Stal nierdzewna V2A 
(AISI/304)
Stal nierdzewna V4A 
(AISI/316)

Lamela

Al
Al powlekane żywicą 
epoksydową
Cu
Stal ocynkowana ogniowo
Stal nierdzewna V2A 
(AISI/304)
Stal nierdzewna V4A 
(AISI/316)

Obudowa

AlMg
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
+ malowanie proszkowe
Stal nierdzewna V2A 
(AISI/304)
Stal nierdzewna V4A 
(AISI/316)

Sól

Ocet 

Dym 

Środki czyszczące

W przypadku zastosowań prze-
znaczonych do różnych typów at-
mosfer agresywnych, szczególne 
znaczenie ma dobór odpowied-
niego materiału.
Zalecenia dotyczące doboru ma-
teriału, ułożone według poszcze-
gólnych zastosowań, zebrane są 
w odrębnej broszurze.
www.guentner.eu/know-how/
application-tips/

Różnorodne materiały do każdego zastosowania

Recommendations  

for Material Selection

Güntner Knowledge 

Güntner Knowledge for Different Applications and Ambient Conditions

Avoid corrosion  

by selecting the ideal material 
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Najwyższy stopień higieny

W wielu obszarach w przemyśle spożywczym występują wy-
sokie wymogi higieniczne. Liczne parowniki i chłodnice po-
wietrza Güntner zostały wyróżnione certyfikatem higienicz-
nym HACCP (to skrót od Hazard Analysis and Critical Control 
Point).

Właściwości konstrukcyjne parowników i chłodnic powietrza 
kontrolowane podczas certyfikacji to między innymi:

- Odpowiedni dobór materiałów
- Łatwy dostęp w celu czyszczenia
- Sprawny odpływ wody kondensacyjnej
- Brak nisz i luk
=> brak zabrudzeń

Urządzenia z certyfikatem HACCP-TÜV: 
GHN, GHF, GDF, GDM

Duży króciec odpływu kondensatu
z nachyleniem 45°

Uchylna taca dla dokładnego 
czyszczenia 

Brak tworzenia się kondensatu 
dzięki tacy izolowanej termicznie

Powłoka proszkowa zapewniająca 
optymalne zabezpieczenie obudowy 

Wykonanie ze stali nierdzewnej do 
stref o wysokich wymogach 
higienicznych

Instrukcja obsługi z zaleceniami 
dotyczącymi czyszczenia
Wybierz produkt na www.guentner.eu
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Stosowanie wytrzymałych wentylatorów 
uznanych marek

Różnorodne możliwości dostosowania urządzenia do 
wymogów danego zastosowania

Przedsiębiorstwo Güntner stosuje wydajne, napędzane 
bezpośrednio wentylatory uznanych marek. Wentylatory te 
są regulowalne bezstopniowo i zostały wyważone w dwóch 
płaszczyznach. Ponadto nie wymagają one konserwacji i 
cechują się długim okresem żywotności. 

Na zamówienie wiele produktów może zostać wyposażonych 
w wentylatory z silnikami elektronicznie komutowanymi EC.

W przypadku szczególnych wymogów w odniesieniu do insta-
lacji chłodniczej – takich jak spręż dyspozycyjny, agresywna 
atmosfera otoczenia, ochrona przed hałasem, ochrona przeci-
wwybuchowa itp. – stosujemy najlepiej dobrane wentylatory, 
dostarczane przez wiodących producentów.

Ziehl-Abegg

Skraplacz z wentylatorami w
wykonaniu przeciwwybuchowym

EBM-papst

Wentylatory promieniowe z 
wysokim sprężem dyspozycyjnym

Rozkład poziomu ciśnienia 
akustycznego urządzenia z serii GVH

Definicja powierzchni 
pomiarowej
Metoda powierzchni 
otaczających

Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego 
urządzenia z serii GVH na terenie zakładu

Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego 
na ścianach budynku

Ochrona indywidualna i normy ochrony akustycznej

Za pomocą programu GPC można określić szczegółowe 
parametry rozprzestrzeniania się dźwięków emitowanych przez 
skraplacze z serii GVH i chłodnice cieczy z serii GFH:
- Zgodność z wymogami norm ochrony akustycznej
- Indywidualne dopasowanie do danego otoczenia
- Parametry akustyczne urządzenia mogą zostać udostępnione 
na potrzeby planowania

Instalacje strumieniowe

W celu zapewnienia wysokiej efektywności chłodnic powietrza 
konieczne są duże zasięgi strugi powietrza. Pozwala to uniknąć 
koncentracji schłodzonego powietrza w rejonie chłodnic 
i umożliwia równomierne napowietrzanie pomieszczeń o 
wydłużonym kształcie.

Dzięki zastosowaniu streamerów Güntner możliwe jest 
osiągnięcie dużego zasięgu strugi także przy niskiej prędkości 
obrotowej wentylatora. Rozwiązanie to prowadzi do obniżenia 
zużycia energii i wyznacza nowe standardy w technologii 
chłodniczej.
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Optymalna regulacja

Güntner Controls od lat dostarcza wydajne i wysokiej jako-
ści regulatory i szafy rozdzielcze, których projekty są stale 
i na bieżąco doskonalone, aby sprostać wymogom branży 
chłodniczej.

Stosowane urządzenia są projektowane i produkowane w 
strukturach naszej firmy. Dzięki temu są optymalnie do-
pasowane do chłodnic cieczy i skraplaczy Güntner, a tym 
samym tworzą bardzo ważny element inteligentnych sys-
temów wymienników ciepła Güntner.

Do czego służy regulacja?
 
Temperatura skraplania chłodniczego urządzenia sprężarko-
wego powinna być jak najniższa, aby zminimalizować koszty 
zasilania sprężarki, ale na tyle wysoka, aby w każdej chwili 
zapewnione było prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

Regulacja wentylatorów to najlepsza metoda techniczna po-
zwalająca na osiągnięcie tego celu.

 

Jak należy prowadzić regulację?

Podstawą regulacji prędkości obrotowej jest rejestrowanie 
aktualnych wartości rzeczywistych, jak ciśnienie lub tem-
peratura. W kontrolerze obliczane są konieczne sygnały 
nastawy (prędkości obrotowej) przy pomocy wartości za-
danej. W zależności od technologii silnika, takie wartości 
nastawy są przesyłane systemem magistrali bezpośrednio 
do wentylatorów lub do modułu zasilania. System magi-
strali umożliwia też ciągłą komunikację z wentylatorem 

lub z modułem zasilania, aby możliwa była odpowiednia re-
akcja na takie zdarzenia jak np. informacje z zakładu lub 
nieprawidłowości.

Rozróżnia się regulację płynną i stopniową. Urządzenia re-
gulacyjne Güntner są dostępne w obu wersjach. Zostały one 
opracowane specjalnie z przeznaczeniem do skraplaczy lub 
chłodnic Güntner i są dostosowane do wentylatorów typu AC 
bądź EC.
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W zależności od typu konstrukcji regulatory Güntner są dostępne z rozszerzonymi funkcjami z zakresu Güntner Motor 
Management (GMM). Dzięki temu konstruktor instalacji może korzystać z dodatkowych zalet, jak na przykład:

- podłączenie magistralowe do systemów nadrzędnych, np. w celu podłączenia do systemów zdalnej konserwacji
- funkcje nadzorowania komponentów istotnych z punktu widzenia eksploatacji
- nieprawidłowości robocze i eksploatacyjne prezentowane na wyświetlaczu
- funkcja obejścia zwiększająca bezpieczeństwo eksploatacji
- filtr sinusoidalny na wszystkich biegunach w GMM sincon, zapewniający maks. okres trwałości wentylatorów AC
- przesunięcie wartości zadanej w zakresie maksymalnej efektywności energetycznej

Wentylatory AC

Zasada regulacji

 Technologia

 Typ

 Niskie koszty inwestycji 

 Precyzyjna regulacja

 Wrażliwość na emisję  
 hałasu 

 Efektywność  
 energetyczna 

 Niskie koszty instalacji

+++ wysoki stopień przydatności        + niski stopień przydatności

regulacja 
stopniowa

 regulacja 
 stopniowa

 GSTS

 +++

 +

 +

 +

 +

regulacja 
ciągła

regulator
obcinania fazy

GDRD

++

++

+

+

+

regulacja 
ciągła

przetwornik 
częstotliwości z 
filtrem sinusoidalnym

GMM sincon

+

+++

+++

++

+

regulacja 
ciągła

 technologia EC

 GMM EC

 +

 +++

 +++

 +++

 +++

Wentylatory EC 

Innowacyjne regulatory prędkości obrotowej 

Zestawienie regulatorów 
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GDM

2 - 9 kW

GHFB

DHF2 - 15 kW

GDF CXGDF GGDF

GBK GGBK8 - 42 kW

4 - 60 kW

4 - 60 kW

DHN

DHN-S

ADHN
GDS DGN

GFN9 - 72 kW

GHF CXGHF GGHF

50 - 200 kW

GIKS50 - 200 kW

15 - 100 kW

GHN
AGHN
GHK
GHS

CPGHN
CXGHN GGHN4 - 220 kW

50 - 350 kW

DHN

DHN-S DGN-SADHN-S 
GDS-S

GHN

DHF

GHN

GSN

S-DHN S-DHN

AGBK

GFN GFN

S-DHN

AGHN

GSSA

GHN

DHF

GSN

GHNAGHN

GIKS

GHN

xxx

GSN

GIKS

GHN

Evaporator/
Air Cooler Series 

HFKWProduct 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

NazwaMoc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone 

stan na: 11.2011* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie

Slimline unit coolers mini

Banana unit coolers

Fruit/vegetable unit coolers 

parownik sufitowy

Slimline unit coolers 

parownik do pomieszczenia 
obróbczego

parownik sufitowy

parownik sufitowy

zamrażalnik szokowy

parownik ścienny / sufitowy

parownik stojący

chłodnica izolowana

parownik do pomieszczeń 
magazynowych

parownik ścienny / sufitowy

chłodnica typu penthouse

0.4 - 1.5 kW

1.3 - 37 kW

0.7 - 17 kW

0.5 - 82 kW

Różne produkty od jednego dostawcy  GDM

2 - 9 kW

GHFB

DHF2 - 15 kW

GDF CXGDF GGDF

GBK GGBK8 - 42 kW

4 - 60 kW

4 - 60 kW

DHN

DHN-S

ADHN
GDS DGN

GFN9 - 72 kW

GHF CXGHF GGHF

50 - 200 kW

GIKS50 - 200 kW

15 - 100 kW

GHN
AGHN
GHK
GHS

CPGHN
CXGHN GGHN4 - 220 kW

50 - 350 kW

DHN

DHN-S DGN-SADHN-S 
GDS-S

GHN

DHF

GHN

GSN

S-DHN S-DHN

AGBK

GFN GFN

S-DHN

AGHN

GSSA

GHN

DHF

GSN

GHNAGHN

GIKS

GHN

xxx

GSN

GIKS

GHN

Evaporator/
Air Cooler Series 

HFKWProduct 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

NazwaMoc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone 

stan na: 11.2011* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie

Slimline unit coolers mini

Banana unit coolers

Fruit/vegetable unit coolers 

parownik sufitowy

Slimline unit coolers 

parownik do pomieszczenia 
obróbczego

parownik sufitowy

parownik sufitowy

zamrażalnik szokowy

parownik ścienny / sufitowy

parownik stojący

chłodnica izolowana

parownik do pomieszczeń 
magazynowych

parownik ścienny / sufitowy

chłodnica typu penthouse

0.4 - 1.5 kW

1.3 - 37 kW

0.7 - 17 kW

0.5 - 82 kW

Każde zastosowanie jest inne, a tym samym inne są też wymogi w zakresie prowadzenia powietrza i wielkości konstrukcyjnej 
wymienników ciepła. Aby możliwe było zaproponowanie optymalnego urządzenia do każdego zastosowania, w asortymen-
cie Güntner oferujemy wiele różnych form konstrukcyjnych. Dzięki temu dla każdego, konkretnego przypadku dostępna jest 
odpowiednia chłodnica. Poniższe zestawienie przedstawia wybór przemysłowych instalacji chłodniczych.

Parowniki / Chłodnice powietrza

Kierunek 
przepływu 
powietrza

HFC

Skraplacze / Chłodnice cieczy

7 - 300 kW

15 - 350 kW

15 - 350 kW

7 - 300 kW

20 - 700 kW

20 - 700 kW

70 - 850 kW

8 - 1320 kW

70 - 800 kW

8 - 1320 kW

125 - 2000 kW

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

RVH

RVV

GVW

GVD

GVH

GVV

RVH

RVV

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

GVW

GVD

GVM

GVX V

GVHX

GVVX

GVX H

RVH

RVV

GVW

GVH

GVV

GVD

GFW

AGVH

AGVV

GFH

GFHE

GFV

GFD

xxx

Condenser/ 
Drycooler Series

Axial fan condensers 
(for small capacities)

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers (centrifugal) 

Condensers (centrifugal)

skraplacz / chłodnica 
cieczy typu W

skraplacz poziomy / chłodnica 
cieczy pozioma

skraplacz pionowy / chłodnica 
cieczy pionowa

chłodnica cieczy opróżnialna

skraplacz z blokiem V / 
chłodnica cieczy z blokiem V

HFKWProdukt 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

Moc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone

* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie stan na: 11.2011

Nazwa

3.5 - 20 kW

7 - 300 kW

15 - 350 kW

15 - 350 kW

7 - 300 kW

20 - 700 kW

20 - 700 kW

70 - 850 kW

8 - 1320 kW

70 - 800 kW

8 - 1320 kW

125 - 2000 kW

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

RVH

RVV

GVW

GVD

GVH

GVV

RVH

RVV

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

GVW

GVD

GVM

GVX V

GVHX

GVVX

GVX H

RVH

RVV

GVW

GVH

GVV

GVD

GFW

AGVH

AGVV

GFH

GFHE

GFV

GFD

xxx

Condenser/ 
Drycooler Series

Axial fan condensers 
(for small capacities)

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers (centrifugal) 

Condensers (centrifugal)

skraplacz / chłodnica 
cieczy typu W

skraplacz poziomy / chłodnica 
cieczy pozioma

skraplacz pionowy / chłodnica 
cieczy pionowa

chłodnica cieczy opróżnialna

skraplacz z blokiem V / 
chłodnica cieczy z blokiem V

HFKWProdukt 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

Moc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone

* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie stan na: 11.2011

Nazwa

3.5 - 20 kW

7 - 300 kW

15 - 350 kW

15 - 350 kW

7 - 300 kW

20 - 700 kW

20 - 700 kW

70 - 850 kW

8 - 1320 kW

70 - 800 kW

8 - 1320 kW

125 - 2000 kW

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

RVH

RVV

GVW

GVD

GVH

GVV

RVH

RVV

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

GVW

GVD

GVM

GVX V

GVHX

GVVX

GVX H

RVH

RVV

GVW

GVH

GVV

GVD

GFW

AGVH

AGVV

GFH

GFHE

GFV

GFD

xxx

Condenser/ 
Drycooler Series

Axial fan condensers 
(for small capacities)

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers (centrifugal) 

Condensers (centrifugal)

skraplacz / chłodnica 
cieczy typu W

skraplacz poziomy / chłodnica 
cieczy pozioma

skraplacz pionowy / chłodnica 
cieczy pionowa

chłodnica cieczy opróżnialna

skraplacz z blokiem V / 
chłodnica cieczy z blokiem V

HFKWProdukt 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

Moc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone

* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie stan na: 11.2011

Nazwa

3.5 - 20 kW

7 - 300 kW

15 - 350 kW

15 - 350 kW

7 - 300 kW

20 - 700 kW

20 - 700 kW

70 - 850 kW

8 - 1320 kW

70 - 800 kW

8 - 1320 kW

125 - 2000 kW

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

RVH

RVV

GVW

GVD

GVH

GVV

RVH

RVV

GVX H

GVX V

GVHX

GVVX

GVW

GVD

GVM

GVX V

GVHX

GVVX

GVX H

RVH

RVV

GVW

GVH

GVV

GVD

GFW

AGVH

AGVV

GFH

GFHE

GFV

GFD

xxx

Condenser/ 
Drycooler Series

Axial fan condensers 
(for small capacities)

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers 
with microox® technology

Condensers (centrifugal) 

Condensers (centrifugal)

skraplacz / chłodnica 
cieczy typu W

skraplacz poziomy / chłodnica 
cieczy pozioma

skraplacz pionowy / chłodnica 
cieczy pionowa

chłodnica cieczy opróżnialna

skraplacz z blokiem V / 
chłodnica cieczy z blokiem V

HFKWProdukt 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

Moc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone

* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie stan na: 11.2011

Nazwa

3.5 - 20 kW

GDM

2 - 9 kW

GHFB

DHF2 - 15 kW

GDF CXGDF GGDF

GBK GGBK8 - 42 kW

4 - 60 kW

4 - 60 kW

DHN

DHN-S

ADHN
GDS DGN

GFN9 - 72 kW

GHF CXGHF GGHF

50 - 200 kW

GIKS50 - 200 kW

15 - 100 kW

GHN
AGHN
GHK
GHS

CPGHN
CXGHN GGHN4 - 220 kW

50 - 350 kW

DHN

DHN-S DGN-SADHN-S 
GDS-S

GHN

DHF

GHN

GSN

S-DHN S-DHN

AGBK

GFN GFN

S-DHN

AGHN

GSSA

GHN

DHF

GSN

GHNAGHN

GIKS

GHN

xxx

GSN

GIKS

GHN

Evaporator/
Air Cooler Series 

HFKWProduct 
Kierowanie 
ruchem 
powietrza

NazwaMoc* NH3 CO2 Medium 
chłodzone 

stan na: 11.2011* w zależności od wybranego czynnika 
chłodniczego / medium

biała ramka = urządzenie dostępne na zamówienie

Slimline unit coolers mini

Banana unit coolers

Fruit/vegetable unit coolers 

parownik sufitowy

Slimline unit coolers 

parownik do pomieszczenia 
obróbczego

parownik sufitowy

parownik sufitowy

zamrażalnik szokowy

parownik ścienny / sufitowy

parownik stojący

chłodnica izolowana

parownik do pomieszczeń 
magazynowych

parownik ścienny / sufitowy

chłodnica typu penthouse

0.4 - 1.5 kW

1.3 - 37 kW

0.7 - 17 kW

0.5 - 82 kW

GDM

2 - 9 kW

GHFB

DHF2 - 15 kW

GDF CXGDF GGDF

GBK GGBK8 - 42 kW

4 - 60 kW

4 - 60 kW

DHN

DHN-S

ADHN
GDS DGN

GFN9 - 72 kW

GHF CXGHF GGHF

50 - 200 kW

GIKS50 - 200 kW

15 - 100 kW

GHN
AGHN
GHK
GHS

CPGHN
CXGHN GGHN4 - 220 kW

50 - 350 kW

DHN

DHN-S DGN-SADHN-S 
GDS-S

GHN

DHF

GHN

GSN

S-DHN S-DHN

AGBK

GFN GFN

S-DHN

AGHN

GSSA

GHN

DHF

GSN

GHNAGHN

GIKS

GHN

xxx

GSN

GIKS

GHN

Séries d’évaporateurs/
de frigorifères

HFCProduit Direction  
de l‘air

DésignationPuissance* NH3 CO2 Saumure 

Version 11.2010* en fonction du fluide sélectionné Appareil disponible sur demande

Évaporateurs plafonniers

Refroidisseurs pour bananes

Évaporateurs 
pour fruits et légumes

Evaporateurs plafonniers

Évaporateurs plafonniers

Évaporateurs pour salle de travail

Evaporateurs plafonniers

Evaporateurs plafonniers

Refroidisseurs rapides

Évaporateurs cubiques

Évaporateurs sur pieds

Refroidisseurs isolés

Refroidisseurs pour entrepôts

Évaporateurs cubiques

Refroidisseurs Penthouse

0,4 - 1,5 kW

1,3 - 37 kW

0,7 - 17 kW

0,5 - 82 kW

Kierunek 
przepływu 
powietrza

HFC

parownik sufitowy
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Indywidualne rozwiązania do nietypowych zastosowań

Jeśli wśród oferowanych produktów seryjnych brakuje rozwiązania spełniającego 
wymogi Państwa zastosowania, jesteśmy gotowi skonstruować potrzebne 
urządzenia na indywidualne zamówienie. Doświadczony zespół inżynierów stale 
pozostaje do Państwa dyspozycji i może również podjąć się wykonania niestan-
dardowych projektów. Nasze usługi obejmują wszelkie aspekty doradztwa tech-
nicznego, projektowania i konstruowania aż po dostawę.

Jesteśmy w stanie zaoferować właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania.

Dopasujemy wszystkie elementy w idealną całość!
Wentylator Wymiennik ciepła Güntner



Güntner AG & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 - 6
82256 FÜRSTENFELDBRUCK
GERMANy

www.guentner.eu
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