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Introducere

Felicitari pentru cumpararea echipamentelor EVAPCO !. Turnurile de racire EVAPCO sunt construite din 
materiale de cea mai inalta calitate si sunt proiectate pentru operare indelungata cand sunt intretinute 
corespunzator.

Este important sa stabiliti un program de intretinere regulat si sa va asigurati ca acest program este 
respectat intocmai. O unitate curata si intretinuta corespunzator va avea o durata de viata mare si va 
opera	cu	eficienta	maxima.

Aceasta documentatie contine recomandari de service si mentenanta in vederea punerii in functiune dar 
si in timpul operarii si opririlor periodice. Foarte Imprtant:  Frecventa lucrarilor de service recomandata 
in aceasta documentatie este cea minima necesara. Operatiunile de service si mentenanta trebuiesc 
efectuate de cate ori este necesar in functie de conditiile de operare.

 Este foarte important sa va familiarizati cu echipamentul achizitionat. La paginile 24-31 puteti gasi 
desenele izometrice in care puteti vedea partile componente ale echipamentelor achizitionate.

Masuri de siguranta muncii

ATENTIE:   Niciodata nu efectuati operatii fara sa va asigurati ca usile de acces sunt inchise 
si	grila	de	protectie	a	ventilatorului	este	fixata	corespunzator.

ATENTIE:	 Un	intrerupator	de	siguranta	pentru	fiecare	ventilator	ar	trebui	amplasat	langa	
unitate.

ATENTIE: Partea de sus a turnului de racire nu a fost proiecata ca si platforma de lucru, 
fiind	interzisa	efectuarea	diverselor	aperatiuni	de	pe	aceasta	suprafata.

ATENTIE: Sistemul de recirculare al apei poate contine chimicale sau cu bacteri de tipul 
Legionella	Pneumophila	care	pot	fi	daunatoare	organismului	daca	sunt	inhalate	
sau ingitite. De asemenea in timpul expunerii directe la jet de aer sau vapori 
de apa produse in momentul curatarii sistemului de distributie operatorul sa 
dispuna de echpament de protectie adecvat a cailor respiratorii aprobat de 
autoritatile locale.

ATENTIE:	 In	timpul	lucrarilor,	personalul	de	service	si	mentenanta	trebuie	sa	fie	echipat	
corespunzator	(Manusi,	casca	de	protectie,	masca	de	protectie,	etc),	asa	cum	
este	specificat	de	autoritatile	locale.

ATENTIE: Pentru lucrarile desfasurate pe turn folositi scari, protectii si masuri de siguranta 
adecvate conform legislatiei in vigoare.

ATENTIE:	 Pentru	asamblarea	sau	dezasamblarea	unitatii	sau	a	anumitor	componente	
va	rugam	sa	consultati	documentatia	de	instalare	(eticheta	galbena)	aflata	pe	
fiecare	turn	de	racire.

Daca doriti informatii suplimentare, despre operare si mentenanta puteti contacta reprezentantii locali 
EVAPCO sau puteti vizita pagina evapco-romania.ro



4

Verficari pentru punerea in functiune initiala sau periodica 

General 
1.	 Verificati	daca	instalarea	a	fost	facuta	in	concordanta	cu	instructiunile	Evapco	pe	care	le	

puteti gasi in buletinul 112- Equipment Layout Manual.
2.	 Pentru	motoarele	cu	mai	multe	viteze,	verificati	daca	a	fost	setat	un	timp	de	intarziere	de	

cel putin 30 secunde la trecerea din treapta de turatie mare in cea de turatie mica. De 
asemeni	trebuie	verificat	daca	au	fost	executate	interblocajele	necesare	pentru	evitarea	
alimentarii simultane a motorului in ambele trepte.

3.	 Verificati	daca	toate	interblocarile	functioneza	corect.	
4. Daca pentru variatia turatiei se foloseste un convertizor de frecventa, trebuie sa va 

asigurati ca a fost setata turatia minima. Pentru determinarea acestei turatiii minime 
trebuie consultat producatorul variatorului de turatie.

5.	 Verificati	daca	senzorul	utilizat	pentru	controlul	variatiei	ventilatoarelor	sau	pentru	controlul	
unei vane de by-pass este montat in aval de punctul de amestec (daca este cazul). 

6.	 Verificati	daca	a	fos	implementata	procedura	de	tratare	a	apei	inclusiv	pasivizarea	
anticoroziva. Pentru mai multe detalii a se vedea capitolul “Statia de tratare a apei”.

INAINTE SA INTREPRINDETI ORICE OPERATIUNE OPRITI ALIMENTAREA TUTUROR 
PARTILOR ELECTRICE DIN ECHIPAREA TURNULUI!

Pornirea initiala si sezoniera
1.	 Curatati	toate	impuritatile	cum	ar	fi	frunze	sau	murdarie	din	unitate.	
2. Umpleti si apoi goliti bazinul turnului (cu sita din inox pozitionata) pentru a inlatura 

impuritatile si depunerile.
3. Scoateti sita din inox, curatati-o si repozitionati-o.
4.	 Verificati	functionarea	flotorului	mecanic.
5.	 Verificati	sistemul	de	distributie	al	apei	si	curatati	duzele	de	sprayere	daca	este	cazul.
6.	 Verificati	daca	separatoarele	de	picaturi	sunt	pozitionate	corect.
7. Ajustati tensionarea curlei corespunzator.
8. Gresati rulmentii inainte de pornirea sezoniera. Aceasta operatiune nu este necesara la 

prima	pornire,	gresarea	fiind	executata	in	fabrica	inainte	de	livrare.
9.	 Rotiti	manual	paletele	ventilatorului	si	verificati	daca	acesta	se	roteste	usor	fara	sa	

intampine rezistenta.
10. Inspectati integritatea paletelor ventilatorului. Extremitatile paletei ventilatorului trebuie sa 

fie	departate	cu	aproximativ	12	mm	fata	de	gratarul	de	protectie	al	ventilatorului.
11. Daca in bazinul turnului sau in in zonele conductelor a stagnat apa, unitatea respectica 

trebuie	dezinfectatainainte	ca	sistemul	sa	fie	pornit.
12. Umpleti manual bazinul turnului pana la nivelul preaplinului.

Dupa alimentarea cu apa, verificati urmatoarele:
1.	 Ajustati	nivelul	flotorului.
2. Bazinul trebuie umplut pana la nivelul optim de operare. A se vedea capitolul “Sistemul de 

recirculare al apei”.
3.	 Verificati	sensul	de	rotatie	al	ventilatoarelor.
4. Masurati tensiunea si intensitatea curentului pe toate cele 3 faze.Intensitatea curentului nu 

trebuie sa depasasca intensitatea maxima inscriptionata pe placuta motorului.
5.	 Ajustati	debitul	de	apa	purjata.	Debitul	maxim	este	de	11,5	l/min	pentru	fiecare	350kW	

putere de racire.
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Operatiuni 
mentenanta

PROCEDURA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
1. Curatarea sitei bazinului (pentru turnurile cu bazin 

propriu)
2. Curatarea si spalarea bazinului

3. Verificarea valvei de purjare

4. Verificarea  nivelului  apei  si  ajustarea flotorului, 
daca este necesar

5. Verificarea sistemului de distributie apa si a 
pulverizarii

6. Verificarea separatoarelor de picaturi

7. Verificarea ventilatoarelor, echilibrare, vibratii, fisur

8. Gresarea lagarelor si a rulmentilor axului 
ventilatorului  - la fiecare 1000 ore de 
functionare sau la fiecare trei luni

10. Verificarea si tensionarea curelelor

11. Baza motorului – inspectare si gresare

12. Verificarea si curatarea grilelor motoarelor  si a 
grilelor de admisie (louverelor). Se indeparteaza 
orice murdarie sau reziduuri

13. Inspectarea si curatirea protectiei anti-corozive 
Otel galvanizat: 
- Curatarea si acoperirea cu ZRC – daca este cazul 
- Inoxidabil: Curatarea si lustruirea cu un curatator 
pentru otel inoxidabil.

14. Verificarea respectarii specificatiilor pentru 
calitatea apei si a contaminarii biologice

       OBSERVATII:

9. Gresarea rulmentilor motoarelor ventilatoarelor 
– vezi instructiunile Evapco. De regula pentru 
rulmentii nesigilati, la fiecare 2-3 ani
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Operatiuni 
mentenanta

PROCEDURA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

1. Verificare ansamblu ventilator pentru detectarea 
fisurilor, jocurilor, alinieri corecte si a defectelor 
vizibile – lunar

2. Termostat rezistente – inspectarea si curatarea 
termostatului – periodic

3. Rezistenta electrica – verificarea casetei de 
legaturi electrice, prezenta umiditate – la o luna 
de la PIF si semestrial

4. Rezistenta electrica – inspectare element 
incalzitor, curatarea acesuia – trimestrial

5. Senzorul electronic de nivel de apa – inspectare 
caseta de legaturi, prezenta umiditate – 
semestrial

6. Senzorul electronic de nivel de apa – curatare 
senzor de nivel – trimestrial

7. Senzorul electronic de nivel de apa – curatare 
tubului suport – anual

8. Ventilului apei de adaos –inspectare si curatare – 
cand este necesar

9. Senzorul de vibratii (mecanic) – inspectare cutie 
legaturi, prezenta umiditate – o luna de la PIF, 
lunar

10. Senzorul de vibratii – ajustare sezitivitate – in 
timpul PIF si anual.

11. Retea conducte curatare bazin – inspectare si 
curatare – semestrial 

12. Indicator nivel apa bazin – inspectare si curatare 
– anual

PERIODA DE OPRIRE:
1.    Perioada de o luna sau mai mult: 

rotire Ansamblu ventilator 10ture 
– de 2 ori/sapt

2.    Perioada de o luna sau mai mult: 
testare infasurare motor – semestrial
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Lista de verificari interupere functionare sezoniera
Atunci cand functionarea sistemului este intrerupta pentru perioade mari de timp, trebuiesc 
efectuate urmatoarele operatiuni:

1. Goliti bazinul turnului (cu sita din inox pozitionata) pentru a inlatura impuritatile 
si depunerile.

2. Scoateti sita din inox, curatati-o si repozitionati-o. Racordul de golire al 
bazinului	va	fi	lasat	deschis.

3. Rulmentii si suruburile de ajustare a placii motorului trebuiesc gresate.
4. Vana pentru apa de adaos trebuie inchisa si toate conductele de apa de 

adaos golite sau protejate cu rezistente electrice si izolatie contra inghetului.
5.	 Verificati	acoperirea	zincata	a	unitatii.
6. Rotiti manual cel putin o data pe luna rulmentii motorului si ventilatorului, 

asigurandu-va in prealabil ca unitatea este deconectata de la orice sursa de 
tensiune.

Ventilatorul
Ventilatoarele, atat cele axiale cat si centrifugale, sunt componente robuste care nu necesita o 
atentie	deosebita.	Sistemul	ventilatorului	trebuie	verificat	periodic	si	gresat	la	intervale	regulate.	
Urmatorul program de intretinere este recomandat:

Lagarele motorului
EVAPCO foloseste motoare electrice complet ermetice. Motoarele tip TEAO au rulmenti capsulati 
care nu necesita ungere. Motoarele tip TEFC, racite cu ventilator, au nevoie de ungere periodica. 
Pentru aceste motoare urmati instructiunile date de producatorul motoarelor.

Ventilator cu ax cu rulmenti cu bile
Gresati rulmentii axului ventilatorului la 1000 ore de functionare sau la 3 luni la modelele axiale. 
La modelele cu ventilatoare centrifugale gresati rulmentii la 2000 ore de functionare sau la 6 luni. 
Folositi unsori inhibate potrivite operarii intre -40°C si 120°C.

 Mobil - SHC 32 Chevron - SRI American - Rycon Premium Shell - Alvania 3 sau similare

Dozati	unsoarea	treptat,	in	caz	contrar	etansarea	rulmentilor	poate	fi	afectata.
Majoritatea turnurilor dispun de linii de gresare exterioare pentru gresarea usoara a rulmentilor. 
Modelele axiale pana la 4,8m latime cu ventilatoare antrenate prin curea au linii extinse in 
aproprierea usei de acces a ventilatorului. Unitatile de 3,6 si 7,2 m latime au linii de gresare 
extinse localizate in interior langa usa de acces, pe structura suport.
Unitatile mari LS si PM cu ventilatoare centrifugale au linii de gresare extinse situate pe partea 
frontala a unitatii. Modelele LR le au situate pe lateralul unitatii. Nu este necesara indepartarea 
protectiei ventilatoarelor pentru turnurile centrifugale cu linii de gresare extinse.
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Descrierea unitatii Amplasarea liniei de gresare

Unitate cu ventilatoare axiale – 2,4 m latime In apropierea usii de acces

Unitate cu ventilatoare axiale – 2,6 m latime In apropierea usii de acces

Unitate cu ventilatoare axiale – 3 m latime In apropierea usii de acces

Unitate cu ventilatoare axiale – 6,6 m latime In apropierea usii de acces

Unitate cu ventilatoare axiale – 6 m latime In apropierea usii de acces

Unitate cu ventilatoare axiale – 7,2 m latime Located inside the fan casing ac-
cess door

LSTA Unitate cu ventilatoare centrifugale In partea frontala a unitatii

LRT Unitate cu ventilatoare centrifugale In partea frontala a unitatii

Tabel 1 – Amplasarea liniei de gresare Location of Grease Lube Line Fittings 
pentru unitat cu transmisie prin curea.
Pentrua a avea accesd la linia de gresare nu este necesara inlaturarea grilei de 
protectie a ventilatorului.

Ventilator cu lagare de alunecare pe ax
(Numai pentru modelele LS de 1,2 m latime)
Gresati lagarele cu uleiul furnizat o data cu turnul inainte de punerea in functiune. Rezervorul 
trebuie	verificat	de	cateva	ori	in	prima	saptamana	pentru	a	va	asigura	ca	rezerva	de	ulei	este	
maxima.	Dupa	prima	saptamana	de	operare	gresati	la	fiecare	1000	ore	de	functionare	sau	la	3	
luni. Temperaturile inalte sau conditiile inconjuratoare pot crea necesitatea gresarii mai frecvente. 
Rezervorul de ulei consta intr-o cavitate inclusa in lagar. Nu este necesara mentinerea nivelului 
pana la gura de umplere.
Folositi unul din tipurile de ulei industrial mineral, fara detergenti. Nu	folositi	ulei	bazat	pe	
detergenti sau uleiuri compuse.	Uleiuri	speciale	vor	fi	utilizate	pentru	conditii	de	operare	
indelungate	sub	-1°C.Tabelul	3	contine	o	lista	de	uleiuri	recomandate	pentru	fiecare	gama	de	
temperaturi.	Majoritatea	uleiurilor	de	autoturism	sunt	pe	baza	de	detergenti	si	nu	pot	fi	folositi.

Ambient Temp            Texaco                           Drydene Exxon

-1°C la 38°C Regal R&O 220 Paradene 220 Terrestic 220

-32°C la -1°C Capella WF 32 Refrig. Oil 3G ------------------

Tabel 2 - Sleeve Bearing Lubricants

Umplerea excesiva sau folosirea unui ulei prea lichid poate cauza scurgeri. In acest caz puteti 
folosi un ulei mai vascos.
Toate	lagarele	folosite	pentru	turnurile	EVAPCO	sunt	aliniate	in	fabrica.	Nu	modificati	alinierea	
prin strangerea excesiva a lagarului de alunecare.

Curelele de transmisie
The	fan	belt	tension	should	be	checked	at	start	up	and	again	after	the	first	24	hours	of	operation	
to correct for any initial stretch. The belt tension can be determined by applying a moderate 
pressure	midway	the	sheaves.	A	properly	tensioned	belt	will	deflect	approximately	13	mm	on	
forced draft units and approximately 20 mm on induced draft units.
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In Figura 1 si sunt prezentate 2 moduri de masurare a tensionarii curelei.

 Figura 1 – Metoda 1  Figura 2 – Metoda 2

La turnurile cu ventilatoare axiale cu motorul montat in exterior (cu o latime intre 2,4 si 2,6 m) a 
se	vedea	figura	3.	La	turnurile	centrifugale	LSTA	a	se	vedea	figura	4.	Pentru	turnurile	cu	motoare	
montate	in	exterior	bolturile	“J”	situate	pe	sasiul	motorului	trebuie	sa	fie	infiletate	in	mod	egal	pentru	
alinierea corecta a fuliilor si a curelei.

     Figura 3 – Motor montat in exterior                   Figura 4 – LSTA Motor montat in exterior

     Figura 5 – Motor montat in interior                         Figura 6 – LRT ajustarea pozitiei motorului

La	unitatile	axiale	de	3m,	3.6m,	6m,7.2m	latime	(fig.	5)		si	la	modelele	LR	(fig.6)	este	prevazut	un	
dispozitiv special pentru tensionarea curelei. Acesta se gaseste insurubat pe unul din bolturile de 
ajustare al motorului. Pentru folosire se desurubeaza si se inverseaza, plasand capul hexagonal pe 
piulita. Tensionarea curelelor se face strangand sau desuruband ansamblul piulita-contrapiulita.
Modelele cu cuplaj direct nu necesita nici o ajustare.

CUREA

FULIE 
MOTOR

VOLANTA

MUCHE DE ASEZARE

DISTANTA APROXIMATIVA 
13 mm ... 20 mm

VOLANTAINSTRAUMENT 
DE MASURA

PIULITA 
AJUSTARE

PIULITA 
AJUSTARE

PIULITA AJUSTARE

CHEIE AJUSTARE

SUPORT MOTOR  
CULISANT

SUPORT MOTOR 
GLISANT 

PIULITA AJUSTARE

CUREA

DISTANTA APROXIMATIVA 
13 mm ... 20 mm

FULIE 
MOTOR
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Sistemul de Ventilatoare - Capacitate de control

Există	mai	multe	metode	de	control	a	capacităţi	de	racire	a	turnului	de	răcire	prin	evaporare.	
Metode includ:
Ciclarea motoarelor ventilatoarelor, utilizarea de motoare in doua trepte (dahlander) utilizarea de 
unităţi	de	frecvenţă	variabilă	(VFD	lui).

Ciclarea Motoarelor Ventilatoarelor
La aceasta metoda este necesar a se intercala in sistemul de pornire a motorului electric a unui 
tremostat care citeste temperatura apei.

Metoda de ciclare are dezavantajul de a avea doar doua reglaje de capacitate si anume: reglaj 
100% cand motorul este pornit - circulatia aerului prin turnul de racire este fortata si 10% cand 
mororul electric este oprit - circulatia aerului prin turnul de racire se realizeaza natural. 
Daca este aplicata aceasta metoda numarul maxim de porniri ale motorului electric nu 
trebuie	sa	depaseasca	6	porniri/ora	pentru	a	preintampina	incalzirea	excesiva	a	infasurarii	
motorului electric.

IMPORTANT
POMPA DE RECIRSULARE NU TREBUIE SA SE OPREASCA PENTRU A REALIZA O 
REGLARE A CAPACITATII TURNULUI DE RACIRE DEOARECE OPRIREA ACETUIA DUCE LA 
OPRIREA FUNCTIONARII TURNULUI.

Motor cu doua trepte de turatie
Folosirea motorului cu 2 trepte de turatie asigura 2 trepte de capacitate. Aprima treapta de turatie 
asigura o capacitate de 60%.
Atunci cand pentru reglajul capacitatii se foloseste aceasta metoda, trebuie sa va asigurati ca a 
fost setat un timp de decelerare din treapta 2 treapta 1 de minim 30 sec.

Secventele de functionare la capacitate maxima a unitatilor cu 2 ventilatoare si motoare cu 
2 trepte de turatie.

1. Ambele motoarele la turatie maxima – debit maxim de apa pe ambele celule
2. 1 motor in treapta de turatie mare,1 motor in treapta de turatie mica- debit maxim de 

apa pe ambele celule.
3.  Ambele motoare in treapta mica- debit maxim de apa pe ambele celule
4. 1 motor in treapta de turatie mica, 1 motor oprit- debit maxim de apa pe ambele celule
5. Ambele motoare oprite- debit maxim de apa pe ambele celule
6. Ambele motoare oprite- debit maxim de apa pe 1 celul, debit zero pe cea de a doua.

Convertizor de frecventa
Folosirea convertizoarelor de frecventa reprezinta cea mai exacta metoda de control al 
capacitatii. Un convertizor de frecventa este un dispozitiv care transforma  tensiunea alternativa 
si frecventa stationare, motorul putand functiona astfel cu turatie variabila (20 – 100%). 
Folosirea acestora duc la o pornire lina a sistemului motor ventilator, fara socuri mecanice, si 
pot	diagnostica	motorul	pe	toata	perioada	de	functionare.	Un	alt	beneficiu	este	ca	in	zonele	cu	
clima	rece	folosirea	convertizoarelor	de	frecventa	debitul	de	aer	ce	strabate	unitatea	poate	fi	
modulat astfel incat sa se minimizeze formarea fe ghiata pe interior si daca aceasta s-a format 
ventilatoarele	pot	fi	rotite	in	sens	invers	astfel	realizandu-se	degivrarea	turnului	de	racire.
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Secventa de operare pentru unitati cu mai multe ventilatoare controlate cu 
convertizoare	de	frecventa

1. Convertizoarele de frecventa trebuie sincronizate pentru a porni si a se 
opri uniform.

2. Convertizoarele de frecventa trebuie controlate functie de temperatura 
apei racite pentru a preintampina racirea excesiva a acesteia si pentru 
a preintampina conducera motorului ventilatorului la o functioanare 
apropiata de punctul de oprire. 

3. Operarea la o capacitate sub 25% duce la o capacitate de control foarte 
redusa deoarece ventilatorul vehiculeaza un debit foarte mic de aer.

Pentru mai multe informatii depre converizoarele de frecventa consultati buletinul EVAPCO 
numarul 39.

Sistemul de recirculare al apei – Intretinere de rutina

Ajutajul de aspiratie din bazinul de apa racita
Sita de inox din bazin trebuie curatata 1 data pe luna sau de cate ori e necesar. Aceasta sita 
amplasata	pe	aspiratia	pompelor	face	prima	filtrare	retinand	frunzele	si	alte	tipuri	de	impuritati.

FILTRU DE 
IMPURITATI

MANERUL 
FILTRULUI DE 

IMPURITATI

SISTEM 
ANTIVORTEX

SISTEM 
ANTIVORTEX

MANERUL FILTRULUI 
DE IMPURITATI

FILTRU DE 
IMPURITATI

      Figura 7 – Ajutaj simplu  Figura 8 – Ajutaj compus



12

Bazinul de apa racita
Bazinul trebuie golit total si curatat trimestrial sau de cate ori este nevoie pentru a evita 
acumularea impuritatilor si a murdariei. Sedimentele pot deveni corozive si pot afecta integritatea 
bazinului.	Cand	goliti	bazinul	este	foarte	important	ca	sita	sa	fie	amplasata	corect,	pentru	a	
preveni intrarea murdariei acumulate in sistem. Dupa ce bazinul a fost golit, sita trebuie scoasa si 
curatata inaintea reumplerii bazinului. 

Nivele optime in bazinul de apa rece
Nivelul	apei	in	bazin	trebuie	verificat	lunar	pentru	a	va	asigura	ca	este	cel	optim	de	functionare.	In	
tabelul 3 puteti gasi nivelele optime de functionare in functie de tipul turnului pe care il detineti.

Numarul de identihicare al modelului Nivelul de 
operare

AT 4-54 pana la 4-912 180 mm

AT/UAT 
AT/UAT

19-56
424-024

pana la 
pana la

224-918 
428-948

230 mm 
280 mm

LSTA 
LSTA 
LSTA 
LSTA

4-61 
5-121 

8P-121 
10-121

pana la 
pana la 
pana la 
pana la

4-126 
5-187 

8P-365 
10-366

230 mm
230 mm 
230 mm 
330 mm

LRT 3-61 pana la 8-128 200 mm
 

Tabelul 3 - Nivelul de apa recomandat in functionare

La pornirea initiala sau dupa ce a fost golit total, bazinul trebuie umplut pana la nivelul prea-
plinului. Prea-plinul este deasupra nivelului de operare normal si continue volumul de apa total 
inclusiv din sistemul de distributie.
Nivelul	apei	trebuie	sa	fie	mereu	deasupra	sitei	si	aspiratiei	pompei.	Verificati	pornind	pompa	
cu ventilatoarele oprite si observati nivelul apei prin gura de acces. Mentineti presiunea apei de 
adaos	intre	140	si	340	kPa.
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Flotorul Mecanic
Sistemul	cu	flotor	mecanic	face	parte	din	furnitura	standard	a	oricarui	turn	de	racire	Evapco	(	
in afara cazului cand unitatea a fost comandata cu sitem electronic de control al nivelului sau 
cand turnul s-a optat pentru sistemul cu bazin la distanta). Flotorul este usor accesibil prin usa 
de acces sau prin demontarea unei grile de admisie aer. Nivelul apei in bazin este ajustat prin 
pozitionarea	flotorului	prin	intermediul	sistemului	de	patghi	cu	brat	oscilant.	Pentru	detalii	a	se	
vedea	figura	9.

Figura 9 – Sistem mecanic cu flotor

Flotorul	trebuie	verificat	lunar	si	pozitia	lui	trebuie	ajustata	daca	este	nevoie.	Robinetul	din	bronz	
trebuie	verificat	anual.	Daca	se	constata	scurgeri,	scaunul	robinetului	trebuie	inlocuit.	Presiunea	
apei	de	ados	trebuie	mentinuta	intre	140	si	340	kPa.

Sistem de distributie al apei sub presiune -
(Modele cu ventilatoare axiale si centrifugale)
Toate	turnurile	Evapco	sunt	sunt	prevazute	cu	duze	de	sprayere	cu	orificii	largi.	Sistemul	de	
distributie	al	apei	trebuie	verificat	lunar	pentru	a	va	asigura	ca	functioneaza	corect.	Intotdeauna	
verificati	sitemul	de	distributie	cu	pompa	de	sprayere	in	functiune	si	cu	ventilatoarele	oprite.	

La modelele cu ventilatoare centrifugale indepartati o sectiune sau doua a separatoarelor de 
picaturi din partea superioara a turnului (cu ventilatoarele oprite) si observati functionarea 
sistemului de distributie al apei.

La modelele cu ventilatoare axiale (cu exceptia cuplajului direct), sunt prevazute manere de 
ridicare pentru stratul superior al separatoarelor de picaturi. Acestea pot si usor indepartate prin 
usa	de	acces	si	inspectat	sistemul	de	distribuite	al	apei.	Verificarea	distributiei	apei	se	face	cu	
pompa in functiune si cu ventilatoarele oprite. Duzele sunt proiectate sa nu se colmateze usor si 
rareori necesita curatare sau inlocuire.

PLUTITORUL VENTIL APA 
ADAOS

BRATUL 
FLOTORULUI

PIULITA  
AJUSTARE
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Daca duzele nu functioneaza corect inseamna ca sita bazinului nu este asezata corect sau ca 
impuritati si murdarie s-a acumulat in conductele de distributie al apei.

Duzele	pot	fi	curatate	introducand	o	tija	in	deschiderea	duzei	cu	pompele	pornite	si	consumatorii	
si ventilatoarele oprite.

Daca sesizati acumularea substantiala a murdariei si a impuritatilor, indepartati capacul 
distribuitorului pentru a ingadui apei sa curete conductele.

Ramificatiile	sistemului	de	distributie	sau	distribuitorul	pot	fi	de	asemenea	demontate	si	curatate,	
numai daca este absolut necesar. 

Cand	verificati	si	curatati	sistemul	de	distributie	al	apei	asigurati-va	mereu	ca	orientarea	duzelor	
este	corecta,	dupa	cum	vedeti	in	figurile	10	si	11	in	functie	de	tipul	duzelor.

Figura 10 – Distributia apei  

Figura 11 – Distributia apei

CAPAC DE CAPAT

CAPAC DE CAPAT



15

Separatoarele de picaturi( Unitatile AT si UAT)
Orientarea sectiunilor separatoarelor de picaturi nu este critica, dar trebuie tinut cont de faptul ca 
sectiunea separatoarelor de picaturi trebuie sa se imbine perfect cu sectiunea ventilatorului.

Separatoarele de picaturi (Unitatile LRT si LSTA)
Figurile 12-15 arata orientarea corecta pentru separatoarele modelelor LR si LS. Separatoarele 
de picaturi trebuiesc asezate corect dupa intretinere. Orientarea incorecta poate duce la 
recirculare.

Separatoarele de picaturi sunt construite din PVC si nu au fost proiectate pentru sustinerea unei 
peroane sau ca platforma de lucru. Folosirea separatoarelor ca platforma de circulare poate 
conduce la ranirea personalului sau deterioararea echipamentlui.

         Figura 12 – Separatorul de picaturi Figura 13 – Orientarea separatorului 
  de picaturi la modelele LRT

 Figura 14 – Orienterea separatorului de Figura 15 - Orienterea separatorului de 
    picaturi la modelele LSTA cu latime          picaturi la modelele LSTA cu latime de
   de 1.2 si 1,6 m     2,4 si 3 m

IESIRE AER

IESIRE AER

IESIRE AER

INTRARE AER
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Tratarea apei

Echipamentele de racire evaporative, funtioneaza prin evaporarea unei cantitati de apa recirculata, 
cedeaza caldura in atmosfera . Pe masura ce apa se evapora, lasa in urma toate mineralele si impuritatile 
pe care le contine. In unele cazuri concentratia de minerale este mare in apa de adaos, astfel incat purja 
nu	va	impiedica	depunerile,	fiind	necesara	tratarea	apei	printr-un	sistem	de	tratare	apa	adecvat	(Water	
Manager, statie de dedurizare, etc).
Daca continutul apei nu este corect controlat pot aparea : coroziunea, depunerile, contaminarea 
biologica,	etc.	Coroziunea	poate	fi	de	2	feluri,	cea	rosie	care	afecteaza	componentele	din	otel	sau	cea	
alba	care	afecteaza	galvanizarea	otelului	.	Depunerile,	pe	de	alta	parte,	scad	eficienta	transferului	termic.	
Deasemeni atat depunerile de piatra cat ci cele de mal favorizeaza aparitia coroziunii sub ele. Formarea 
algelor	pot	reduce	de	asemeni	eficienta	transferului	termic.

Purjarea
O masura minimala pentru evitarea concentrarii depunerilor in sistemul de distributie o constituie purjarea unei 
cantitati	de	apa	din	sistem.	Cantitatea	maxima	de	apa	purjata	trebuie	sa	fie	egala	cu	cantitatea	de	apa	evaporata	
din sistem. Condensatoarele evaporative si turnurile de racire cu circuit inchis sunt echipate in mod normal cu un 
ansamblu pompa in partea laterala care incorporeaza racord pentru purja si o valva.  
Este	recomandat	ca	valva	de	purjare	sa	fie	deschisa	complet	pentru	a	garanta	purjarea	in	cantitate	suficienta.	Daca	
apa	de	adaos	are	o	concentratie	scazuta	de	impuritati	este	posibil	sa	micsorati	purja,	dar	unitatea	trebuie	verificata	
periodic pentru a va asigura ca nu s-au format depuneri sau dezvoltari biologice.
Turnurile de racire deschise au nevoie de un racord pentru purja instalat pe refularea sistemului de pompare. Un 
debitmetru si un robinet sunt de asemenea recomandate. Debitmetrul se foloseste pentru a determina cantitatea 
de	apa	purjata,	iar	robinetul	pentru	a	regla	debitul.	Racordul	pentru	purja	trebuie	sa	fie	dimensiunat	pentru	a	
ingadui	eliminarea	unei	cantitati	de	apa	egala	cu	1,6	(l/h)	x	capacitea	(kW).

Controlul contaminarii biologice
Calitatea	apei	trebuie	verificata	periodic	impotriva	contaminarii	biologice.	Daca	aceasta	este	prezenta,	
un tratament al apei mai riguros este necesar, precum si curatarea unitatii. Este important ca toate 
suprafetele	interioare	sa	fie	curatate	de	depuneri	si	mizerie.	Separatoarele	de	picaturi	trebuiesc	mentinute	
in conditii de operare foarte bune.
Pentru a reduce riscul contaminarii biologice, la punerea in functiune initiala sau dupa o oprire indelungata 
recomandam	ca	intreg	sistemul	(turn	de	racire,	conducte,	schimbatoare	de	caldura,	etc)	sa	fie	tratat	
corespunzator.  
Curatati	toate	impuritatile	cum	ar	fi	frunze	sau	murdarie	din	unitate.	Umpleti	complet	bazinul	cu	apa	curata	
pana la nivelul prea-plinului. Efectuati un tratament cu biocide inaintea pornirii unitatii. Este recomandat ca 
aceste	proceduri	sa	fie	efectuate	sau	supravegheate	de	specialisti	in	tratarea	apei.

Atmosfera contaminata
Daca	turnul	de	racire	este	plasat	intr-o	zona	industriala	cu	vapori	chimici,	impuritatile	din	aer	vor	fi	spalate	de	
apa recirculata si pot cauza depuneri si coroziune. Este important sa nu amplasati unitatea langa cosuri de 
fum!	Daca	unitatea	este	amplasata	intr-o	astfel	de	zona,	turnul	de	racire	va	aspira	fumul	care	poate	fi	puternic	
coroziv. De asemeni este foarte important sa nu amplasati turnul langa grilele de aspiratie aer proaspat pentru 
conditionarea cladirilor. Purja poate imbunatati situatia, dar la orice semn de depuneri sau coroziune trebuie 
contactata o companie specializata in tratarea apei.

Parametrii chimici ai apei
Pentru	functionarea	de	lunga	durata,	in	conditii	de	maxima	siguranta	si	eficienta,	din	operatiunile	de	mentenanta	
uzuale ale turnurilor de racire nu trebuie sa lipseasca un program de tratare corespunzatoare al apei. Orice 
sistem	de	tratare	al	apei	folosit	trebuie	sa	fie	aplicat	in	concordanta	cu	materialele	din	care	este	construit	turnul	de	
racire. Turnurile de racire Evapco sunt construite din otel galvanizat de inalta calitate sau ca optiune suplimentara 
din inox 304 sau 316. Pentru prevenirea coroziunii si pentru a tine sub control depunerile si aparitia coroziunii, 
parametrii apei din sistem trebuie sa se incadreze in intervalele din tabelul de mai jos.
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TABELUL 4 – Recomandari pentru chimia apei
Proprietate Z-725  

Otel	galvanizat
Tip 304  
Otel inox

Tip 316  
Otel inox

pH** 6,5 la 8,3 6,5 la 9,0 6,5 la 9,0
Duritate CaCO3 (ppm) 50 la 300 < 300 < 300
Alcalinitate CaCO3 (ppm) 50 la 300 < 500 < 500
Totalul suspensiilor solide (ppm)* < 25 < 25 < 25
Continutul de bacterii (cfu/ml)*** < 10,000 < 10,000 < 10,000
Conductivitate (Micro-Siemens/cm) < 2.400 micro-Siemens < 3.500 micro-Siemens < 5.000 micro-Siemens
Cloruri Cl–(ppm) < 250 < 400 < 4.000
Cloruri NaCl (ppm) < 410 < 660 <6.600
Sulfati (ppm) < 250 < 500 < 1.000
Silicate SiO2 (ppm) < 150 < 150 < 150

* Bazat pe umplutura standard EVAPAK®

** Pentru piesele din otel galvanizat necesita in operare o tratare chimica apei daca pH-ul este mai mare de 8.3 pentru a preveni aparitia oxizilor de zinc***

Daca	este	implementat	un	program	de	tratare	al	apei,	cantitatea	si	concentratia	chimicalelor	utilizate	trebuie	sa	fie	
masurata si controlata cu acuratete .Chimicalele trebuiesc introduse prin dozatoare automate in punctele din instalatie 
unde	pot	fi	neutralizate	inainte	de	a	ajunge	in	turnul	de	racire.	Este	interzisa	introducerea	produselor	chimice	in	bazinul	
turnului de racie sau in sistemul de distributie interna a turnului de racire. In procesul de tratere al apei nu se recomanda 
utilizarea solutiilor acide. Daca este necesara tarterea apei cu solutii acide, atunci se recomanda utilizarea solutiilor aci-
de de inhibare fara ca acestea sa afecteze materialele componente ale turnului de racire. 

Pastrarea depunerilor de zinc
Pasivizarea este o formatiune de carbonat de zinc, care formeaza un strat protector pe depunerea de zinc. Car-
bonatul	de	zinc	protejaza	suprafata	de	zinc	consumandu-se	in	timp.	Acest	strat	protector	poate	fi	diminuat	daca	se	
intervine mecanic asupra lui (daca se calca pe el sau se spala cu o masina de spalat cu presiune de apa).
Aceasta protectie de carbonat de zinc se comporta ca un anod care se consuma pentru a proteja substratul de 
otel. Unitatile care opereaza intr-un interval al nevelului pH de la 6.5 la 8.3 sunt pasivizate printro bariera de car-
bonat de zinc neporos si hidroxid de zinc care previn coroziunea rapida a depuneri galvanice. Formarea acestei 
bariere de carbonat de zinc trebuie permisa pentru a se raeliza o protective maxima a suprafetelor de otel zincat.
Procedeul de laminare relizeaza o pasivizare prin spalare dupa prelucrarea otelului. Aceasta	pasivizare	este	
temporara.	Interiorul	unitatii	trebuie	pasivizat	pe	durata	punerii	in	functiune	si	trebuie	monitorizata	impre-
una	cu	procesul	de	taratare	al	apei.	Pasivizarea	suprafetelor	de	zinc	este	necesata	pentru		preintampina-
rea	formarii	“ruginei	albe”	(carbonatul	de	zinc	care	este	poros)	si	extinsa	pe	toata	durata	de	exploatare	a	
turnului de racire. 
Pentru o buna functionare a turnului de racire trebuie aleasa o solutie de tratare a apei pentru a inhiba coroziunea 
depuneri de zinc si pentru a mentine concentratia se solutii chimice din apa in valori recomanadate. Procesul de 
tratare al apei trebuie monitorizat continuu pentru o functionare corecta a turnului de racire. Procesul de pasiviza-
re trebuie mentinut pe o perioada de 45 pana la 60 de zile. Apa din care circula prin turnul de racire trebuie sa isi 
mentina un pH de la 7.0 pana la 8.0; concentratia de CaCO3  100-300 ppm; alcalinitatea cu valori 100-300 ppm.
Daca se observa depuneri de oxid de zinc pe elementele turnului de racire, dupa ce pH-ul este in valori normale 
este necesara repetarea procesului de pasivizare. Depunerile formate nu trebuiesc inlaturate prin procedee meca-
nice sau prin spalarea cu apa cu presiune. Pentru mai multe detalii cosultati sectiunea “Rugina alba”.

Rugina alba
Rugina	alba	se	defineste	ca	o	depunere	neprotective	de	carbonat	de	zinc	pe	suprafetele	zincate.	Aceste	
depuneri apar ca o pulbere alba si este cosiderata ca agent coroziv pe suprafetele zincate. Aceste de-
puneri sunt poroase si permit coroziunea suprafetelor zincate nepasivizate. Acest tip de coroziune este 
intalnit in special pe suprafetele active ale turnului de racire. Compusi chimici continuti in apa sunt cai care 
permit	formarea	“ruginei	albe”,	acestia	fiind:	

1.  ph cu valori mai mari de 8,3
2. continut de  CaCO3 mai mica 50 ppm
3. sulfati aniionici, cloruri si nitrati nu valori mai mari de 250 ppm
4. apa cu continut de cloruri de calciu (CaCO3) mai mica  de 50 ppm combinata cu o   
 alcalinitate mai mare de 300 ppm (CaCO3) si un ph maimare de 8,3
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Trebuie observant ca nu toate depunerile de pe suprafetele de otel gavanizat sun sub forma 
de rugina alba. Deaceea este imperativ sa se determine compozitia depozitelor anorganice. 
Depunerile predominante au ca baza compusi ai calciului si nu de compusi de zinc.
Pentru mai nulte informatii va rugam sa cereti o copie a Buletinului EVAPCO numarul 36, privitor 
la rugina alba.

Apa dedurizata
Utilizarea apei dedurizate impereuna cu suprafetele zincate nu este recomandata. Apa dedurizata 
este coroziva pentru suprafatele de otel galvanizat.
In general, tipurile de otel inoxidabil (Tip 304 si Tip 316) prezinta o buna rezistenta la coroziune 
la apa dedurizata. Totusi, usual dedurizatorul de apa foloseste o saramura pentru regenerarea 
acestuia. Dupa regenerare saramura este evacuate la canalizare, dar o parte dina aceasta este 
introdusa in circuitul apei dedurizate introducand o concentratie mare NaCl. Astfel otelul inoxidabil 
Tip	304	poate	fi	susceptibil	la	coroziune	daca	concentratia	de	clorura	de	sodium	este	foarte	mare,	
iar Tipul 316 este mai rezistent la coroziune.

Otelul inoxidabil
Folosirea otelului inoxidabil in turnurile de racire este mai costisitoare dar lungeste durata de viata 
a acestuia.
Evapco	utilizeaza	in	turnurile	de	racire	otel	inoxidabil	tip	304	si	tip	316	cu	suprafata	nefinisata	
Nr. 2B. otelul inoxidabil tip 304 este de baza nichel-crom austenitice este potrivit pentru o gama 
mai larga de aplicatii. Otelul inox tip 316 ofera o rezistenta mai crescuta decat tipul 304 datorita 
continutului mai mate de molibden si o concentratie main are de nichel, care ofera o mare 
rezistenta in prezenta clorurilor.
Rezistenta	superioara	la	coroziune	a	otelului	inoxidabil	vine	din	formarea	unui	film	subtire	de	oxid	
de crom pe durata procesului de fabricare. Pentru a maximize protectia la coroziune a suprafetlor 
de	otel	inoxidabil,	acesta	trebuie	pastrat	curat	si	sa	existe	un	flux	de	oxigen	(aer)	sufficient	pentru	
a	imbunatati	filmul	de	oxid	de	crom.

Intretinera suprafetelor de otel inoxidabil
Este gresit inteles faptul ca daca materialul din care sunt realizate suprafetele active, ale unui turn 
de racire, fabricate din otel inoxidabil, acesta nu trebuie intretinut. Aceast fapt nu este adevarat. La 
fel ca si otelul galvanizat si otelul inoxidabil trebuie pastrat curat pentru o performanta cat mai buna 
a	turnului	de	racire.		Este	de	asteptat	ca	turnurile	de	racire	sa	fie	situate	in	locatii	unde	in	atmosfera	
se gasesc concentrate mari de sulfati, cloruri de calciu, si alte elemente corozive, iar in aceste 
admosfere contaminate otelul inoxidabil se poate depigmenta, rugini si coroda. Deaceea chiar de 
cand	a	sosit	turnul	de	racire	in	locatia	in	care	ve	fi	montat	acesta	trebuie	intretinut	curat!		Ca	minima	
intretinere, macar o data pe an turnul de racire trebuie spalat si indepartate rezidurile si depunerile de 
pe suprafetele acestuia (interioare si exterioare).

Curatarea otelului inoxidabil
Intretineri periodice – curatare usoara 
Simpla spalare cu o masina de spalat cu presiune de apa (doar a elementelor metalice din 
compozitia turnului de racire) utilizand deterdenti, degresanti si hidrati de ammoniac (mai frecvent 
in zonele industriale maritime) va ajuta la mentinera cuata a suprafetelor turnului de contaminatii 
atmosferici..

Curatarea suprafetelor
Pentru curatare se recomanda folosire unui burete sau o perie moale. Dupa curatare este indicat 
sa se spele cu ajutorul masini de spalat cu presiune de apa, cu apa calduta. Este indicat ca dupa 
curatate si spalare sa se aplice pe suprafete un strat subtire de ceara de calitate foarte buna.
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Curatare mediu agresiva – Scoaterea petelor si a amprentelor mainilor
Repetati procesul 1 si 2, apoi utilizati un solvent ca acetone sau alcoolul. A se lua masuri 
de protective la utilizarea hidocarburilor in spatii inchise. Dupa degresare se recomanda 
acoperirea suprafetelor cu o ceara protectoare de buna calitate.

Curatare agresiva – Inlaturarea petelor de crom si a petelor de rugina
Daca	suprafetele	sunt	contaminate	cu	oxizi	de	fier	sau	sunt	observate	pete	de	crom	este	indicat	sa	
se intervina imediat pentru curatarea acestora. Daca se utilizeaza o crema de curatare usor abraziva 
se recomanda rfacerea suprafetei prin polisare. Atunci cand procesul de curatare este complet se 
recomanda acoperirea suprafetelor cu o ceara de buna calitate.

Curatare foarte agresiva – inlaturarea depunerilor de rugina, contaminari cu alte 
metale, depunerilor pe imbinarile sudate.
Daca	dupa	primi	patru	pasi	suprafat	nu	a	putu	fi	curatata	aceasta	metoda	se	folosesta	ca	
ultima varianta. Spalati suprafetele cu apa calda. Utilizati o solutie de acid oxalic sau acid 
fosforic (10 – 15 % solutie acida). Aceasta solutie trebuie aplicata cu o carpa moale si lasata 
sa actioneze cateva minute, fara a freca. Acest acid ar trebui sa inlature toate particulele 
metalice. Dupa aceasata este indicat sa se foloseasca o solutie hidramoniacala dupa care 
se clateste cu apa calda. Dup ace aceste operatiuni sunt terminate este indicat a se folosi o 
ceara de buna calitate pentru mai multa protective a suprafetelor.

ESTE INTERZISA UTILIZAREA ACESTEI METODE LA SUPRAFETELE GALVANIZATE

Ca intretinere minima  aceste instructiuni trebuiesc urmate pentru a intretine si mentine unitatile 
cu	elemente	de	otel	inoxidabil.	Niciodata	nu	filositi	materiale,	nu	folositi	acizi	minerali,	nu	lasati	in	
contact patile de otel inox cu metale feroase

Pentru mai multe informatii consultati Buletinul EVAPCO Nr. 40.
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Functionarea in perioada rece
Turnurile de rcire EVAPCO cu functionare in contracurent sunt potivite in a functiona in perioadele 
reci.	Acestea	au	fost	proiectate	pentru	a	intensifica	transferul	de	caldura	si	a	proteja	agentul	de	
lucru	si	umplutura	fata	de	elementele	naturii,	cum	ar	fivantul	care	poate	duce	la	producerea	de	
gheata pe elementele interioare.
Atunci cand turnurile de racire sunt utilizate in perioadele reci trebuie tinut cont de urmatoarele: locul 
de montaj, tevile de alimentare si drenaj, acesoriile necesare functiunari acestuia si posibilitatea 
controlului de capacitate.

Locul de montaj
Locul de montaj se alege tinand cont ca turnul de racire necesita, in functionare, de un debit mare 
de	aer,	de	aceea	montarea	se	face	la	o	distanta	suficenta	de	mare	de	elementele	cladirilor	sau	
a altor echipamente. Este imperativ necesar sa se evite producerea fenomenului de recirculare 
a	fluxului	de	aer	evacuat.	Umiditatea	ridicata	din	aerul	evacuat	de	unitate	(sau	unitati)	daca	
condenseaza pe zonele de aspiratie pot produce depuneri de ghiata pe zonele de aspiratie ale 
turnului si pe elementele ventilatorului reducand drastic din puterea echpamnetului si functionarea 
defectuasa a acestuia.  
Pentru informatii suplimentare consultati EVAPCO’s Equipment Layout Manual -Bulletin 112.

Sistemul de conducte
Toate conductele racordate la unitate care nu se golesc (dupa oprirea pompelor de circulatie) 
trebuie prevazute cu sistem de degivrare si izolatie. Tote tevile trebuie prevazute cu ventile de 
aerisire pentru a preveni pungile de aer care pot duce la aparitia unei contaminari cu Legionella. 
Intreg sistemul de conducte si accesorii (ventile de separare, vane de reglaj, pompele de circulatie, 
senzori de nivel si temperatura) degivrare si izolatie. Daca circuitul hidraulic sau elemetele de 
reglaj nu sunt bine izolate sau nu sunt incalzite pot duce la disfunctionalitatia ale intregului sistem 
si la oprirea turnului de racire. Pentru perioadele reci si foarte reci trebuie luata in considerare si 
utilizarea unui bypass pentru incarcari mai mici decat capacitatea nominala a turnului de racire 
pentru ca temperatura apei de la iesirea din turn sa nu scada foarte mult afectand astfel sistemul pe 
care	acesta	il	deserveste.	EVAPCO	recomanda	ca	bypass-ul	sa	fie	realizat	intre	intrarea	apei	in	turn	
si returul apei de la iesirea din acesta. Niciodata nu folositi un bypass provizoriu pe perioda rece. 
Reducerea debitului apei peste umplutura turnului de racire duce la formarea de geata pe acestea. 

Nota: bypass-ul trebuie golit periodic pentru a preintampina stagnarea apei doar daca acesta nu 
este legat direct la rezervorul turnului de racire.

Accesoriile turnului de racire
Cele mai intalnite accesorii ale turnului de racire care previn si impiedica formarea de ghiata sunt 
simple si ieftine. Aceste accesorii sunt termoplonjoare, impreuna cu un senzor de temperatura, 
pentru mentinerea temperaturi apei din bazin la o temperatura peste cea de inghet, un traductor 
electric de nivel al apei din bazin, un senzor de vibratii. Fiecare din aceste accesorii duc la o 
functionare corecta a turnurilor de racire pe perioada rece.

Incalzitorul	rezervorului	de	apa	rece
Incalzitoarele	optionale	care	pot	fi	montate	pe	rezervorul	turnului	de	racire	previn	ingetarea	
apei din acesta in perioadele cand acesta este in „timpii morti” (perioada dintre doua 
functionari). Incalzitoarele sunt proiectate sa mentina o temperatura de  5°C, pentru o 
temperatura ambianta de la  -18°C, -29°C si -40°C. Incalzitoarele sunt alimentate numai 
atunci cand pompele de circulatie sunt oprite pentru ca apa sa nu circule prin turnul de 
racire evitanduse depunerile de gheata.

Rezervor	la	distanta
Rezervorul la distanta plasat subteran sau in incinte incalzite este un alt mod de a preveni 
formarea de ghiata pe si in turnul de racire. Acesta este dimensionat sa poata colecta 
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Pentru	a	se	realiza	acesta	metoda	de	degivrare	este	necesar	ca	motoarele	de	antrenare	
sa	fie	in	doua	trepte	cu	sosibilitate	de	schimbare	a	sensului	de	rotatie	sau	prin	folosirea	
convertizoarelor	de	frecventa. Tote motoarele furnizate de EVAPCO au capabilitati de funcionare 
in ambele sensuri de rotatie.  

Ciclul de degivrare trebuie inclus in sistemul automat de control al procesului de racire al apei. 
Pentru	aceasta	sistemul	de	automatizare	trebuie	sa	permita	operarea	fie	manual	fie	automata	a	
frecventei si perioadei necesare pentru topirea depunerilor de ghiata de pe si din turnul de racire. 
Timpul si frecventa perioadei de degivrare depinde de metoda de control si de conditiile meteo. 
Unele aplicati ale turnurilor de racire vor permite o acumulare mai rapida de giata, care necesta o 
periada si o fregventa mai mare a ciclului de degivrare. O inspectie freventa a echiapmentului 
va	ajuta	la	o	reglare	mai	fina	a	ciclului	de	degivrare.

Tunurile de racire echiapate cu ventilaroare centrifugale
Ciclurile de degivrare NU sunt recomandate la turnurile de racire echiapate cu ventilaroare radiale, 
pentru ca se permite astfel cresterea temperaturii apei aceasata ducand la o perioada lunga in 
care ventilatoarele sunt oprite. Pe perioada cat ventilatoarele sunt oprite ghiata se poate depune 
pe elementele constructive ale ventilatoarelor. Totusi prin folosirea motoarelor de antrenare in doua 
trepte sau prin folosirea convertizoarelor de frecventa se mentine o presune pozitiva in interiorul 
turnului de racire, aceasta ducand la prevenirea formari depunerilor de ghiata pe elementel 
turnuluio de racire.

Piese de Schimb
EVAPCO	are	piese	de	schimb	disponibile	pentru	livrare	imediata.	Cele	mai	multe	comenzi	pot	fi	
onorate in termen de 7 zile de la momentul comenzii!

Pentru	a	comanda	piese	de	schimb,	va	rugam	sa	vizitaţi		www.evapco.eu.
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grvitational apa din turnul de racire si din conductele de racord aferente atunci cand 
pompele de circulatie sunt oprite (in perioada „timpilor morti”). EVAPCO poate furniza 
conexiunile dintre rezervorul turnului de racire si rezervorul de la distanta.

Controlul nivelului apei (electric) 
Modulul electric ce control al nivelului apei din rezervorul turnului de racire este optional, 
acesta	inlocuind	flotorul	mecanic	si	vana	actionata	de	acesta.	Modulul	electric	ce	control	al	
nivelului apei elimina problema inghetarii apei din bazin, de asemenea se obtine un control 
mai precis a nivelului apei si se elimina reglarile in functionare.

NOTA: este necesara incalzirea si izolarea racordului de apa, a valvei si a solenoidului 
acesteia pentru prevenirea inghetului.

Detectoarele de vibratii
Datorita conditiilor meteo severe gheata se poate forma pe paletele ventilatoarelor 
turnurilor de tacire, ducand la vibratii intense ale acestora. Detectorele de vibratii pot opri 
ventilatoarele pentru a preintampina defectarea acestora sau a elementelor de antrenarea 
(fulii, volante, curele, rulmentii sau lagarele)

Reglarea de capacitate pentru operarea in perioadele reci
Reglarea de capacitate a turnului de racire la convectie libera este diferita fata de convectia fortata in 
perioadele reci in care echipamentul functioneaza functionate.

Secventa de control pentru functionarea turnului de racire in conditii de temperatura scazuta este 
asemanatoare cu cea din perioadele de vara daca temperatura ambianta este peste cea de inghet.  
Atunci cand temperatura aerului este sub cea de inghet trebuie luate masuri de siguranta pentru 
preintampinarea formarii de ghiata pe elementele turnului de racire, care pot provoca defectarea sau 
functionarea defectuasa a acestuia.
EVAPCO	recomanda	ca	temperatura	apei	la	iesirea	din	turnul	de	racire	sa	fie	de	MINIM	6°C,	deoarece	
cu cat temperatura apei este mai ridicata cu ata scade riscul de formare a ghetii.

Controlul de capacitate la turnurile de racire cu ventilatoare centrifugale 
Cea mai simpla metoda de a controla putere turnului de racire este pri oprirea si pornirea motorului 
de antrenare al ventilatorului aceasta ducand la cresterea sau scaderea temperaturi apei ce circula 
prin turnul de racire. Aceasta metoda de control duce la diferente mari de temperatura ale apei de 
la iesirea din turnul de racire si perioade lungi in care temperatura acestea variaza, iar umiditatea 
din aerul care circula prin echiapment se poate depune sub forma de ghiata pe elementele 
componente ale ansamblului ventilatorului. Din acest motiv ventilatoarele trebuiesc pornite/
oprite regulat pentru a preintampina „timpii morti” prelungiti, in care apa trece peste 
umplutura sau prin bypass. Timpi de oprire/pornire trebuie limitati la mai putin de sase 
cicluri pe ora.
O metoda mai buna pentru controlul de capacitate consta in folosirea unui motor de amtrenare a 
ventilatorului in doua trepte. Aceasta metoda ofera mai multe posibilitati in controlul de capacitate. 
Acesti pasi aditionali reduc diferentele tempearaturii apei racite si bineinteles perioadele in care 
ventilatoarele nu functioneaza. In plus motorul in doua trepte aduce mari economii de energie 
electrica, deoarece turnul de racire functioneaza la o putere mai scazuta deoarece debitul de aer 
vehiculat prin acesta este mai mic.

Cea mai buna metoda de a controla capacitatea de racire a turnului de racire este folosirea unui 
convetizor de frecventa pentru alimentarea motrului aferent ventilatorului. Aceasta metoda permite 
un	reglaj	de	capacitate	extrem	de	precis	prin	modificarea	turatiei	ventilatorului	(sau	ventilatoarelor),	
permitand incarcari apropiate de necesarul instalatiei deservite. Sistemul poate functiona pentru 
lungi perioade de timp cu turatiile ventilatoarelor sub 50% daca necesarul de apa racita scade.  
Trebuie observat ca daca sistemul functioneaza la incarcari mici atunci este favorizata formarea 
depuneilor	de	gheata.	Este	recomandat	ca	turatia	minima	a	ventlatorelor	sa	fie	setata	la	50%	din	
turatia maxima pentru a minimiza formarea ghetii in turnul de racire.
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Capacitatea de control la turnurile de racire cu ventilatoare axiale 
Metoda cea mai utilizata pentru controlul capacitatii unui turn de racire este antrenare unui singur 
motor prin intermediul unui convertizor de frecventa, folosirea unui motor de antrenare in doua 
trepte sau folosirea de motoare mai mici impreuna cu convertizorul de frecventa pentru antrenarea 
ventilatorului turnului de racire. Desi modul de control de capacitate la convectia fortata este similar 
cu cel de la convectia libera, exista cateva mici diferente.

Cea mai simpla metoda de control de capacitate pentru turnurile de racire cu ventilatoare axiale 
se face prin oprirea si pornirea ventilatoarelor, dar acesta metoda de control duce la diferente 
mari ale temperaturii apei racite. Pe perioadele cand ventilatoarele sunt oprite apa care curge prin 
turn antreneaza aer prin sectiunea ventilatorului. Pe perioadele foarte reci umiditatea continuta 
in aer condenseaza si ingiata pe componentele sistemului ventilatorului. Cand conditiile meteo 
se schimba si ventilatoarele pornesc ghiata adunata pe ansamblul acestuia il poate deteriora 
sau distruge. Din acest motiv ventilatoarele trebuiesc pornite/oprite regulat pentru a 
preintampina „timpii morti” prelungiti, in care apa trece peste umplutura sau prin bypass. 
Timpi de oprire/pornire trebuie limitati la mai putin de sase cicluri pe ora. 
Folosirea motoarelor in doua trepte si a motoarelor de putere mica este o metoda de control. 
Aceasta metoda de control de capacitate va reduce diferntele de temperatura si timpul in care 
ventilatoarele dint oprite. Acest tip de control de capcitate se preteaza la aplicatii in care incarcarile 
de capcitate sunt mari si conditiile meteo se manifesta moderat. 

Folosirea	convertizoerelor	de	frecventa	ofera	cel	mai	flexibil	mod	de	control	de	capacitate	pentru	
turnurile echipate cu ventilatoare axiale. Convertizorul de frecventa permite ventilatorului sa 
genereze o capacitate aproape egala cu capacitatea de racire necesara in momentul respectiv. 
Pe perioadele cand incarcare turnului de racire are valori mici sau atunci cand temperaturile 
extererioare  au valori scazute, cu ajutorul convertizorului de frecventa, se mentine un debit de 
aer redus prin unitate. Acest dedit de aer va preveni condensarea umiditatii din aerul, ce strabate 
turnul de racire, sa condenseze si sa ingete pe elementele ventilatorului turnului de racire. Acest tip 
de	control	de	capacitate	se	preteaza	acolo	unde	fluctuatiile	de	temperatura	la	intratea	in	turnul	de	
racire sunt mari si conditiile meteo sunt severe.

Managementul depunerilor de gheata
Atunci cand turnul de racire functioneaza in conditii meteo extreme formarea depunetilor de ghiata sunt 
inevitabile. Pentru rezultate cat mai bune in functionare in conditii meteo extreme trebuie controlata 
acumularea de ghiata in interiorul turnului de racire. Daca aceste depuneri de giata nu sunt controlate, 
ele pot duce la disfunctonalitati ale instalatiei de racire sau pot duce la deterioarare elementelor turnului 
de racire. Folosind informatiile descrise mai jos se va minimiza acumularea de ghiata in unitate si astfel 
aceasta	va	functiona	mult	mai	eficient	pe	perioada	rece	si	foarte	rece.

Turnurile de racire echipate cu ventilatoare axiale
Atunci cand se utilizeaza turnul de racire su ventilator axial in periada rece secventa de control 
trebuie sa aiba o metoda de control a depunerilor de ghiata in acesta. Cea mai simpla metoda de 
control a depunerilor de ghiata se relizeaza prin oprirea si pornirea ventilatoarelor. In perioadele 
cand ventilatoarele sunt oprite, apa calda care tranziteaza elementele turnului de racire topeste 
depunerile de ghiata de pe umplutura, bazin si zona jaluzelelor.
In conditii meteo mai severe, este indicata folosirea unui mamagement de degivrare. Aceasta se 
realizeaza prin pornirea ventilatoarelor la jumatate din capacitate dar cu sens invers de rotatie, 
timp in care pompele de circulatie functioneaza mentinand un debit constant de apa prin unitate. 
Prin aceasta metoda se relizeaza topirea depunerilor de ghiata de pe jaluzelele turnului de racire, 
cu ajutorul debitului de aer cald care strabate in sens invers unitatea. Pentru aceasta trebuie tinut 
cont ca ventilatoarele trebuiesc oprite si pornite pentru a permite cresterea temperaturii apei. 
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Turn de Racire Model  AT / UAT cu latimea de  2,4 si 2,6

SECTIUNE CARCASA
VENTILATOR SI
UMPLUTURA

SECTIUNE INFERIOARA

AT / USS / UBT 8' & 8.5' WIDE CELLS

SEPARATOR
PICATURI

VENTILATOR

UMPLUTURA

RACORD APA LA
SISTEMUL DE PULVERIZARE USA DE ACCESS

TEFC MOTOR VENTILATOR

FULIE MOTOR VENTILATOR

CUREA ANTRENARE VENTILATOR

APARATOARE
MOTOR

GRATAR VENTILATOR

CILINDRU VENTILATOR

SUPORT RULMENT

RULMENT

SUPORT
GRATAR VENTILATOR

VANA CU PLUTITOR

RACORD IESIRE APA RACITA

BAZINUL DE APA RACITA

CADRU SUSTINERE
LOUVERE

SUPRAFATA DE ADMISIE AER
SUPRAFATA LOUVERE

FILTRUL BAZINULUI DE APA

AX VENTILATOR
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Turn de Racire Model  AT / UAT cu latimea de  3; 3,6 si 4,2 m

SECTIUNE VENTILATOR 
SI UMPLUTURA

SECTIUNE BAZIN APA

AT / USS / UBT 12' & 14' WIDE CELLS

RAMA LOUVER 

CONEXIUNE
IESIRE APA 

FILTRU IMPURITATI
SISTEM ANTIVORTEX

VENTIL DE APA DE ADAOS
CU FLOTOR

BAZIN DE APA RACITA

SUPRAFATA
ADMISIE AER

ECRAN VENTILATOR

SUPORT ECRAN VENTILATOR

VENTILATOR

USA DE ACCES

TEAO MOTOR VENTILATOR

SEPARATORI PICATURI

UMPLUTURA

SISTEM DISTRIBUTIE
APA DE SPRAY

SUPORTUL ANSAMBLULUI 
VENTILATOR 

CUPORT CULISANT MOTORVOLANTA VENTILATOR

CUREA

VIROLA VENTILATOR
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Turn de Racire Model  AT  cu latimea de 1,2 m 

SECTIUNE
VENTILATOR
SI UMPLUTURA 

ICT UNITS

LOUVER ADMISIE AER

FILTRU IMPURITATI SISTEM ANTIVORTEX

VENTIL APA DE ADAOS
CU FLOTOR

CONEXIUNE IESIRE APA

VIROLA VENTILATOR

ECRAN VENTILATOR
SUPORT ECRAN

VENTILATOR

VENTILATOR

TEAO MOTOR

CONEXIUNE INTRARE APA

SISTEM DISTRIBUTIE APA 
(SUB SUPORTUL SEPARATORILOR
DE PICATURI) 

SEPARATORI PICATURI

UMPLUTURA
USA ACCES

SECTIUNE
INFERIOARA
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Turn de Racire Model LRT

SECTRIUNE
SUPERIOARA

SECTIUNE
INFERIOARA

LPT UNITS

CONEXIUNE 
IESIRE APA

USA DE ACCES

USA ACCES MOTOR

SISTEM ANTIVORTEX

FILTRU IMPURITATI

TIRANTI VENTILATOR

CUREA

VOLANTA VENTILATOR

VENTIL DE APA DE ADAOS
CU FLOTOR

TEFC MOTOR ELECTRIC

CARCASA VENTILATOR

VIROLA VENTILATOR

CONEXIUNE
INTRARE APA

UMPLUTURA

SISTEM DISTRIBUTIE
APA DE SPRAY

SEPARATORI PICATURI

SUPORT SEPARATORI
PICATURI

ELEMENT SUPORT
UMPLUTURA

SUPORTUL SISTEMULUI
DISTRIBUTIE APA DE SPRAY

CARCASA
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Turn de Racire Model LSTA  cu Latimea de 1,2 si 1,6 m

VENTIL DE APA DE ADAOS
CU FLOTOR

SECTIUNE
INFERIOARA

LSTA UNITS - 1,2 m WIDE UNITS

SEPARATORI DE PICATURI

UMPLUTURA

SISTEM DISTRIBUTIE APA DE SPRAY
CONEXIUNE

INTRARE APA

CARCASA

ELEMENT SUPORT
UMPLUTURA

SUPORTUL SISTEMULUI 
DE DISTRIBUTIE APA DE SPRAY

PROTECTIE MOTOR

VIROLA VENTILATOR

SUPORT 
RULMENT

ECRAN

USA
ACCES

SUPORTUL
MOTORULUI

FILTRU IMPURITATI

VENTIL APA DE ADAOS
CU FLOTOR

CONEXIUNE
IESIRE APA
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Turn de Racire  Model LSTA UNITS cu Latimea de 2,4 si 3 m

SECTIUNE
SUPERIOARA

SECTIUNE
INFERIOARA

LSTB UNITS

ECRAN

USA 
ACCES

SUPORT
RULMENT

VIROLA VENTILATOR

SUPORT MOTOR
CONEXIUNE
IESIRE APA

FILTRU IMPURITAI
SISTEM ANTIVORTEX

ECRAN VENTILATOR
(NEFIGURAT PENTRU
CLARITATE

SEPARATORI PICATURI

UMPLUTURA

SISTEM DISTRIBUTIE
APA DE SPRAY

CONEXIUNE INTRARE APA

CARCASA ELEMENT SUPORT UMPLUTURA

SUPORTUL SISTEMULUI 
DE DISTRIBUTIE APA DE SPRAY
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Turn de Racire Model AT / UAT cu Ventilator SUPER LOW SOUND - 2,4 si 2,6 m

ECRAN VENTILATOR
(NEFIGURAT PENTRU
CLARITATE)

SECTIUNE
INFERIOARA

UT 8.5' WIDE CELLS

VENTIL APA DE ADAOS
CU FLOTOR

CONEXIUNE 
IESIRE APA

BAZIN APA RACITA

RAMA  LOUVER

LOUVER
ADMISIE AER

FILTRU IMPURITATI
SISTEM ANTIVORTEX

USA ACCES
CUREA

FULIE  MOTOR 
TEFC MOTOR

PROTECTIE
MOTOR 

VIROLA VENTILATOR

SUPORT RULMENT

ECRAN VENTILATOR
SUPORT ECRAN

VENTILATOR
VENTILATOR SUPER LOW SOUND

AX VENTILATOR

RULMENT

SEPARATORI PICATURI

UMPLUTURA

SISTEM DISTRIBUTIE
APA DE SPRAY
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Turn de Racire Model AT / UAT cu Ventilator  SUPER LOW SOUND - 3; 3,6 si 4,2 m

LOUVER
ADMISIE AER

SECTIUNE
INFERIOARA

UT 12' & 14' WIDE CELLS

LOUVERE 
IMRAMATE

CONEXIUNE
IESIRE APA

FILTRU IMPURITATI SI 
SISTEM ANTIVORTEX

VENTIL APA DE
ADAOS CU FLOTOR

BAZIN APA RACITA

LOUVERE
ADMISIE AER

USA DE ACCES

TEAO MOTOR ELECTRIC

BAZA CULISANTA MOTOR

SUPORTUL ANSAMBLULUI 
VENTILATOR

ECRAN VENTILATOR

VENTILATOR SUPER
LOW SOUND 

SUPORT
ECRAN

VIROLA VENTILATOR

SEPARATORI
DE PICARTURI

UMPLUTURA

VOLANTA ALUMINIU VENTILATOR

CUREA

SISTEM DISTRIBUTIE
APA DE RACIRE
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