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Fűtésből hűtés

 A World Energy az abszorpciós hűtők fejlesztésére, tervezésére, 
gyártására specializálódott.

 A World Energy, minden figyelmét a “Fűtésből hűtés koncepcióra”
fordítja, megoldásokat nyújt a termál energia hűtésre történő 
felhasználásában.

 A legtöbb telepített hűtőberendezés villamos energiát használ, melyet 
erőművek állítanak elő, miközben CO2 –t bocsájtanak a környezetbe.

 CO2 - kibocsátás csökkentése a környezetbarát hűtők gyártásával, 
melyek hulladék hőt hasznosítanak.

 „Fűtésből-hűtés” elvnek köszönhetően a nyári hűtéshez szükséges 
elektromos teljesítményfelvétel többlet jelentősen csökkenthető.



A World Energy-ről:

 Az alapítás éve: 2004
 Elhelyezkedés: Gunpo, Dél-Korea 
 Tevékenység: abszorpciós hűtők és hővisszanyerő rendszerek 

kutatása, fejlesztése, tervezése, gyártása
 Telepítések világszerte: Amerika, Európa, Ázsia
 Számos különleges alkalmazás: petrolkémia, energetika, 

repüléstechnika, gyógyszeripar, félvezető gyártás, élelmiszeripar, 
kiskereskedelem, telekommunikáció, oktatás, vendéglátó ipar, 
egyéb intézmények

 Tervező csapat: az itt dolgozó mérnökök 8-30 évnyi tapasztalattal 
rendelkeznek abszorpciós berendezések tervezése, gyártása 
területén

 ISO9001 és ISO14001 minősítés
 Európai leányvállalat Dublin-ban, Írországban 2012 januárja óta.

Made in Korea



Gyártás és minőségellenőrzés

 Gyártókapacitás: 100 berendezés/év
 Minőség-ellenőrzés és tesztelés: szivárgás vizsgálat héliummal 

(minden berendezésre), hidrosztatikus teszt, teljesítmény teszt
 Minőségellenőrzési rendszer ISO9001 és ISO14001 minősítés 

szerint



Minősítések

 ISO9001 

 ISO14001

 UL (Underwriters Laboratories)

 PED (European Union Pressure Equipment Directive 97/23/EC)

 Elismerés a KO.I.T.A. Kutatás és Fejlesztés Ipari Központ-
tól, a Koreai Oktatás, Tudomány és Technológia 
Minisztérium megbízásából. 

 Megfelel minden ide vonatkozó Európai Uniós irányelvnek



K + F szolgáltatás „kiemelt ügyfelek” számára

 UTC Power-Carrier: kéthatásos hűtők fejlesztése, mikrogázturbinák
alacsony hőmérsékletű füstgázának hasznosításához

 Samsung Heavy Industries: abszorpciós berendezések fejlesztése 
tengerészeti alkalmazásokra

 Koreai Távhő Szolgáltató Vállalat: abszorpciós berendezések fejlesztése 
távfűtési rendszerekben történő alkalmazásra; távhűtési hálózatok 
mérése, vizsgálata; abszorpciós hűtők szabványosítása távhűtési 
hálózatokhoz

 Koreai Környezetvédelmi Minisztérium: vákuum desztillációs
újrahasznosító rendszer tervezése



Termékfejlesztési eredmények
Nem csak hagyományos termékek

 Füstgáz üzemű berendezések (CHP sorozat)

 Nagy hőfok különbségű melegvíz megtáplálású berendezések (2AB 
sorozat) távfűtő rendszerek részére

 Vegyi reakció során keletkező hő üzemű berendezések

 Alacsony hőmérsékletű melegvíz megtáplálású berendezések (2AA 
sorozat): 65-70°C

 Magas hatásfokú, melegvíz megtáplálású berendezések (COP >0.81) 

 Nagy hőfok különbségű abszorpciós hőszivattyúk

 Kettős megtáplálású berendezések (Füstgáz + melegvíz)



World Energy: az ideális partner az 
abszorpciós hűtésben
 Bármilyen hőforrásból tudunk hidegenergiát nyerni:

 Melegvíz 65°C-tól

 Gőz 1 bar(g) nyomástól

 Forró gázok 250°C-tól (Direct CHP)

 Vagy bármilyen üzemanyag amit a direktégős berendezés elégethet

 A K+F, tervezési és gyártási tapasztalatunkkal testre szabott hűtőket kínálunk: alternatív 
hőforrások, például vegyszer gőzök vagy termál olaj, speciális alkalmazások, mint a 
petrolkémiai, tengeri, ATEX , kohászati alkalmazások, hogy csak néhány példát 
említsünk. Mi értékeljük a különleges kéréseket. 

 Széles termékpaletta és hűtési teljesítmény tartomány

 Kimagasló hatékonyság = alacsony hőfogyasztás = kis helyigény = kis tömeg

 Nemzetközi tapasztalatok: telepítések világszerte - Amerika, Európa, Ázsia

 Nincs szükség speciális, kizárólag részünkre készített alkatrészekre: az összes felhasznált 
alkatrész globális gyártóktól származik és költséghatékonyan beszerezhető normál 
beszerzési útvonalon.



Termékválaszték és tulajdonságok

Felhasználóbarát

Optimalizált vezérlő és kezelőfelület

Microprocessor-os vezérlő, TCP/IP, MODBUS, PROFIBUS csatlakozó

Magas hatásfok
Magas COP, nagy hatásfokú hőcserélők, inverter

Könnyen karbantartható, részegységenként történő szállítás

Környezetbarát
Közel nulla villamos energia fogyasztás

Megbízható
Kristályosodás gátlás, megelőző funkciók, biztonsági berendezések



 Motorok, turbinák, kemencék füstgáza vagy egyéb 
forró  gáz 270 ÷ 700°C között

 Hűtés és fűtés üzem

 Magas hatásfok, COP akár 1.45 *

 Hűtési teljesítmény tartomány: 175 ÷ 5275 kW

 Füstcsövek szennyezett gázokra is (pl folyékony 
tüzelőanyagokból)

 Tiszta üzemanyagok, forró gázok keringenek a 
köpenyben, hogy garantálják az alacsony
nyomásesés

Kéthatásos
Füstgáz üzemű berendezések (CHP sorozat)

* 1 MW hulladékhőből 1,45 MW hűtési energia nyerhető, ~10 kW elektromos teljesítmény felvétellel!



Egyedi termék: kettős hőbevitel – füstgáz + 
meleg víz – COP = 1.1
Tipikus alkalmazás: hővisszanyerés belső égésű motornál



Egyhatásos
Nagy hőmérséklet különbségű meleg vizes berendezés
(2AB sorozat)

 Nagy hőfok különbségű meleg vízzel működikő
berendezés, kilépő víz hőmérséklet akár 50°C

 Távfűtési rendszerekhez fejlesztve, a melegvíz 
térfogatáram csökkentésére = kisebb csődimenziók = 
kisebb szivattyú emelő magasság szükséges

 Magas hatásfok, COP akár 0.70

 Hűtési teljesítmény tartomány : 105 ÷ 4571 kW

 Ideális ha magas hőfokú energia áll rendelkezésre 
és olyan alkalmazásoknál, ahol alacsony visszatérő 
hőmérsékletre van szükség

 Az alacsony melegvíz hőmérséklettel dolgozó 2AB 
sorozatú berendezés sokkal költséghatékonyabb 
megoldás, mint a túlméretezett, normál melegvíz 
megtáplálású hűtőberendezés



Egyhatásos 
Alacsony hőmérsékletű melegvíz üzemű berendezés
(2AA sorozat)

 Akár 65 °C-os belépő vízzel is működőképes

 Ipari, alacsony hőmérsékletű hulladékhő
hasznosításra, geotermikus és napenergia 
felhasználásásra fejlesztve

 COP akár 0.45

 Hűtési teljesítmény tartomány : 105 ÷ 4571 
kW

 Az egyetlen berendezés a piacon, amely 
képes ilyen alacsony hőmérsékletű vízzel 
hűtést előállítani!



Egyhatásos/kéthatásos melegvíz üzemű 
berendezés (HWAR/SHW sorozat)

 Az egyhatásos berendezés 80°C-tól, a kéthatásos 
150°C-tól működőképes.

 COP akár 0.83 (egyhatásos), 1.4 (kéthatásos)

 Hűtési teljesítmény tartomány (egyhatásos): 105 ÷
3956 kW

 Hűtési teljesítmény tartomány (kéthatásos): 176 ÷
5272 kW

 Legmagasabb hatásfokú berendezés a piacon, a 
különleges tervezésű és magas hatásfokú köztes 
hőcserélőnek és a továbbfejlesztett hűtőközeg és 
Lítium-bromid oldat elosztónak köszönhetően.



Egyhatásos/kéthatásos gőz üzemű 
berendezés (S/SWH sorozat)

 S sorozat nyomástartomány: 1 ÷ 3 bar(g)

 SW sorozat nyomástartomány : 4 ÷ 9 bar(g)

 COP akár 0.81 (egyhatásos), 1.4 (kéthatásos)

 Hűtési teljesítmény tartomány (egyhatásos): 105 ÷ 3956 kW

 Hűtési teljesítmény tartomány (kéthatásos): 176 ÷ 5272 kW

 Legmagasabb hatékonyságú berendezés a piacon, a 
különleges tervezésű és magas hatásfokú köztes 
hőcserélőnek köszönhetően. 

 Túlhevített és túlhűtött gőz használata is lehetséges (külön 
kérésre)



Kéthatásos közvetlen tüzelésű berendezés
(DWH sorozat)

 A beépített égőn az üzemanyag (földgáz, 
gázolaj, kerozin, kettős üzemanyag, stb.) 
elégetése, a keletkezett hő felhasználása

 Hűtés és fűtés üzem

 COP akár 1.45

 Hűtési teljesítmény tartomány : 176 ÷ 5272 
kW

 Legmagasabb hatásfokú berendezés a piacon, 
a különleges tervezésű és magas hatásfokú 
köztes hőcserélőnek köszönhetően



Abszorbciós folyadékhűtő vezérlés

Siemens Climatix PLC
• Megbízható és gyors
• Kiegészítő berendezések vezérlése
• SD kártyával frissíthető, nem szükséges PC 

összeköttetés
• Siemens gyártmány, az alkatrészek 

világszerte elérhetőek
• Bővítő modulok a speciális ki és 

bemenetekhez (Profibus, TCP/IP, BacNet)

Érintő képernyő
• 7” színes érintő képernyő
• Beépített ModBus csatlakozó
• A berendezés minden paraméterének, 

parancsolt értékékének, 
figyelmeztetésének, mentett adatainak, 
működési üzemének, kiegészítő 
berendezések státuszának megjelenítése

• Könnyű szoftver frissítés USB-n keresztül

Opció: Profibus csatlakozó Opció: Internet TCP/IP és
BacNet csatlakozó



Automatika és Vezérlés

 Siemens Climatix PLC vezérlő

 7” színes érintő képernyő

 Siemens melegvíz és gőz szabályozó szelepek Siemens mozgató motorokkal, a 
hűtési igény szerinti hőbevitel szabályozására

 A CHP sorozat berendezéseinél World Energy gyártású füstgáz elosztó használata 
Belimo szervo motorokkal, a füstgáz szabályozására a hűtési igény függvényében

 Levegő befúvás a kipufogógáz elosztóhoz(a füstgáz beáramlás megelőzésére)

 ModBus RTU, Profibus, Ethernet TCP/IP, BacNet csatlakozók 

 Adat és riasztás rögzítés

 Napi és heti program szerinti működés

 Távindítás és előremenő vízhőfok beállítási lehetőség

 Kimeneti jel, a hűtőtorony ventilátorának szabályozására

 Kristályosodás megelőzése, figyelmeztetések és a riasztások a maximális 
biztonság érdekében



Egyedi kivitelek

 Burkolat kültéri telepítéshez

 Elpárologtató szigetelés és fűtés, elektromos 
részek magasabb IP védettsége kültéri 
telepítéshez

 Vegyi hőforrást hasznosító hűtőberendezések

 Kohászati berendezések

 Abszorpciós hőszivattyúk

 Robbanás biztos kivitel (Ex/ATEX)

 Tengerészeti alkalmazások

 Plug'n'Cool komplett hűtőegységek kiegészítő 
berendezésekkel, mint például a hűtött és hűtővíz 
szivattyúk, vízkezelés és vezetőképesség mérés, a 
hűtőtorony ventilátor fordulatszám szabályozása 



• Üzemkész
• Beépített hűtő és hűtöttvíz

szivattyú
• Hűtővíz vízkezelés (vízkő 

mentesítés, korrózió gátló, 
biocid, vezetőképesség  mérés

• Kapcsolószekrény a kiegészítő 
berendezések számára

• Igényre szabott kialakítás

Plug’n’Cool komplett abszorpciós hűtők



Qantas Airways
Sydney Kingsford Smith Airport

Ausztrália legnagyobb kereskedelmi 
trigenerációs erőműve

12.6 MW (8.0 MW)
Elektromos áram, fűtés, hűtés
A terminál és 16 épület ellátása (210e 

m2)
8 000 üzemóra/év
Megnyitás 2013 május

Referenciák



Referenciák

Quantas Airways hűtők:
Füstgáz üzemű: 2 x 3312 kW + 2 x 1126 kW
Melegvíz üzemű: 1 x 2650 kW + 1 x 644 kW



Referenciák

Repülőgép ipari üzem, Németország

Hűtőteljesítmény: 1500 kW
Melegvíz hőmérséklet : 103/70°C
Hőforrás: kogeneráció



Referenciák
Geotermikus hőt hasznosító hűtő, Németország

Hűtési teljesítmény: 3624 kW
Melegvíz hőmérséklet: 95/55°C



Referenciák
Napelem gyár, Olaszország

Összes hűtőteljesítmény: 8100 kW
2 x 2700 kW 8 bar(g) –os gőz üzemű
1 x 2700 kW 90°C –os melegvíz üzemű



Referenciák – Speciális alkalmazások

Petrolkémiai üzem, Korea

Hűtőteljesítmény: 774 kW
Nagy hőfok különbségű melegvíz:
Belépő/Kilépő: 133/57°C
Hűtött víz belépő/kilépő: 10.7/6°C
Hűtővíz belépő/kilépő: 32/39°C
Robbanás biztos (ATEX) kivitel



Referenciák – Speciális alkalmazások

Petrolkémiai üzem, Korea
Hűtőteljesítmény: 383 kW
Butadién hűtése 30 bar -on 6°C-ra
Melegvíz hőmérséklet belépő/kilépő: 90/60°C
Robbanás biztos (ATEX) kivitel



Referenciák – Speciális alkalmazások

Petrolkémiai üzem, Korea
Hűtőteljesítmény: 1758 kW
Metilén-klorid közvetlen felhasználása 
hőforrásként, párolgás 117 °C-on
Sóoldat (etilén-klorid) hűtése 6 °C-ra
Robbanás biztos (ATEX) kivitel



Referenciák – Speciális alkalmazások

Petrolkémiai üzem, Korea
Hűtőteljesítmény: 4707 kW
Melegvíz hőmérséklet belépő/kilépő: 
82/70°C
Hűtővíz hőmérséklet belépő/kilépő: 
31/40°C
Robbanás biztos (ATEX) kivitel



Referenciák – Speciális alkalmazások

Cink üzem, Korea
Hűtőteljesítmény: 844 kW
Alacsony hőmérsékletű melegvíz 
felhasználás
2AA sorozat
Melegvíz hőmérséklet belépő/kilépő: 
65/55°C
Hűtött víz hőmérséklet belépő/kilépő: 
21/16°C 
Hűtővíz hőmérséklet belépő/kilépő: 
30/36°C 



Referenciák

Távhő szolgáltató, Korea
Távhő üzemű berendezés
Hűtőteljesítmény : 3692 kW
2AB sorozat
Melegvíz hőmérséklet belépő/kilépő : 
95/55°C
Hűtött víz hőmérséklet belépő/kilépő : 
13/8°
Hűtővíz hőmérséklet belépő/kilépő : 
32/37°C 



Köszönöm a figyelmet !


