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Urządzenia chłodzące
zasilane z fotowoltaiki

z naturalnym czynnikiem chłodniczym: Isobutan

2020

50 lat WEMO - od 1967 do 2017 roku

Warsztat elektromechaniczny Wernera Monharta został otwarty 1 marca 1967 r. w jego domu.
Naprawiał wszystkie rodzaje urządzeń elektrycznych i lodówek domowych. Wkrótce
naprawiano głównie lodówki na 12 V i wyprodukowano odpowiednie zasilacze.
W 1971 r. zatrudniono pierwszego pracownika. Wraz ze swoją żoną Edith, Werner Monhart
rozwinął firmę. Edith Monhart nadal jest dobrą duszą w WEMO-Geräte AG.
W latach 1972–1974 rodzinna stodoła została przebudowana na magazyn, a w 1975 r.
powiększona.
1 kwietnia 1984 r. Stodoła spłonęła, a razem z nią ponad 200 lodówek.
Zimą 1985/1986r. zbudowano obecny budynek (patrz wyżej). Cała firma zjednoczyła się pod
jednym dachem.
W 1986 r. We Włoszech powstał zakład produkcyjny: WEMO Italia S.R.L., który jest głównie
odpowiedzialny za produkcję obudów lodówek do różnych urządzeń.
W 1992 r. Syn Peter Monhart, urodzony w 1967 r., podejmuje prace w firmie. Jako wyszkolony
technik chłodnictwa z doświadczeniem w budowie komercyjnych instalacji chłodniczych i
praktycznym doświadczeniem w budowie specjalnych urządzeń, wnosi ze sobą bogate
know-how.
W 1995 r. Peter Monhart założył WEMO-Kältetechnik GmbH w pobliskim południowoniemieckim mieście Gottmadingen. Z tej lokalizacji zajmuje się niemieckimi klientami, a także
wysyłką do wszystkich krajów UE.
W 1997 r. - z okazji 30-lecia - całą firmę przejmuje Peter Monhart.
28 lutego 1998 r. Firma padła ofiarą poważnego pożaru. Przebudowa pomieszczeń
szwajcarskiej firmy (patrz wyżej) zajmuje dużo czasu i energii.
Od 2002 do 2004 roku firma rozwija transCooler (małe chłodnie przewozowe).
Ta alternatywa dla pojazdów chłodniczych staje się coraz bardziej popularna, dlatego w 2005
roku WEMO-Geräte AG mogła wyposażyć armię szwajcarską w lodówki transportowe.
2012 do 2015 r. Masowa rozbudowa parku kontenerów na wynajem, w tym własnej logistyki.
Konwersja produkcji na naturalne czynniki chłodnicze ma miejsce pod koniec 2015 r.,
ponieważ niemieckie organy celne nałożyły na nas nieuzasadnione ograniczenia importowe,
które musiały zostać uchylone jesienią 2016 r.
Od 2017 roku nasze lodówki sprężarkowe są produkowane w Chinach.

Układy słoneczne, systemy fotowoltaiczne
WEMO nie jest klasycznym specjalistą od układów słonecznych. Ponieważ
nie dystrybuujemy i nie instalujemy systemów solarnych. Jednak
wielokrotnie spotykamy się z systemami słonecznymi, w których lodówka
potrzebuje zbyt dużo energii. Wtedy winna jest zawsze lodówka, ponieważ
wyczerpuje baterię. Często mylone są pewne kwestie. Oto kilka przykładów,
które są czasem bardzo poważne, a także powodujące uśmiech.
- Są dwa panele słoneczne połączone szeregowo po 50 W każdy. Daje to
100 W przy 12 V, a nie przy 24 V.
-Dzienna wytwórczość jest mylona z mocą nominalną.
-Przyjmując odległość 10 m pomiędzy ogniwami słonecznymi a regulatorem
nie możemy użyć kabla o przekroju 1mm2 pomino, że napięcie zasilania
jest niskie (12 V). Przyjmuje się 1 mm2 na każdy 1 metr odległości.
-Dobrym przykładem jest schronisko górskie, w którym przy dużej ilości
turystów lodówka potrzebuje zbyt dużo energii. Albo lekarz gdzieś w Afryce,
który przechowuje leki w lodówce. Ze względu na wysoką temperature
lodówka także potrzebuje dużo energii.
-Skrzynka piwa stojąca w lodówce przy temperaturze 50°C. Wówczas
lodówka potrzebuje dużo prądu i rozładowywuje akumulator.
-Obozowicze ustawijąc swoj samochód kempingowy pod drzewem, nawet
w słonecznej Hiszpanii akumulatory pojazdu zostaną wyczerpane po
pewnym czasie. Lodówka będzie miała zbyt duże zapotrzebowanie
energetyczne, a panele na dachu samochodu nie zdołają naładować baterii
w cieniu drzew.
-Właściciel działki, który ma lodówkę w przybudówce skarży się, że lodówka
potrzebuje zbyt dużo energii. Jednak w piękne lipcowe popłudnie blaszany
dach na przybudówce osiąga temperaturę 80°C, a pomieszczenie można
opisać raczej jako saunę.
-Właściciel ogrodu działkowego, w którym przez lata układ słoneczny
działał bezbłędnie, a w ostatnim czasie troche nie pokojąco. Bezpośrednio
od strony południowej powstał duży plac budowy, który przysłonił promienie
słoneczne.
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Zużycie energii przez lodówki
Norma DIN i EN
Zużycie energii przez lodówkę jest kwestią samą w sobie. Są np. normy DIN
8953 i EN 153, które porównują zużycie energii przez lodówki domowe. W
przypadku małych urządzeń sprężarkowych normy te mają zastosowanie
tylko warunkowo, ponieważ nie panują takie same warunki jak w przypadku
lodówek domowych.
Pobór mocy
Ma znaczenie, czy pobór mocy w amperach jest mierzony przy napięciu 11 V
czy 14 V. Przy 1 amperze i 11 V zużycie wynosi 11 W, a przy napięciu 14 V
jest to 14 W. Różnica wynosi 27%.
Wartości w katalogu
Wartości zużycia energii zmierzono przy zamkniętych, wolnostojących
urządzeniach i stabilnej temperaturze zewnętrznej wynoszącej + 25°C lub +
32°C.
Lodówka i dzieci
Co dzieci mają wspólnego z zużyciem energii przez lodówkę? Dzieci najpierw
otwierają lodówkę, a dopiero potem rozważają - przy otwartych drzwiach czego chcą. Dotyczy to małych i dużych dzieci.
Produkty chłodnicze
Przykład zużycia energii: Aby schłodzić litr napoju w lodówce od + 25 ° C do
+ 5 ° C, potrzebuje 24 W lub 2 A / h przy napięciu 12 V.
Przykład obliczenia zużycia energii
Chcesz schłodzić zakupione piwo, które znajduje się w bagażniku
samochodu, od + 30 ° C do przyjemnego + 8 ° C. Ponieważ przyjaciele
zaproszeni wieczorem są dobrymi alkoholikami, a ty nie jesteś skąpy, ostudź
20 litrów piwa. Odpowiada to 24 kg towarów chłodniczych łącznie z
butelkami.
Lodówka musi schładzać piwo z + 30 ° C do + 8 ° C.
Obliczenie:
* Różnica temperatur = 22 ° C
* Masa chłodzonych towarów = 24 kg
* Właściwa pojemność cieplna = 1,163 W / kg ° C
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Lodówki słoneczne i systemy słoneczne
Pojęcie lodówka słoneczna jest bardzo myląca, ponieważ lodówka słoneczna nie
jest zasilana energią słoneczną, ale energią elektryczną wytwarzaną przez panele
słoneczne.
Ponieważ większość małych systemów nie zasila sieci publicznej tylko gromadzi
energię w akumulatorze, są one podłączone do napięcia zasilania
zaprojektowanego na 12 V lub 24 V. Mówi się także o autonomicznym systemie
solarnym. Tak więc lodówka jest zasilana z akumulatora o napięciu 12 V.
Przy takich izolowanych rozwiązaniach natychmiast zauważalne jest dodatkowe
zużycie lub zła pogoda, ponieważ pojemność baterii jest zwykle zaprojektowana
tylko na jeden lub dwa dni. Jeśli istnieje lodówka, która potrzebuje dużo energii,
układ słoneczny musi zostać zmodernizowany. W tym przypadku zaleca się
stosowanie tylko lodówki kompresorowej. Ponieważ absorbery, które mogą być
również zasilane gazem, wymagają około 12 razy więcej energii niż lodówka
sprężarkowa.
Dotyczy to również kamperów. Ponieważ samochód kempingowy jest również
małym domem - i tutaj warto wymienić istniejące lodówki absorpcyjne na lodówki
sprężarkowe, gdy wykorzystywana jest energia słoneczna.
Na kolejnych stronach przedstawiamy lodówki kompresorowe, które produkujemy z
lodówek domowych. Kupujemy obudowy i budujemy je z zasilaniem 12/24V
Myślisz: dlaczego to skomplikowane, ponieważ jeśli użyję lodówki domowej,
kosztuje mniej, a ma ona moc przyłączeniową od 50 W do 120 W. Mogę, ale za 150
franków lub 100 euro dokupić przemiennik o mocy 200 W, a następnie uruchomić
urządzenie. Średnio co dwa tygodnie mamy dzwoniącego, który narzeka, że to nie
działa - a czasami z bardzo agresywnym tonem. Następnie mówimy im, aby kupili
przemiennik z wyjściem sinusoidalnym; o mocy co najmniej 1000 W, dostępne od
około 4000 złotych lub 800 euro. Niektórzy z tych ludzi nie rozumieją i odkładają
telefon, nie żegnając się.
Jak działa sprężarka domowa: Jak zapewne wiesz, podczas rozruchu silnik
potrzebuje prądu rozruchowego, który jest około 8 razy wyższy niż prąd roboczy.
Sprężarka domowa nadal ma uzwojenie rozruchowe, które jest do 4 razy większe
niż uzwojenie robocze. Jeśli 230 V jest podłączone do sprężarki - a raczej do
przekaźnika rozruchowego - oba uzwojenia sprężarki są zasilane energią. W tej
chwili uzwojenie jest do 5 razy większe niż podczas pracy. Ze względu na
początkowy moment obrotowy końcówka jest 8 razy większa. Zatem końcówka
rozruchowa sprężarki jest do 40 razy większa niż prąd roboczy. Jeśli sprężarka
pracuje, uzwojenie rozruchowe jest wyłączane przez przekaźnik rozruchowy. To był
opis sprężarki LST (Low Start). Nadal istnieją sprężarki HST (High Start), które są
nadal wyposażone w kondensatory rozruchowe i mogą również działać przy
ciśnieniu w układzie chłodzenia. Tutaj szczyt może być jeszcze wyższy. Nawet jeśli
użyty zostanie przemiennik o mocy 1000 W lub większej, strata mocy pozostaje,
ponieważ wydajności są podawane przy optymalnym wykorzystaniu, a nie przy 5%
do 10% obciążenia.
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Solar- lodówka WEMO WL 91

Opis produktu:
WEMO WL 91 to chłodziarka bez zamrażarki, stosowana głównie w
sektorze energii słonecznej. Wymagany układ słoneczny powinien mieć
nominalną moc słoneczną od 100 W do 120 W. To wystarcza w miesiącach
letnich, ale nie wystarcza na miesiące zimowe.
Dane techniczne:
Zawartość netto
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii +5°C / +25°C
Zużycie energii + 5°C / + 32°C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy
Sprężarka Danfoss / Secop
Pobór prądu przy 12 V

99 litrów
12/24 V, 230 V opcjonalnie
11,2 W/h
20,2 W/h
15 W/h
70 W
BD 35K Izobutan
5,85 A

Waga po rozpakowaniu
Wymiary szer. x dł. x wys.

25,5 kg
480 x 510 x 840

Opis artykułu

Cechy szczególne

Nr artykułu

EUR

WEMO WL 91

12/24 V

216450

840.-

103502

120.-

Opcje:
A) Z zasilaniem sieciowym 230 V
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Lodówka solarna WEMO WL 152

Opis produktu:
WEMO WL 152 to chłodziarka bez zamrażarki, jest stosowana głównie w sektorze
energii słonecznej, np. na działkach lub w chatach alpejskich obsługiwanych
wyłącznie energią słoneczną. Układ słoneczny powinien mieć moc około 150 W.

Dane techniczne:
Zawartość netto
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii + 5°C / + 25°C
Zużycie energii + 5°C / + 32°C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy
Sprężarka Danfoss / Secop
Pobór prądu przy 12 V

134 litrów
12/24 V, 230 V opcjonalnie
14,7 W/h
27,3 W/h
16,6 W/h
70 W
BD 35K (Izobutan)
5,85 A

Waga po rozpakowaniu
Wymiary szer. x dł. x wys.

28,3 kg
545 x 611 x 850

Opis artykułu
WEMO WL 152

Cechy szczególne
12/24 V

Opcje:
A) Z zasilaniem sieciowym 230 V
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Nr artykułu
216650

EUR
880.-

103502

120.7

Lodówka solarna WEMO WL 160

Opis produktu:
WEMO WL 160 jest wyposażony we w pełni rozwiniętą komorę zamrażania do 18°C. Należy jednak pamiętać, że jest to urządzenie klasy N. W ten sposób
temperatura -18°C w komorze zamrażarki, poniżej +15°C temperatury otoczenia,
nie jest już gwarantowana. Jest wykorzystywany głównie w sektorze energii
słonecznej.
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Dane techniczne:
Zawartość netto
Komora zamrażarki
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii + 5 ° C / + 25 ° C
Zużycie energii + 5 ° C / + 32 ° C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy
Sprężarka Danfoss
Klasa klimatyczna

WL 160
126 litrów
17 litrów
12/24 V, 230 V opcjonalnie
16,2 W / h
29,2 W / h
23,5 W / h
70 W
BD 35K Izobutan
N

Waga po rozpakowaniu
Wymiary szer. x dł. x wys.

36 kg
580 x 600 x 850

Opis artykułu

Cechy szczególne

Nr artykułu

EUR

WEMO WL 160

12/24 V

216700

989.-

Opcje:
A) z zasilaniem sieciowym

230 V

103502

120.-

Lodówka solarna WEMO WL 270

Opis produktu:
WEMO WL 270 jest wyposażony we w pełni rozwiniętą komorę zamrażania do 18°C. Należy jednak pamiętać, że jest to urządzenie klasy N. W ten sposób
temperatura -18°C w komorze zamrażarki, poniżej +15°C temperatury otoczenia,
nie jest już gwarantowana. Jest wykorzystywany głównie w sektorze energii
słonecznej.
Dane techniczne:
Zawartość netto
Zamrażarka
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii + 5 ° C / + 25 ° C
Zużycie energii + 5 ° C / + 32 ° C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy
Sprężarka Danfoss BD
Klasa klimatyczna

WL 270
276 litrów
41 litrów
12/24 V, 230 V opcjonalnie
19,3 W / h
37,8 W / h
30,4 W / h
80 W
50K Izobutan
N

Waga po rozpakowaniu
Wymiary szer. x dł. x wys.

53 kg
555 x 580 x 1430

Opis artykułu

Cechy szczególne

Nr artykułu

EUR

WEMO WL 270

12/24 V

216750

1214.-

103502

120.-

Opcje:
A) Z zasilaniem sieciowym 230 V
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Lodówka solarna WEMO WL 73 P

Opis produktu:
WEMO WL 73 P jest wykonana z obudowy zamrażarki, ale może być używana jako
lodówka (+5°C). Dzięki górnej izolacji 75 mm jest bardzo energooszczędna i dlatego
idealnie nadaje się jako lodówka do przechowywania w trybie solarnym. Ze względu
na poszczególne szuflady i utratę zimna przy otwieraniu jest bardzo niska.
Zapotrzebowanie mocy około 80 W.
Dane techniczne:
Zawartość netto
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii + 5 ° C / + 25 ° C
Zużycie energii + 5 ° C / + 32 ° C
Zużycie energii + 5 ° C / + 43 ° C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy 70 W.
Sprężarka Danfoss / Secop
Zakres temperatur

BD 35 K Izobutan
od + 10 ° C do -5 ° C

Waga
Wymiary szer. x dł. x wys.
Głębokość przy otwartych drzwiach

34 kg
500 x 560 x 850
1010

73 litry
12/24 V, 230 V opcjonalnie
6,8 W / h
9,25 W / h
14,5 W / h
9,79 W / h

Opis artykułu

Cechy szczególne

Nr artykułu

EUR

WEMO WL 73 P

12/24 V

+5°C

216825

860.-

WEMO WL 73 GS

12/24 V

- 18 ° C

216826

890.-

GS = zamrażarka P = Plus jednostka chłodzenia
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Zamrażarka słoneczna WEMO WL 200 Dig

Opis produktu:
WEMO WL 200 Dig to zamrażarka, stosowana w sektorze solarnym, np. na
działkach lub w chatach alpejskich obsługiwanych wyłącznie energią słoneczną.
Układ słoneczny powinien mieć moc około 80 W.
Dane techniczne:
Zawartość netto
Zakres temperowania:
Podłączenie akumulatora
Zużycie energii +5° / +25°C
Zużycie energii +5° / +32°C
Zużycie energii +5° / +43°C
Zużycie energii -18° / +25°C
Zużycie energii -18° / +32°C
Zużycie energii -18° / +43°C
Zużycie energii DIN
Pobór mocy
Sprężarka Danfoss / Secop
Pobór prądu przy 12 V
Waga po rozpakowaniu
Wymiary szer. x dł. x wys.

WL 200 Dig
200 litrów
od -18 do +10°C
12/24 V,
6,3 W/h
9,5 W/h
15,9 W/h
21,2 W/h
26,2 W/h
33,1 W/h
10 W/h
70 W
BD 35K
5,85 A
33 kg
905 x 610 x 845

Opis artykułu

Cechy szczególne

Nr artykułu

EUR

WEMO WL 200 Dig

12/24 V

216970

980.-
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Więcej od WEMO
Lodówki 12 V.
Lodówki sprężarkowe do łodzi i przyczep
kempingowych 12 i 24 Volt

transCooler
mobile cooling system

transCooler
Lodówki transportowe do transportu
komercyjnego, alternatywa dla pojazdów
chłodniczych

Wynajem kontynerów
Mobilne kontenery chłodnicze na 3 lub 6 metrów
Wynajem kontenerów chłodniczych i zamrażarek

Hotel - minibar
Ciche lodówki do hoteli, biur i sypialni w różnych
wariantach

Wszystkie ceny są następujące:
CHF (franki szwajcarskie) w tym 7,7% VAT, bez vRG, bez dostawy z Schlatt.
€ (Euro) w tym 19% VAT, bez vRG, bez dostawy z Gottmadingen.
Zmiany cen zastrzeżone. Czas dostawy zgodnie z życzeniem.
Obowiązują nasze warunki.
Wydanie z 11.2019

WEMO-Geräte AG
Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

WEMO Kältetechnik GmbH
Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

Tel. +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.wemo.ch
info@wemo.ch

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de

