
 

 Tisztelt Partnereink! 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket szerviztevékenységünk bővüléséről. 

 Az Art'Otel konyhai hűtésének felújításával kezdetét vette cégünknél egy tevékenységfejlesztési 

folyamat, amelynek célja a  kereskedelmi hűtés szervizigényeinek  kiszolgálása. 

       Első ilyen szakirányú referenciamunkánk, 16 hűtési 

pozíciót magába foglaló, alapanyagok és készételek 

hűtésére szolgáló, 0°C - 2°C rendszer, kibővítve egy 

mélyhűtőkamrával. Találkozásunk a berendezésekkel egy 

hibabejelentés után, a 2012. év decemberében 

történt.             

 Sajnos az akkori hűtőgépből nem sok megmenthető elem maradt. Az egyik kompresszor 

elektromosan leégett, a másiknak a mechanikai része tört össze. Ezért operatív 

beavatkozásként  először, a meglévő rossz dugattyús kompresszorokból raktunk össze egy 

működtethető darabot a helyszínen.      

 Így  biztosítottuk a konyha zavartalan üzemét és elejét vettük az 

áruromlásoknak! Természetesen az ideiglenesen javított berendezés 

nem volt üzembiztos. A megrendelőnknek  több variációt is 

felajánlottunk a végleges felújításra, kezdve a teljes rendszer cseréjétől, 

a részleges felújításon át, a legszükségesebb javításokig. Végül, 

megegyezésünk szerint  2013  januárjában a részleges felújítás első 

lépéseként nekifogtunk a feladatnak.  

 Első ütemben a csoport aggregátot cseréltük és építettük át. Copeland scroll 

kompresszorokból  2 nap  alatt raktuk össze az új egységet, melyet  mi magunk méreteztünk és 

terveztünk.  Így egy 30 kW teljesítményű rendszer kiépítése vette kezdetét. Szabványos aggregát 

vezérlőt kapcsoltunk a régi elavult vezérlés helyére, amit már eleve  úgy választottunk ki, hogy egy 

későbbi fejlesztés igényeinek is eleget tudjon tenni. 

 

http://www.regale.hu/hu/ajanlatkeres.html


    
A mélyhűtőkamra ellátásáról egy 11 kW hűtőteljesítményű Lunite hermetikus aggregát 

gondoskodik,  amelynek vezérlését szintén az általunk beépített csoportvezérlő látja el. Kollégáink  a 

legnagyobb körültekintéssel  eljárva, a szálloda konyhájával folyamatosan egyeztetve ,  az egész 

folyamatot úgy vitték véghez, hogy a  konyha üzembiztonságát nem veszélyeztették, működését egy 

percig sem kellett szüneteltetni.  

 A Nyári időszakban még rövid időre sem lehetett leállítani a 

hűtőkamrákat, hiszen teltházzal üzemelt a létesítmény.  Emiatt, csak a 

nyár végén fogtunk bele a teljes kalorikus csőhálózat cseréjébe. Az évek 

alatt történt építészeti átalakítások miatt, a kalorikus csőhálózat nagy 

része elérhetetlenné vált, illetőleg hűtőközeg-szivárgás is fellépett. A 

rekonstrukció alatt lecseréltük a rendszer kondenzátorát is, amelyet az 

optimális hatásfok elérése érdekében szintén a beépített aggregátvezérlő 

elektronika szabályoz.  

 

                                        Üzemeltetői nyilatkozat:  megtekintés    

 

Ha, felkeltettük érdeklődését keressen minket bizalommal, igényre szabott számításokat 

díjmentesen elvégezzük.  

Üdvözlettel, a REGALE Energy Zrt. Csapata nevében! 

Budai Richárd 

szervizvezető 
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