
CTProfiler 2.0 

większa wydajność  
wież chłodniczych

13.03.2019



CTProfiler 2.0 jest usługą ewaluacji chłodni kominowych w celu poprawy ich sprawności 

operacyjnej. Użycie wysokiej rozdzielczości autonomicznych robotów pozwala na precyzyjny 

pomiar temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza w całym przekroju chłodni, co 

pozwala na wykrywanie lokalnych anomalii oraz uszkodzeń. Finalnym efektem usługi jest 

raport o stanie chłodni kominowej oraz możliwość przedstawienia scenariuszy modernizacji 

w celu zwiększenia sprawności.
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CTProfiler 2.0
opis usugi

CTPROFILER W LICZBACH:

Dzięki naszym rekomendacjom możliwe jest uzyskanie:

DOKŁADNOŚĆ

pomiar  
w pełnym 

przekroju chłodni

zwrOT z iNwesTyCji

do 3%  
zwiększenia 

sprawności  bloku

DOŚwiADCzeNie
wiele  

przeprowadzonych  
projektów

szyBKOŚĆ

pomiar do 8h

1%
do 1% wzrostu sprawności 

bloku przy niedużej 
modernizacj i  chłodni

3%
do 3%  wzrostu  sprawności 

bloku przy remoncie 
generalnym chłodni  

i  urządzeń bloku

2,3M€
roczne oszczędności  rzędu 

1 ,5M€ na pal iwie oraz 
0,8M€ na kuponach CO 2



STRUKTURA USŁUGI

KROK 1  pROfilOwanie chłOdni KOMinOwej wYSOKiej ROZdZielcZOŚci
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zADANie:

Mapowanie lokalnych  

charakterystyk wewnątrz chłodni  

z wykorzystaniem grupy robotów.

wyNiK:

Dokładne poznanie  

stanu głównych elementów  

i urządzeń chłodni.

KROK 2  TeST SpRawnOŚci

zADANie:

Ocena sprawności chłodni w odniesieniu 

do parametrów projektowych według 

standardu CTI ATC – 105.

wyNiK:

Ocena degradacji chłodni  

względem warunków  

pierwotnych.

KROK 3  analiZa KOSZTów i ZYSKów

zADANie:

Estymacja wzrostu sprawności 

chłodni kominowej przy uwzględnieniu 

scenariuszy modernizacji.

wyNiK:

Porównanie kosztów  

inwestycji dla modernizacji  

oraz zysków wynikających  

ze zwiększonej sprawności.

AUTONOMICZNY ROBOT

sPeCyFiKACjA TeCHNiCzNA

Mechanizm jezdny 250-milimetrowe gąsienice przeznaczone do eliminatorów dryfu

Komunikacja Pilot zdalnego sterowania (samobieżny)

Czujniki

•	 4x czujnik przepływu powietrza
•	 4x czujnik temperatury
•	 4x czujnik wilgotności
•	 1x kamera

Prędkość pomiaru ~100 m2/h

Obudowa IP65

zasilanie Bateria Li-Ion (żywotność do 9h)
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amc VIBRO Sp. z o.o.
ul. Pilotów 2e 
31-462 Kraków

Telefon:
T: +48 (12) 362 97 60

Sprzedaż:
T: +48 (12) 362 97 63

info@amcvibro.pl 
www.amcvibro.pl

SEBASTIAN GLEŃ
inżynier sprzedaży

+48 784 052 925

sglen@amcvibro.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


