
Зошто одбравме приоритет во работата да ни се проектирање и
сервисирање на амоњачните разладни системи?

Постоечкото и идното законодавство ја охрабрува употребата на природни медиуми за
ладење: амонијак (NH3), јаглерод диоксид (CO2), воздух, вода

Нема ладилен медиум кој е идеално решение за секој вид опрема за ладење,

но општата препорака би била:

- За мали инсталации: фреон без хлор, јаглеводороди

- За големи инсталации: амоњак, СО2 и нивна комбинација

Главните предности на амоњакот како медиум за ладење:

• Супериорни термодинамички карактеристики, кои гарантираат висока енергетска
ефикасност на постројката

• Компонентите, цевките и воздушните ладилници во инсталациите за амоњак се помали
(поевтини и со подолг век на траење) во споредба со другите средства за ладење
(челични цевки



• Инсталациите на амонијак се 10-20% поевтини во споредба со постројките со
конкурентни средства за ладење

• Енергетската ефикасност е 3-10% повисока (како резултат на тоа, инсталациите за
амоњак трошат помалку електрична енергија),

• Амоњакот е неспоредливо поевтин (неколку пати, па дури и десетици пати!) Во
споредба со сите други течности за ладење, а неговото снабдување е лесно и сигурно

АМОЊАКОТ Е БЕЗБЕДЕН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

• Секој систем за ладење е подложен на одреден ризик (освен инсталации за амоњак)!

• Дури и во траги, истекувањето на амоњак лесно се открива поради неговиот остар и
карактеристичен мирис

• Пареата на амонијак е полесна од воздухот, така што во случај на истекување,
просториите лесно се проветруваат во атмосферата

• Истекувањето на амоњак е ретко! Мерките за спречување на истекување на амоњакот се
многу сигурни (амоњакот се користи како течност за ладење повеќе од 150 години)



• Амоњакот е биоразградлив - амоњакот нема кумулативно влијание врз загадувањето
на животната средина, бидејќи спонтано се распаѓа многу брзо (за неколку дена) во
природни услови

• Запаливоста на амоњакот е мала; безводниот амоњак е практично незапалив!

• Правилно проветрените простории, без присуство на отворен пламен, практично не се
изложени на опасност од потенцијална експлозија

• Со правилна примена на мерките на претпазливост, безбедноста на луѓето, животните и
животната средина во системите за амоњак е прифатлива


