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Prestatie

Stevigheid

Met het ontwerp van het nieuwe productassortiment heeft Stefani 
hun warmtewisselaars herzien om de hoogste thermodynamische 
prestaties te verkrijgen. De geometrieën van de lamellenpakket, de 
technologie van de buizen en vinnen, de geoptimaliseerde ventilatie: 
alles draagt bij aan een uitwisseling op het hoogste niveau. De specifieke 
prestaties in kW/lt en kW/Watt bevinden zich op het hoogtepunt van het 
marktaanbod. Stefani’s resultaten zijn verkregen dankzij samenwerking 
met prestigieuze bedrijven, zoals Wieland, Ziehl-Abegg en EBM-Papst, die 
de componenten testen in hun onderzoekscentra en met de bevestigde 
garantie van de TUV-laboratoria.

Degenen die Stefani gebruiken, weten dat hun warmtewisselaars zijn 
gemaakt van materialen en structuren van topkwaliteit. Ten opzichte 
van de gebruikelijke oplossingen op de markt, zijn onze diktes tussen 
de 10% en 25% groter: voor totale kwaliteit en de zekerheid van een 
duurzaam en presterend product. Op onze warmtewisselaars zit 3 jaar 
garantie, zodat u met een gerust hart kunt werken.
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Commerciële 
koeling

Bij conservering zijn er verpakte producten, diepvriesproducten Bij conservering zijn er verpakte producten, diepvriesproducten 
en verse producten die ademen. Er is een groot verschil in hun en verse producten die ademen. Er is een groot verschil in hun 
behoeften. Voor verse producten kiezen we oplossingen die de behoeften. Voor verse producten kiezen we oplossingen die de 
organoleptische eigenschapepn van het ademende product in de organoleptische eigenschapepn van het ademende product in de 
loop van de tijd onveranderd houden: temperatuur, vochtigheid loop van de tijd onveranderd houden: temperatuur, vochtigheid 
en een voldoende aantal recycles in de koelcellen. Een ander en een voldoende aantal recycles in de koelcellen. Een ander 
aspect waarin we proactief zijn, is de adoptie van technologische aspect waarin we proactief zijn, is de adoptie van technologische 
oplossingen met natuurlijke koudemiddelen zoals COoplossingen met natuurlijke koudemiddelen zoals CO22 en glycol. en glycol.

Hoe dan ook, de grootste aandacht voor energiebesparing.Hoe dan ook, de grootste aandacht voor energiebesparing.

We kennen uw 
behoeften.
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Industriële koeling: 
verwerkingsruimten

Industiële 
koeling: 
blastchillers

In deze toepassingen vereist productkoeling zeer uiteenlopende 
oplossingen, afhankelijk van de specifieke behoeften van 
het proces. Sommige vereisen een aanzienlijke droging in de 
tijdseenheid, andere de garantie van minder gewichtsverlies 
van het opgeslagen product. De kou kan ook afwisselende 
cycli of luchtcirculatie vereisen die geschikt zijn voor de 
aanwezigheid van personeel of van het behandelde product. 
De procesvereisten voor rijpings-, droog- of rookruimtes, voor 
cleanrooms of voor verwerkingsruimten, verschillen enorm wat 
betreft materiaalcompatibiliteit en productreiniging.

Voor de toepassingen zijn geventileerde units leverbaar met 
natuurlijke koudemiddelen zoals glycol, CO2 of synthetische 
koudemiddelen van de nieuwste generatie.

Bij processen voor snelle temperatuurverlaging zijn van 
fundamenteel belang: correcte luchtcirculatie, hoge statische 
restdrukken en geschikte snelheden voor het snel invriezen van 
het product. Grote ijsformaties worden beheerd met geschikte 
oppervlakken en ontdooisystemen in elektrische versies, met 
heet gas, hete glycol of water. De constructieoplossingen 
maken gebruik van grote geometrieën en vinruimten voor grote 
wisseloppervlakken.

Ons onderscheidende kenmerk is de aanpassing van de 
koelerconstructie om ze aan te passen aan de proceslay-out 
met geventileerde units die doorgaans ammoniak of CO2 
gebruiken.
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Koeling voor 
logistiek

Comfort en 
conditionering

Direct gekoppeld aan de aanwezigheid van grote winkelketens 
komen gekoelde logistieke centra steeds vaker voor. We hebben 
het over normaal gesproken grote gebeiden waar goederen voor 
middellange periodes worden vervoerd. Dit betreft zowel verse 
producten als diepvriesprodcuten. Het zijn normaal gesproken 
zeer grote koelcellen die luchtverdeling met voldoende luchtworp 
nodig hebben. 

Voor deze systemen zijn oplossingen beschikbaar die de 
ruimte van de luchtkoelers in de koelcel verkleinen.

Laten we bij klimaattoepassingen, zoals HVAC voor grote 
gebouwen, nu eens kijken naar de verschillende aspecten die 
verband houden met warmteafvoer:
› Vermogen om warmtewisselingsprestaties te garanderen met 
een laag energieverbruik en een laag geluidsniveau;
›  Milieuvriendelijkheid van materialen;
› Adequate machine-indelingen om zich aan te passen aan smalle 
of beperkte ruimtes of die op daken aan het zicht moeten worden 
onttrokken.
 
In veel gevallen realiseren we met dissiperende droge 
koelers een belangrijke energiebesparing dankzij vrije 
koeling. De toepassing van warmtewisselingsoplossingen 
met watersproeisystemen maakt een aanzienlijke uitbreiding 
van de werking in de modus voor vrije koeling mogelijk.
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Proceskoeling Spoelen voor 
OEM-toepassingen

Proceskoeling kan van verschillende soorten zijn: industiële 
waterkoelingstoepassingen zoals het koelen van mallen 
of elektrische panelen, radiatoren voor grote motoren of 
stroomaggregaten, koeling van hulpapparatuur zoals pompen in 
olie- en gastoepassingen.
  
In alle gevallen garanderen wij sterke, betrouwbare 
oplossingen die gemakkelijk te onderhouden zijn.

We maken op maat gemaakte lamellenpakketten voor serie-
poductie voor de machines van onze klanten.

In het bijzonder voor de volgende sectoren:
› Datacenters;
› Industiële airconditioning;
› Commerciële airconditioning;
› Condenseer units voor koeling;
› Luchtbehandelingskasten voor industriële koeling.
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Kennis is 
een pré.

Fabio Zoggia, Fabio Zoggia, 
Commercieel DirecteurCommercieel Directeur
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20dB(A) 110%

80%10%

Het geluidsniveau 
tijdens bedrijf 
kan variëren met 
20dB(A)

Capaciteit voor 
specifieke footprint 
kW/m2 kan met 
110% worden 
verhoogd

De ontvochtiging 
kan variëren tot 
80%

Dankzij de 
zeer efficiënte 
warmtewisselaars 
kunnen de 
bedrijfskosten van 
het systeem met 10% 
worden verlaagd.
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Zeer efficiënte warmtewisselaars, met buis- en lamellengeometrie 
voor hoge prestaties, zorgen ervoor dat de bedrijfskosten van het 
systeem met 10% kunnen worden verlaagd

VERDAMPINGSPRESTATIES

VERBRUIK ONTDOOIEN

KOUDEMIDDELLANDENCONDENSATIEPRESTATIESLEGENDE

GERIMPELDE BUIS

GLADDE BUIS

LOUVERDE 
VINNEN

GOLVENDE 
VINNEN

De verlaging van de bedrijfskosten is een belangrijke factor bij het ontwerpen 
van systemen en warmtewisselaars zijn belangrijke componenten om de beste 
resultaten te bereiken.

Om dezelfde koelcapaciteit met het systeem te behouden, worden de variaties in pre-
staties als gevolg van de keuze van de spoelconfiguratie van de warmtewisselaars 
omgezet in variaties van ΔT. Een variatie in prestatie van +25% aan de verdamperzijde 
en +10% aan de condensorzijde zou bijvoorbeeld resulteren in een variatie van het 
verbruik in de compressor van -8,5% ten opzichte van wat theoretisch zou worden 
aangegeven door de stelling van Carnot, inclusief de efficiëntie door de compres-
sor en door het expansieventiel wordt geïntroduceerd. Als we hieraan de efficiënties 
toevoegen die kunnen worden verkregen door de ventilatie van warmtewisselaars in 
termen van W/kW, waarvan wordt aangenomen dat ze 20% van het verbruik in het 
systeem uitmaken, kunnen we indicatief en realistische optimalisatie van de systee-
mefficiëntie van 10% afhankelijk van de keuze van de configuratie van de warmtewis-
selaarbatterij met dezelfde ventialatie.

De prestatiecoëfficiënt, uitgedrukt als de verhouding tussen koelcapaciteit en ener-
gie-input, is een functie van de condensatie- en verdampingstemperaturen en van 
het rendement van de compressor en de expansie. De technische en kwaliteitso-
verwegingen over de mogelijke economische besparingen moeten worden toege-
past op de specifieke werkomstandigheden van de systemen. We weten dat warm-
tewisselingsprestaties met dezelfde ventilatie, hetzelfde aantal buizen in de spoel- en 
vinsteek, afhangen van de uitwisselingsgeometrieën van de spoelen, die gegolfde 
of gelamelleerde vinnen kunnen hebben, in een configuratie met gladde of gegolfde 
buizen.

Als we enkele praktische gevallen beschouwen, biedt de 50x50-geometrie voor ver-
dampers een secundair oppervlak dat het dubbele is van dat 50x25, dus met meer 
materialen en een hogere uitwisselingscapaciteit. In termen van €/kW zijn deze twee 
oplossingen in weze hetzelfde en op kwaliteitsniveau heeft de versie met gegolde 
vinnen aanzienlijke prestatieverminderingen. Voor referentiedoeleinden is het in de 
versie met niet-gespecialiseerde uitwisselingsoppervlakken belangrijk om te be-
schikken over performate rimpelbuistechnologie die verschillend is voor condensa-
tie- of verdampingswerkomstandigheden.  

Voor de condensor is de oplossing met een kleinere geribbelde buis de winnaar wat 
betreft hoeveelheid materiaal en dus concurrentievermogen. De 3026 3/8-confi-
guratie, dankzij de hoge secundaire/ primaire oppervlakteverhouding, laat enerzijds 
luchtstromen en temperatuur DT toe die de uitwisseling verhogen, en anderzijds ver-
mindert de koudemiddelvulling, om zeer concurrerende prestaties te verkrijgen. De 
significate waarde betreft de daling door het gebruik van vinnen zonder lamellen, die 
altijd aanzienlijk is. 
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Afhankelijk van de werkomstandigheden kan dezelfde 
luchtkoeler zijn ontvochtigingscapaciteit tot 80% variëren

Bij het koel- en conserveringsproces van voedsel is een van de parameters 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van warmtewisselaars, 
het drogen. In een verdamper is deze parameter vooral gekoppeld aan het 
temperatuurverschil tussen de koelvloeistof en de koelceltemperatuur maar ook 
aan de kenmerken van de machines, zoals het secundaire uitwisselingsoppervlak. 
Onderstaande grafieken geven de variatie van de ontvochtiging weer, berekend in 
lt/h volgens de werkomstandigheden.

Het is nuttig om te zeggen dat de koelcapaciteit van verdampers in reële 
werkomstandigheden een latente warmtebijdrage omvat die toeneemt met de 
temperatuur en vochtigheid van de koude kamer. In onze ervaring varieert de 
latente vermogensbijdrage afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid van de 
koude kamer met de indicatieve parameters in de tabel:

Hieronder is een grafiek toegepast op de GRECALE- en BOREA-serie die met 
dezelfde ventilatie en hetzelfde aantal buizen in de spoel, als gevolg van het effect 
van verschillende geometieën en soorten vinnen, verschillende droogniveaus 
uitdrukken om dezelfde echte warmtewisselingsprestaties in de koude kamer.

Lage kamertemperatuur °C R.H. DT1 Latente bijdrage
 10.0 85% 10 35%
 0.0 85% 8 20%
 –18.0 95% 7 5%
 –25.0 95% 6 0%

1 2

3

80%
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Afhankelijk van het type machine dat wordt gebruikt voor 
warmteafvoer, kan het vermogen voor specifieke 
voetafdruk kW/m2 worden verhoogd met 110%

In residentiële toepassingen maakt het gebruik van elektrische 
motoren het mogelijk het geluidsniveau tussen dag- en 
nachtbedrijf met 20 dB(A) te verminderen

Voor die toepassingen waarbij de ruimte beperkt is en de 
warmte die moet worden afgevoerd aan de condensor of 
aan de vloeistofkoeler aanzienlijk is, kunnen verschillende 
mogelijke machineconfiguraties worden overwogen, 
die in dezelfde werk- en geluidsomstandigheden 
verschillende vermogensindexen beiden die specifiek 
zijn voor de voetafdruk van de machine in kW/m2.  

De grafiek toont de prestaties uitgedrukt door de 
verschillende configuraties in bedrijfsomstandigheden 
van de vloeistofkoeler uitgerust met dezelfde ventilatie en 
hetzelfde aantal rijen in de spoel.
Dankzij het gebruik van geluiddempers kunnen de 
capaciteitsdichtheden met nog eens 15% verbeteren 
(cilinders weergeven boven de prestatiebalken); h geeft de 
hoogte van de machines aan.

Als we een condensor in catalogusvoorwaarden als 
referentie nemen, stellen we vast dat de toepassing 
van EC-motoren een vermindering van het verbruik 
en met name van het geluidsniveau mogelijk maakt.

Als we een condensor met AC-motoren vergelijken met 
dezelfe machine die is uitgerust met EC-motoren, toont 
de elektrische absorptie al een voordeel in standaard 
werkomstandigheden (6 polen ~ 950 tpm) en heeft het 
een aanzienlijke vermindering van geluid en verbruik in 
stille bedrijfsmodus (450 tpm).  

Om het geluidsniveau te verminderen zijn er ook 
accessoires verkrijgbaar waarmee het waargenomen 
effect van de geluidsdruk Lp kan worden gehalveerd, 
-3 dB(A) dankzij het gebruik van geluiddempers op de 
geventileerde units.
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Waardesuggesties voor de bewaring van groenten 
en fruit in verschillende koelhuizen:
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R.V.% = Relatieve vochtigheid  r.o.v. = gerelateerd aan oorsprong en variëteit  r.c. = met betrekking tot klasse

Fruit °C R.V.%
Abrikozen 0 90
Sinaasappels (r.o.v.) 0 ÷ 4 85 ÷ 90
Kersen 0 90 ÷ 95
Verse dadels 0 85
Aardbeien 0 90 ÷ 95
Kiwi's -0,5 90 ÷ 95
Frambozen 0 90 ÷ 95
Citroenen 0 ÷ 4,5 85 ÷ 90
Appels (r.o.v.) 0 ÷ 4 90 ÷ 95
Kokosnoten 0 80 ÷ 90
Peren (r.o.v.) 0 90 ÷ 95
Perziken 0 90
Pruimen 0 90 ÷ 95
Druiven (r.o.v.) -1 ÷ 0 90 ÷ 95

Fruit °C R.V.%
Ananas (rijp) 7 ÷ 8 90
Ananas (groen) 10 ÷ 13 85 ÷ 90
Avocado's 7 ÷ 12 85 ÷ 90
Bananen (rijp) 13 ÷ 16 85 ÷ 90
Bananen (groen) 12 ÷ 13 85 ÷ 90
Limoenen 8,5 ÷ 10 85 ÷ 90
Groene citroenen (r.o.v.) 10 ÷ 14 85 ÷ 90
Mango's (r.o.v.) 7 ÷ 12 90
Meloenen (r.o.v.) 7 ÷ 10 85 ÷ 90
Guaves 8 ÷ 10 90
Grapefruits 10 10

Groenten °C R.V.%
Komkommmers (r.o.v.) 9 ÷ 12 95
Okra 7,5 ÷ 10 90 ÷ 95
Aubergines 7 ÷ 10 90 ÷ 95
Zoete aardappelen 13 ÷ 16 85 ÷ 90
Zoete pepers 7 ÷ 10 90 ÷ 95
Rijpe tomaten 8 ÷ 10 85 ÷ 90
Groene tomaten 12 ÷ 13 85 ÷ 90
Groenten in pekel 13 90 ÷ 95
Gember 13 65
Pompoenen 10 ÷ 13 50 ÷ 75

Kazen °C R.V.%
Emmenthal 10 ÷ 12
Gruyère 10 ÷ 12
Nederlandse kazen 12 ÷ 15

Dierlijke producten °C R.V.%
Diverse soorten vlees -1,5 ÷ 0 85 ÷ 90
Lam -1,5 ÷ 0 85 ÷ 90
Spek 4 85 ÷ 90
Boter 0 ÷ 4
Vlees -1,5 ÷ 0 85 ÷ 90
Varkensvlees -1,5 ÷ 0 85 ÷ 95
Gehakt 4 85 ÷ 90
Koppotigen 0
Room -2 ÷ 0
Schaaldieren 0
Kazen: 5
Vers (r.c.) 0 ÷ 2 85 ÷ 90
Vet -1 ÷ 0
Volle melk 0 ÷ 4
Gepasteuriseerde melk 4 ÷ 6
Compacte kaas (r.c.) 0 ÷ 5 80 ÷ 85
Harde kaas (r.s.) -1 ÷ 1 70 ÷ 75
Zachte kaas (r.c.) 0 ÷ 5 85 ÷ 90
Vis (r.c.) 0
Gestripte kippen -1 ÷ 0 85 ÷ 90
Kippen zonder ingewanden 0 60 ÷ 70
Eieren met schaal -1 ÷ 0 90
Kalfsvlees -1,5 ÷ 0 85 ÷ 90
Yoghurt 2 ÷ 5

Groenten °C R.V.%
Knoflook 0 65 ÷ 70
Asperges 0 ÷ 2 95
Artisjokken 0 95
Wortelen zonder bladeren 0 95
Bloemkool 0 95
Kool 0 95
Spruitjes 0 90 ÷ 95
Gedroogde uien 0 65 ÷ 70
Paddenstoelen 0 90 ÷ 95
Sla 0 95
Zoete maïs 0 95
Aardappelen 2 ÷ 3 90 ÷ 95
Erwten 0 95
Prei 0 95
Rapen 0 95
Radijs 0 90 ÷ 95
Selderij 0 95
Spinazie 0 95

PRODUCTEN DIE NIET OP LICHTGEVOELIG ZIJN VOOR KOUDHEID

Fruit °C R.V.%
Watermeloenen 5 ÷ 10 85 ÷ 90
Mandarijnen 4 ÷ 6 85 ÷ 90
Mango's 4 ÷ 5 85 ÷ 90

Groenten °C R.V.%
Groenen bonen 7 ÷ 8 92 ÷ 95
Aardappelen voor consumptie 4 ÷ 6 90 ÷ 95
Aardappen voor de industrie 7 ÷ 10 90 ÷ 95

PRODUCTEN DIE VRIJ GEVOELIG ZIJN VOOR KOUD

PRODUCTEN ZEER GEVOELIG VOOR KOUD



16

In het productieve 
centrum van de 
warmteoverdracht 
technologie  
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ø250÷500 1÷60 kW 4÷9 mm

ø250÷450

ø250÷315

ø350÷800

1÷55 kW

0,8÷10 kW

7÷70 kW

3÷7 mm

3÷7 mm

4÷6,5 mm

FANS BESCHIKBAAR IN FANS BESCHIKBAAR IN 
BOVENSTAANDE MAATBOVENSTAANDE MAAT

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C VINNEN BESCHIKBAAR IN VINNEN BESCHIKBAAR IN 
BOVENSTAANDE GROOTTEBOVENSTAANDE GROOTTE

4 BESCHIKBARE FANS MAAT4 BESCHIKBARE FANS MAAT

2 BESCHIKBARE FANS MAAT2 BESCHIKBARE FANS MAAT

5 BESCHIKBARE FANS MAAT5 BESCHIKBARE FANS MAAT

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 7°CCAPACITEIT DT 7°C

3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

2 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR2 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

BOREA 
Commerciële luchtkoelers

ZEFIRO  
Commerciële luchtkoelers

BREEZE  
Commerciële luchtkoelers

NATURA  
Koelcel voor groenten en fruit

Alle producten die 
je nodig hebt. 



ø500÷800

ø500÷630

ø710÷900

ø350÷630

ø10”÷28”

20÷200 kW

20÷120 kW

50÷300 kW

4÷250 kW

15÷200 kW

4÷12 mm

4÷12 mm

6÷12 mm

6÷12 mm

4÷8 mm

19

FANS BESCHIKBAAR IN FANS BESCHIKBAAR IN 
BOVENSTAANDE MAATBOVENSTAANDE MAAT

2 BESCHIKBARE FANS MAAT2 BESCHIKBARE FANS MAAT

3 BESCHIKBARE FANS MAAT3 BESCHIKBARE FANS MAAT

3 BESCHIKBARE FANS MAAT3 BESCHIKBARE FANS MAAT

6 BESCHIKBARE FANS MAAT6 BESCHIKBARE FANS MAAT

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

CAPACITEIT DT 1-8°CCAPACITEIT DT 1-8°C

VINNEN BESCHIKBAAR IN VINNEN BESCHIKBAAR IN 
BOVENSTAANDE GROOTTEBOVENSTAANDE GROOTTE

5 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR5 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

4 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR4 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

4 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR4 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR3 VINNEN RUITME BESCHIKBAAR

GRECALE  
Industriële luchtkoelers

MAESTRO  
Industriële luchtkoelers

BLIZZARD  
Industriële blastchillers

BURAN  
Industriële blastchillers

WILLY  
Industriële luchtkoelers
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ø350÷1000

ø630÷1000

ø800÷1000

ø12”÷18”

5÷1400 kW

20÷1200 kW

200÷2000 kW

20÷120 kW

1÷16

1÷8

4÷18

1÷4

FANS BESCHIKBAAR IN FANS BESCHIKBAAR IN 
BOVENSTAANDE MAATBOVENSTAANDE MAAT

4 BESCHIKBARE FANS MAAT4 BESCHIKBARE FANS MAAT

3 BESCHIKBARE FANS MAAT3 BESCHIKBARE FANS MAAT

2 BESCHIKBARE FANS MAAT2 BESCHIKBARE FANS MAAT

CAPACITEIT DT 1-15 °CCAPACITEIT DT 1-15 °C

CAPACITEIT DT 1-15 °CCAPACITEIT DT 1-15 °C

CAPACITEIT DT 1-15 °CCAPACITEIT DT 1-15 °C

CAPACITEIT DT 1-15 °CCAPACITEIT DT 1-15 °C

AANTAL VENTILATORENAANTAL VENTILATOREN

AANTAL VENTILATORENAANTAL VENTILATOREN

AANTAL VENTILATORENAANTAL VENTILATOREN

AANTAL VENTILATORENAANTAL VENTILATOREN

ZONDA 
Luchtgekoelde condensor en drycoolers

SCIROCCO 
Luchtgekoelde condensor en drycoolers

OSTRO  
Luchtgekoelde condensor en drycoolers

GARBIN  
Centrifugaal luchtgekoelde condensor en drycoolers
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Geweldige 
producten voor 
geweldige klanten.
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Italië 
Melinda, een van de belangrijkste 
fruitteeltconsortia in Trentino, heeft een 
zeer interresant experimenteel project 
gelanceerd om de impact op het milieu 
te verminderen, dankzij de exploitatie 
van natuurlijke omgevingen die ook 
energiebesparing bieden en een 
beter behoud van de organoleptische 
eigenschappen van appels. Het 
gebruik van vijftien kilometer uit de rots 
uitgeholde tunnels in de kelder van Rio 
Granda in Mollaro in Val di Non, voor 
de bouw van gekoelde koelcellen die 
volledig in een ondergrondse omgeving 
zijn gecreëerd. Dankzij de waardevolle 
samenwerking met het bedrijf 
Longofrigo, stelt Stefani SGIN industriële 
luchtkoelers met propyleenglycol 
voor, speciaal ontworpen voor 
deze toepassing, die een geschikte 
temperatuur van de opslagkamer 
kunnen garanderen met een verminderd 
verschil tussen de temperatuur van 
de warmteoverdrachtsvloeistof en de 
lucht temperatuur.

Duitsland  
Bananenconserveringssysteem met 24 
enkele en dubbele koelcellen. Machines 
gewijd aan deze specifieke toepassing 
om de maximale uniformiteit van 
luchtverdeling en producttemperatuur 
te garanderen. De koelers zijn gemaakt 
om te voldoen aan de klassieke 
vereisten van koelruimtedimensie 
en helderheid die vereist zijn voor 
deze specifieke toepassingen. De 
warmtewisselingspakketten zijn 
geoptimaliseerd door minimale 
droging, om de kwaliteitsnormen van 
het product te behouden.

Italië  
Koelsysteem voor 
voorbewerkingsruimten en voor 
het laden/lossen van appels, 
van ongeveer 2000m2. Er zijn 6 
luchtkoelers geïnstalleerd, uitgerust 
met centrifugaalventilatoren voor 
het verdelen van de lucht door 
middel van textielkanalen. Deze 
oplossing garandeerd geschikte 
werkomstandigheden voor een grote 
aanwezigheid van personeel dat 
continu goederen behandelt. De ruime 
keuze aan centrifugale ventilatie, met 
optimalisatie van het luchtplenum op 
de spoelen, biedt zeer efficiënte een 
veelzijdige oplossingen voor dit soort 
toepassingen.
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Italië
Groenten- en fruitmarkt in industriële luchtkoelers- en 
van 35 tot 75 kW koelvermogen met een roestvrijstalen 
spiraal en waterontdooiing, die voldoende prestaties en 
een hoge betrouwbaarheid beiden. Dankzij de royale 
uitwisselingsoppervlakken kan het temperatuurverschil tussen 
lucht en vloeistof worden beperkt, waardoor uitdroging en het 
daaruit voortvloeiende gewichtsverlies van de opgeslagen 
groenten en fruit wordt voorkomen.

Italië
Verwerkingsruimte voor een melkveebedrijf voorzien van 
koelunits met centrifugaalventilatie. De verdamper heeft een 
roestvrijstalen behuizing en een spoel met roestvrijstalen buizen 
en voorgelakte vinnen. Dit alles zorgt voor een hoge weerstand 
tegen de reinigingsmiddelen die door de klant worden gebruikt 
voor het ontsmetten van het pand.

Griekenland
Commercieel verkooppunt van de Metro Cash&Carry-keten. 
Voor het koelen van de voor het publiek toegankelijke ruimtes 
worden commerciële dubbelstroomverdampers geïnstalleerd. 
Om aan de vraag naar ene lage luchtsnelheid en beperkt 
geluid te voldoen, worden units met laagtoerige ventilatoren 
geïnstalleerd. Kabieke en dual flow verdampers van de 
industriële serie worden ter plaatse geleverd voor koelhuizen en 
gekoelde ruimtes voor het laden en lossen van goederen.

Rusland  
Groot logistiek knooppunt opgedeeld in verschillende delen 
met meerdere zelfstandige koelunits. In combinatiemet de 
koelaggregaten voor binnenopstelling worden tafelcondensors 
geleverd met verticale opstelling, voorzien van elektronische 
ventilatie voor lage omgevingstemperaturen, typisch voor het 
geografische gebied.



25

9

11

8

10

Denemarken 
Gratis koelsysteem voor een ziekenhuiscentrum. 8 flatbad units 
zijn geïnstalleerd met en elektronische motor van de nieuwste 
generatie - lage snelheid - om te voldoen aan de strikte 
regelgeving inzake geluidsproductie, vereist door de nabijheid 
van het ziekenhuis en aangrenzende woningen. De machines 
zijn verticaal gestapeld om de vraag naar stroom te combineren 
met de kleine hoeveelheid beschikbare ruimte voor installatie.

Noorwegen 
De opdrachtgever voor dit project is het Noorse bouwbedrijf 
Klima Og Bygg AS, gespecialiseerd in bouwactiviteiten, de 
installatie van verwarmings-, airconditioning-, ventilatie- en 
koelsystemen. De bedachte oplossing is een lijn van lage 
drycoolers, uitgerust met spoelen gemonteerd in een "v"- 
vorm. Dit productassortiment maakt een extreem lage hoogte 
mogelijk, met betrekking tot het hoge geïnstalleerde vermogen, 
om een minimale visuele impact te garanderen.

Noorwegen
Conditioneringssysteem voor een datacenter, volledig 
ondergronds gemaakt om de milieuimpact van het gebouw op 
een bosrijke locatie tot een minimum te beperken. Oplossing 
die is ontworpen om te voldoen aan de innovatie-eisen van het 
project, dat een algemeen laag energieverbruik vereist. Er zijn 
12 droge koelers in een V-vormig ontwerp om de impact van de 
afmetingen te verminderen en hebben voornamelijk vrije koeling. 
De droge koelers zijn uitgerust met een snelheidsregelsysteem.

Polen 
Aircosysteem met kleine chillers gecombineerd met een 
flatbed condensor van de commerciële serie met geluidsarme 
ventilator. Deze condensor biedt de typische voordelen van 
het industriële assortiment met hoge sproeiers, in dit geval 
met ventilatoren met een diameter van 630. De combinatie van 
deze ventilatie met een supercompact lamellenpakket biedt een 
technologisch geavanceerde koudemiddelvulling.
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Italië
Voor koeltoepassingen in geautomatiseerde logistieke centra 
biedt Stefani de BLIZZARD-serie machines, die zich zeer goed 
aanpassen aan typische niche-oplossingen.
Voor grote koelcellen, met een hoogte van 35 meter, is het 
belangrijk om machines te hebben met een laag energieverbruik, 
vooral voor het ontdooien. De machines in de BLIZZARD-serie 
zijn uitstekend geschikt voor het ontdooien van de verpakking 
met lauw water [ >15°C ] en zelfs voor toepassingen bij lage 
temperaturen.

Frankrijk
Voor de koude opslag van appels stelt Stefani het NATURA-
assortiment warmtewisselaars voor. Het product is ontworpen 
om de luchtverdeling te verbeteren en een minimaal niveau van 
ontvochtiging te garanderen, waardoor een lage waterbelasting 
op het product wordt gegarandeerd.
Het grote uitwisselingsoppervlak, de toepassing van 
persventilatoren, de optimalisatie van de luchtverdeling en de 
mogelijkheid om machines tot 6 meter lang te hebben, zijn de 
belangrijkste fysieke kenmerken van dit productgamma.

Italië
Voor de typische toepassingen van de grootschalige 
detailhandel, waaronder supermarkten, stelt Stefani de nieuwe 
serie SCIROCCO-condensors voor. Het belangrijkste kenmerk 
van deze tafelmachines is de lage koelvloeistofbelasting 
en hun grote betrouwbaarheid tegen lekkage dankzij het 
Contact Free™-systeem. De nieuwe SCIROCCO-serie is ook 
verkrijgbaar in de gaskoelerversie (CO2), met een werkdruk van 
120 bar, en als optie biedt het de geluiddemperkit in combinatie 
met EC-motoren en transportbanden die kunnen worden 
geopend voor eenvoudigere reiniging van het product.

Italië
Voor koelcellen voor levensmiddelen biedt de nieuwe BOREA-
serie standaard scharnierende constructies, waardoor het 
product goed toegankelijk is voor eenvoudige reiniging.
Een ander pluspunt van de BOREA-serie is de bijzondere 
opstelling van de machine in de verpakking, waardoor het 
product met zeer weinig handelingen kan worden geïnstalleerd.
In de getoonde toepassing heeft het boterkoelhuis voor 
industrieel gebruik een capaciteit van ongeveer 90 ton.
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Frankrijk
Creatie van een koelcel voor snijbloemen met toepassing van 
een dedicated systeem door de installateur voor het regelen 
van temperatuur en vochtigheid.
De dual flow verdampers van de nieuwe serie bieden een zeer 
betrouwbaar systeem dat, dankzij de perfecte hechting aan het 
plafond, vervuiling in de kamers vermijdt.

Frankrijk
Opslagcel in een vleesverwerkingsbedrijf voor de productie van 
worsten en vleesconserven. Commerciële kubische luchtkoeler 
geschikt voor agressieve omgevingen met frame en roosters in 
AISI 316L roestvrij staal.

Italië
Stefani dual flow unit met toepassing in een “gang” ruimte voor 
een opslagcel in een logistiek centrum. De units zijn voorzien van 
heetgas ontdooiing om het energieverbruik laag te houden.
Dankzij de afmetingen van de machines, die tot wel 5 meter 
lang zijn met 5 ventilatoren, is dit assortiment geschikt voor het 
koelen van zeer grote ruimtes.
Om de installatie te vergemakkelijken, zitten de aansluitingen 
voor het koelcircuit en de condensafvoeren altijd aan dezelfde 
kant.

Tunesië
Koeling in een opslagcentrum van 600 ton voor dadels. De 
aanvraag voorziet in leveringszones, gangen en opslag, en een 
biologische fumigatiecel bij -20°C.
Op de foto is een kubusvormige verdamper te zien met een 
luchtstroom van ruim 40 meter.



28

21

23

20

22

Italië
Grecale - Industriële kubusvormige verdampers. Koelsysteem 
voor het bewaren van het verpakte product voor distributie naar 
cateraars. LV-25°C cel met 7 industriële kubusverdampers met 
inspecteerbaar waterontdooisysteem. De oplossing zorgt voor 
een belangrijke vermindering van de ontdooitijd, met ongeveer 
-65%, dankzij de toepassing van de set schuifpoorten en 
textielhoezen voor ventilatoren. Zeer efficiënt systeem door 
afwezigheid van stoom in de cel. Totaal geïnstalleerd vermogen 
350 kW met DT 7 °C met R507A. We danken onze commerciële 
partner voor het kiezen van de nieuwe oplossing met LV-
ontdooiing met water.

Australië
Walnoot koelcel. Directe expansie verdampers BOREA werkend 
met R134a met een capaciteit van:
• 60kW bij +15°C voor verwerkingsruimte (BOREA E 50-2 G 5.5 
A 4D)
• 50kW bij +4°C voor koelcel (BOREA E 50-3 E 5.5 E 4D).

Italië
FICO Eataly World - referentiestructuur voor de permanente 
verspreiding van kennis van de Italiaanse agrovoeding 
in de wereld. Een boerderijfabriek, een plaats voor 
voedseleducatie, waar Italiaanse ondernemingen het verhaal 
van het voedselvoorzieningsketenproces vertellen. Stefani 
levert commerciële verdampers voor het creëren van 4 
werklaboratoria die open zijn voor het publiek. Verwerking van: 
culatello, mortadella, salami en andere vleessoorten.
Gebouwgegevens:
80.000 m2 oppervlakte
3.000.000 bezoekers per jaar.

Italië
Kubieke koeler voor koelcellen en dubbele afvoer voor gang. 
Appelsite van 150 ton in gecontroleerde atmosfeer. Pekelkoeler 
koeling maximale capaciteit 3   MW met Ammoniak-glycol-
oplossing. Totaal energieverbruik pekelkoeler ongeveer 180 kW 
met EC-ventilatoroplossing.
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Italië
BLIZZARD - Glycol units voor appelkoeling met speciale 
ventilatoren in 90 meter lange winkel en 30 meter hoog. 
Waterontdooiing voor gemakkelijk lassen lekbak.

Italië
OSTRO - Logistiek centrum voor de conservering van bonen 
en granen.
Koelvermogen 500kW met koelcel +15°. Gebruikt koudemiddel 
R134a, V condensors bij lage vulling 4kW/lt bij DT10 en 
stroomverbruik bij 1,2% van de condensatiecapaciteit. 
Condensor met EC-motoren. 

Engeland
Sushi bereiding – 60kW koelvermogen. Industriële koelbox met 
dubbele afvoer. Roestvrijstalen ontwerp met zeer geluidsarme 
werkomstandigheden.

Italië
OSTRO - GDO Supermarkt - commerciële koeling (1800 kW - 
50 dBA - DT15K).
Specifiek ontwerp voor hoge weerstand in corrosieve 
omgevingen. EC-ventilatortechnologie met zeer lage 
koudemiddelvulling. Spoel behandeld met kathodische coating 
6000 uur weerstand in zoute mist.
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Italië
OSTRO - Verwerkingskoeling voor zuivelproducten. Oplossing 
met hoge prestaties in beperkte voetafdruk dankzij het 
adiabatische PAD-systeem. Hoge betrouwbaarheid voor 
spoelen en duurzame oplossing PAD gemaakt van metaal. Unit 
voorzien van ventilatorregelsysteem en tapwatervoorziening 
op lage druk. Totaal geïnstalleerd vermogen 500 kW met een 
verbruik beperkt tot 2,5 kW.

Italië
OSTRO - Chiller koeling voor petrochemische processen
Totaal geïnstalleerd vermogen 1,2 MW – uitgerust met een 
energiezuinige EC-motoroplossing.
OSTRO zorgt voor compacte bulk dankzij de toepassing van de 
LARGE versie 2,8 m hoog.
De machine is ontworpen om een   laag pompverbruik met 25kPa 
te garanderen en de circuits garanderen een efficiënte leegloop 
van het circuit.

Seychellen
OSTRO - Proceskoeling voor de productie van tonijn. 
De omgevingstemperatuur vereiste een koper-koper 
spoeloplossing voor een hoge corrosieweerstand 
in een kustomgeving; laag energieverbruik door EC-
ventilatortechnologie - totale capaciteit 1,4 MW.

Italië
SCIROCCO - Koeling van mantels en intercoolercircuit van 
een motor voor ononderbroken stroomvoorziening. Totaal 
geïnstalleerd vermogen 1MW – uitgerust met een oplossing 
voor EC-motoren met laag verbruik – 0,37% lager geïnstalleerd 
vermogen. SCIROCCO zorgt voor een compacte voetafdruk 
dankzij de toepassing van een dubbel circuit – jacket/intercooler 
– dat in serie met de lucht is geplaatst. De machine is uitgerust 
met een elektrisch paneel bedraad met verschillende door de 
klant gevraagde stuursignalen. Om de radiator gemakkelijk te 
kunnen reinigen, is SCIROCCO uitgerust met transportbanden 
die geopend kunnen worden met hydraulische zuigers.

3130
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Importeur:

Industrieweg 69
8071 CS Nunspeet
Telefoon: 0341-371030
www.eplucon.nl
info@eplucon.nl


