
Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett

More than one reason to choose Decsa Products
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Evaporatív hűtés
Evaporative Cooling



THE COMPANY
From the beginning of its activity Decsa has been engineer-
ing, manufacturing and selling cooling systems for the ther-
mal recovery of waters (cooling towers) and condensation 
of refrigerating gases (evaporative condensers). The com-
pany has a huge engineering and application experience, 
ISO 9001 certified from more than 10 years and worldwide 
recognised (70% of its production is sold to the export mar-
ket). Decsa has a wide range of products, including open 
and closed circuit cooling towers, in metal or GRP construc-
tion and with axial or centrifugal fans. Conceived to meet the 
most extended Project’ requirements, Decsa ensures ease 
of installation and application flexibility in the most different 
industrial application fields. The need for reductions in en-
ergy and manufacturing costs and the lookout for high ef-
ficient equipment solutions, has brought Decsa to engineer-
ing the current range of cooling towers, evaporative coolers 
and evaporative condensers, the use of which reduces the 
consumption of energy and water and contributes to reduce 
the acoustic impact of the equipment, thanks to the centrifu-
gal and silenced models. 
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VÁLLALATUNKRÓL
A DECSA már a tevékenysége kezdetétől hűtési megoldáso-
kat tervezett, gyártott és értékesített a víz elpárologtatásának 
hasznosításával (hűtőtornyok) és hűtőgázok kondenzáció-
jával (evaporatív kondenzátorok). A vállalat óriási tervezési 
és alkalmazási tapasztalattal rendelkezik, ISO 9001 hitelesí-
téssel több mint 10 éve bír, és termékeit világszerte elisme-
rik (termékei 70%-át külföldön értékesíti). A DECSA széles 
termékskálával rendelkezik, beleértve a nyitott és zárt hűtő-
tornyokat, fém vagy üvegszállal erősített műanyag vázszer-
kezettel, és axiál vagy centrifugális ventilátorokkal. A DECSA 
biztosítja, hogy termékei a tervezés során megfeleljenek a 
legösszetettebb projekt követelményeknek, könnyen telepít-
hetőek és széleskörűen alkalmazhatóak legyenek a legkülön-
bözőbb ipari felhasználási területeken. Az energiamegtakarí-
tás és a gyártási költségek csökkentésének szükségessége, 
valamint a nagy energiahatékonyságú berendezések irán-
ti igény nyomán kezdte el tervezni a DECSA a hűtőtonyok, 
evaporatív hűtők és kondenzátorok jelenlegi körét, amelyek 
használata csökkenti a víz és energia fogyasztást, valamint 
a berendezés környzetére gyakorolt zajterhelését is, a cent-
rifugál ventillátorok alkalmazásával, valamit zajvédelemmel 
ellátott berendezések kifejlesztésével.

40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG
40 YEARS OF EVOLUTION FROM ENGINEERING TO MANUFACTURING
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AZ ÜGYFÉL IGÉNYEIRE FIGYELVE 
Célunk nem csak az ügyfeleink maximális elégedettsége, 
hanem hogy meghallgassuk az igényeiket és a piac szük-
ségleteit annak érdekében, hogy képesek legyünk a gyors 
válaszokra.
A legkülönbözőbb alkalmazási területeken szerzett sokéves 
tapasztalatunk eredményeként, olyan műszaki „know-how” 
van a birtokunkban, amely ügyfeleinknek nagy hasznára vá-
lik. A teljes Minőségirányítási Rendszer kiépítése szemlélteti 
vállalatunk elkötelezettségét az ügyfelek felé. A velük való 
kapcsolat minden egyes lépésében, a legmegfelelőbb beren-
dezés kiválasztásától, a berendezés telepítéséhez nyújtott 
műszaki támogatáson át kifejezzük azon elkötelezettségün-
ket, hogy megfeleljünk ügyfeleink igéyeinek és elvárásainak. 
E célból fejlesztettünk ki egy felhasználóbarát, de kifinomult 
kiválasztó szoftver, melyet SELEDecsa néven ismerhetnek, 
melynek segítségével kiválaszthatják a megfelelő DECSA 
berendezést és ez a szoftwer elérhető a honlapunkon is.

RUGALMAS TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS
A DECSA mindig a saját, eredeti projektjein dolgozott, ki-
fejlesztve a saját technológiáját, amely gyakran előre jelzi a 
piaci trendeket. A tervezési fázistól kezdve, a DECSA egye-
dülálló dinamizmussal és rugalmassággal képes megérteni a 
Piac követelményeit. A vállalat saját fejlesztői kapacitásából 
eredően képes reagálni a legkülönbözőbb piaci igényekre. 
Mivel a felhasználói területek igényei nagyon különbözőek, a 
DECSA kifejlesztette az evaporatív hűtő berendezések szé-
les skáláját, nyílt és zárt rendszerekre, axiál vagy centrifugál 
ventilátorokkal, Z-725 horganyzott acélból, rozsdamentes 
acélból vagy üvegszálerősítésű műanyag burkolat alkalma-
zásával. A DECSA termékeket a piac úgy értékeli, mint kiváló 
ár/érték arányú, minőségi, megbízható termékek, verseny-
képes áron.

ATTENTION TO CUSTOMER REQUIREMENTS
Our target is not only maximum customer satisfaction (Total 
Quality) but also to listen to their needs and to the Market 
requirements, in order to be able to provide prompt answers.
Our experience in the most different applications fields has 
resulted, during the times, in an important technical know-
how which will reflect in great benefits to our customers. 
A complete Quality Management System demonstrates the 
commitment of the Company towards its Customers. During 
each step of the relationship with them, from technical selec-
tion of the most suitable machines to the supply in accord-
ance to the engagements undertaken, to the Service support 
provided in order to ensure correct installation, our targets 
are to meet the needs and expectations of our Customers. 
For these purposes, we also built a user friendly but sophis-
ticated technical software called SELEDecsa, released on 
our website and suitable to select all the Decsa machines.

DESIGN AND CONSTRUCTION FLEXIBILITY 
Decsa has always worked on its original projects, developing 
its own technology, which often anticipates market trends. 
Starting from the design stage, Decsa is able of understand-
ing the requirements of the Market with unique and precious 
dynamism and flexibility. The company structure includes a 
complete internal organisation capable of responding to the 
most different Market requirements. 
Because the needs of the industrial and conditioning fields 
are very different each other, Decsa has developed a wide 
range of evaporative cooling products with both open or 
closed circuit systems, axial or centrifugal fans, built using 
Z-725 galvanized steel metal sheet, stainless steel, or GRP. 
Decsa products are perceived by the Market as a great 
match between Quality, product reliability and extremely 
competitive price.

40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG
40 YEARS OF EVOLUTION FROM ENGINEERING TO MANUFACTURING
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DECSACOIL – HŐCSERÉLŐK TERMELÉSI EGYSÉGE
COILS PRODUCTION  UNIT

DECSACOIL
A DECSA saját maga készíti a hűtőtornyok, evaporatív kon-
denzátorok és hűtők szinte minden alkatrészét. Ennek a 
megoldásnak az előnye a teljes körű minőség-ellenőrzés, 
a termelés rugalmassága, garancia a gyors és biztos szállí-
tási határidőre egész évben. A DECSACOIL az új termelési 
egység az evaporatív kondenzátorok és hűtők hőcserélőinek 
gyártására. Az új termelési egység kialakítása lehetőséget 
adott a fő összeszerelő üzemrészben a hely felszabadításá-
ra, tovább tudtuk csökkenteni a gyártáshoz szükséges időt 
és növeltük a gyártás hatékonyságát. A DECSACOIL gyárt 
hőcserélőket, amelyeket az evaporatív kondenzátoroknál 
és hűtőkben használnak, mind az axiális vagy centrifugális 
ventillátorokkal szerelt berendezésekhez, melyek készülhet-
nek acélból (galvanizált cink bevonattal) vagy rozsdamentes 
acélból. A gyáregység lehetőséget ad a termék elkészítésé-
hez a szükséges gyártási folyamatainak önálló elvégzésére 
(a csövek hajlítása, hegesztés, sor- és készreszeszerelés, 
valamint a végső tesztelés). A DECSA tervezési és gyár-
tási tapasztalatainak köszönhetően lehetőség van egyedi 
igények megvalósítására, különböző anyagok használatára 
speciális alkalmazások számára, vagy a különösen agresz-
szív környezetben való telepítéshez.

DECSACOIL
Decsa produces internally almost all the components of 
cooling towers, evaporative condensers, and coolers. The 
advantages of this solution are full quality control, production 
flexibility, and the guarantee of reduced, and certain delivery 
times across the whole year. DecsaCoil is the new produc-
tion unit for the production of coil for evaporative condensers 
and coolers. The new production site has given the possibil-
ity of freeing space in the assembly area of the main Decsa 
plant, also helping reduce overall production times, with a 
consistent increase in production efficiency. DecsaCoil pro-
duces heat exchange coil, used in evaporative condensers 
and coolers, both in the axial version, and with centrifugal 
fans, in several materials, including steel (later on in the pro-
cess hot galvanised in a zinc bath), and AISI stainless steel. 
The production plant gives the possibility of independently 
carrying out the necessary processes for the completion of 
the product (bending of tubes, welding, row and manifold 
assembly, and final testing). Thanks to the design and pro-
duction know-how and experience of Decsa, it is possible 
to offer design customisations, with the possibility of using 
several materials, for special applications, or for installation 
in particularly aggressive environments.
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TERVEZÉS
A DECSA egy szakértő és szorosan együttműködő csapattal 
rendelkezik, amely rendkívül rugalmasan és szakértői módon 
képes hatékony választ adni a termelési igényekre, a külön-
böző vállalati funkciók összehangolására. Ennek kulcsfon-
tosságú eleme, az Ügyfeleinkkel való szoros együttműködés 
(megadva mind a technikai, mind a kereskedelmi támogatást) 
a teljes folyamat során, releváns műszaki segítségnyújtással 
és az igények figyelembevételével a tervezés és gyártási so-
rán. A DECSA működésének kezdete óta mindig saját, eredeti 
projekt fejlesztésein dolgozik, kifejlesztve saját technológiáját, 
amely gyakran előremutató a piaci trendek kialakulásában. 
Különös figyelmet fordítunk a termelési folyamatra, amelyek 
kiemelten fontosak a DECSA berendezések előállításakor.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
Egy olyan cégnél, mint a DECSA, amely innovatív megol-
dásairól ismert, a kutatás-fejlesztés (R&D) alapvető fontos-
ságú. Épp ezért az éves árbevétel jelentős részét a vállalat 
a kutatásokba, új termékek fejlesztésébe fekteti. A DECSA 
kutatás-fejlesztési részlege nap mint nap olyan összetett fel-
adatokon dolgozik, mint a termékek műszaki vizsgálata, az új 
berendezések pontos és részletes megtervezése, a szerke-
zeti elemek fejlesztése, a gyártási folyamat fejlesztése, a fel-
használt anyagok és alkatrészek elemzése, a piaci igények 
felmérése és elemzése. Mindezen kutatások eredményeiből 
meghatározza azon versenyelőnyöket, melyeket a DECSA 
nyújt partnerei számára.

DESIGN
Decsa has a particularly expert and close working techni-
cal team, highly flexible and specialised, capable of offer-
ing efficient answers to production needs, and to the various 
company functions, including the commercial function, as 
well as high profile support. The qualifying element of the 
Company is its uncommon capacity to work side by side with 
the Customer (offering both technical and commercial sup-
port) at any time during the process, providing highly quali-
fied technical answers, to solve design and manufacturing 
issues. Decsa has always historically been working on origi-
nal projects, developing its own technology, which has often 
enabled to anticipate market trends. Particular attention is 
also paid to the study of production processes, considered 
very critical during the manufacturing of Decsa equipment.

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
For a company like Decsa, strongly focused on innovation, 
Research and Development (R&D) are of fundamental im-
portance; for this reason, every year a consistent portion of 
the turnover is invested in the study and in the development 
of new products. Technical product analysis, accurate study 
for the definition of new equipment, search for improvement 
margins in terms of structure, manufacturing philosophy, 
materials and components used, market analysis, competi-
tor analysis, and identification of competitive advantages, 
are among the activities carried out by the R&D of Decsa 
on a daily basis

TERVEZÉS, KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
DESIGN RESEARCH AND DEVELOPMENT
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GYÁRTÁS
A DECSA saját maga készíti a hűtőtornyok, evaporatív kon-
denzátorok és hűtők szinte minden alkatrészét. A fémlemez 
megmunkálástól kezdve a DECSA vág, lyukaszt, hajlít, he-
geszt és összeszereli az alkatrészeket, amíg a kész terméket 
meg nem kapjuk. A nagyfokú rugalmasság, ami a DECSA-t 
megkülönbözteti a piacon a termelési egység munkájának 
is az eredménye, köszönhetően a magasan képzett munka-
erőnek. A saját gyártás előnyei közé tartozik a teljes körű mi-
nőség-ellenőrzés, a termelés rugalmassága és a garancia a 
lecsökkent és biztos szállítási határidőre egész évben. A ter-
mékek gyártása során a DECSA több anyagot is használhat, 
az üvegszál erősítésű műanyagtól kezdve a Z-725 (725 g/m2 
cink) horganyzott acélon át az AISI 430, 304 és 316 rozsda-
mentes acélig.

SZERVIZ
A szerviz kiemelten fontos a DECSA számára, támaszkod-
va a sok kihelyezett Műszaki Támogatási Központra (TSC), 
valamint szakértő mérnök csapatára, akik képesek közvetle-
nül dolgozni, vagy extra támogatást nyújtani a TSC hálózat-
nak. A DECSA szerviz a következőket jelenti: gyors reagálás, 
rendszeres karbantartás, garancia kiterjesztés, időszakos és 
nem tervezett karbantartás tevékenység. Évekkel a hűtőto-
rony letelepítése után is a DECSA el tudja látni ügyfeleit a 
szükséges komponensekkel és alkatrészekkel, melyek az 
időszakos vagy a nem tervezett karbantartási tevékenység-
hez szükségesek. A minőségi anyagok használata és szak-
képzett személyzet biztosítja a kiváló szolgáltatást az ügyfél 
számára. 

PRODUCTION
Decsa produces internally almost all the components of 
cooling towers, evaporative condensers, and coolers. Start-
ing from sheet metal, Decsa cuts, punches, folds, welds, 
and assembles the components, until the finished product 
is obtained. The high degree of flexibility that distinguishes 
Decsa on the market is also the result of the work of the pro-
duction unit, and of its highly qualified personnel. The ad-
vantages of this solution are full quality control, production 
flexibility, and the guarantee of reduced and certain delivery 
times across the whole year. In manufacturing its products, 
Decsa can use several materials, from fibreglass to Z-725 
(725 g/m2 zinc) galvanised steel, to AISI 430, 304, and 316 
stainless steel.

SERVICE
Service is a real priority for Decsa, who takes advantage of 
the many Technical Support Centres (T.S.C.) dislocated on 
the national territory, as well as of a team of specialist engi-
neers capable of operating directly, or providing extra sup-
port to the T.S.C. network. For Decsa Service means: quick 
response, regular maintenance, warranty extension, timely 
and efficient unplanned maintenance interventions. Even af-
ter many years from the delivery of the tower, Decsa can pro-
vide its customers with the components and the spare parts 
required for regular and unplanned maintenance activities. 
The use of quality materials and specialist personnel ensure 
an excellent service for the customer.

GYÁRTÁS ÉS SZERVIZ
PRODUCTION SERVICE
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TMA

ADVANTAGES 
Open circuit axial fans type cooling towers with Z-725 gal-
vanized steel metal sheet construction, conceived for the 
cooling of waters in civil and industrial environments. 
- Low management costs, mainly thanks to low con-

sumption of the motors driving the fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Easy and quick maintenance of spare parts;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS 
Suitable for industrial applications in many fields like plas-
tic, chemical-pharmaceutical, automotive, energy produc-
tion and air conditioning for hospital, commercial buildings 
and so on.

FEATURES & OPTIONS 
- Wet deck fill in different materials (Standard, Wide, 

Splash type);
- Silenced (Axilent and Axilent Plus);
- Direct coupling between motor and fan or driven by 90° 

gearbox;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and DecsaPA-

INT (external) paint.

NYITOTT RENDSZERŰ HŰTŐTORONY AXIÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL

OPEN CIRCUIT COOLING TOWERS AXIAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
Az axiál ventilátorokkal rendelkező nyitott rendszerű hűtő-
tornyok,horganyzott Z-725-ös acél paneles szerkezettel 
víz hűtésére készültek polgári és ipari környezetben.
 - Alacsony fentartási költségek, főként a ventilátorok mo-

torjainak alacsony fogyasztásának köszönhetően 
 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös (725 

g/m2 zink) acél keret és panelek
 - Az alkatrészek könnyű és gyors karbantartása
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő az ipari alkalmazások számos területén, mint a 
műanyag, vegyi-gyógyszeripar, autóipar, kórházi és keres-
kedelmi épületek energiatermelésénél és légkondicionálá-
sánál stb.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK 
 - Különböző töltet anyag kivitel (Standard, széles, Splash 

típusok)
 - Hangcsillapított kivitel (Axilent, Axilent plusz)
 - Direkt hajtású ventillátor vagy 90°-os tengelykapcsoló
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - DecsaPROT (belső) és DecsaPAINT (külső) felületvé-

delem

From 547 kW to 8.664 kW (547 kW-tól 8664 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

56

Number of models

Modellek száma
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TMR

ADVANTAGES
Open circuit centrifugal fans type cooling towers with Z-725 
galvanized steel metal sheet construction, conceived for 
the cooling of waters in civil and industrial environments. 
- Low noise level mainly thanks to the centrifugal fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Available silencers for both suction and discharge 

side;
- Easy and quick maintenance of spare parts;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial applications in many fields like plas-
tic, chemical-pharmaceutical, automotive, energy produc-
tion and air conditioning for hospital, commercial buildings 
and so on.

FEATURES & OPTIONS
- Wet deck fill in different materials (Standard, Wide, 

Splash type);
- VS / AP MP 600 and 1000 silencers;
- Easy access of the water basin through large doors;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and DecsaPA-

INT (external) paint.

NYITOTT RENDSZERŰ HŰTŐTORONY CENTRIFUGÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL

OPEN CIRCUIT COOLING TOWERS CENTRIFUGAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
A centrifugál ventilátorokkal rendelkező nyitott rendszerű 
hűtőtornyok,horganyzott Z-725-ös acél paneles szerkezet-
tel víz hűtésére készültek polgári és ipari környezetben.
 - Alacsony zajszint a centrifugál ventilátoroknak köszön-

hetően
 - Öntartó és nagy ellenállásúa horganyzott Z-725-ös 

(725 g/m2 zink) acél keret és panelek
 - Szívó- és nyomó oldali hangcsillapítók
 - Az alkatrészek könnyű és gyors karbantartása
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő az ipari alkalmazások számos területén, mint a 
műanyag, vegyi-gyógyszeripar, autóipar, kórházi és keres-
kedelmi épületek energiatermelésénél és légkondicionálá-
sánál, stb.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - Különböző töltet anyag kivitel (Standard, széles, Splash 

típusok)
 - VS / AP MP 600-as és 1000-es hangcsillapítók
 - Könnyű hozzáférés a vízgyűjtő medencéhez a szervíz 

ajtókon át
 - AISI 430-as, 304-es, 316-os rozsdamentes acél keret 

és panelek
 - DecsaPROT (belső) és DecsaPAINT (külső) felületvé-

delemmel

From 100 kW to 6.153 kW (100 kW-tól 6153 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

79

Number of models

Modellek száma
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TVA

ADVANTAGES
Open circuit axial fans type cooling towers in self-support-
ing GRP two-pieces structure or steel structure with GRP 
panelling, conceived for the cooling of particularly aggres-
sive waters, mainly in industrial or marine environments.
- Low management costs, mainly thanks to low con-

sumption of the motors driving the fans;
- Maximum corrosion resistance;
- Easy and quick maintenance of spare parts;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial applications in many fields like plas-
tic, chemical-pharmaceutical, automotive, energy produc-
tion, marine and air conditioning for hospital, commercial 
buildings and so on.

FEATURES & OPTIONS
- Wet deck fill in different materials (Standard, Wide, 

Splash type);
- Silenced (Axilent and Axilent Plus);
- Direct coupling between motor and fan or driven by 90° 

gearbox;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and DecsaPA-

INT (external) paint;
- Suitable to be shipped in containers.

NYITOTT RENDSZERŰ HŰTŐTORNYOK AXIÁL VENTILÁTOROKKAL, ÜVEGSZÁLAS SZERKEZETTEL
OPEN CIRCUIT COOLING TOWERS AXIAL FANS TYPE, WITH GRP CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
Az axiál ventilátorokkal rendelkező nyitott rendszerű hűtő-
tornyok öntartó üvegszálas szerkezetű vagy acél szerke-
zetű és üvegszálas panellel szerelt kivitele különösen ag-
resszív víz hűtésére készültek, főleg ipari és sós levegőjű 
környezetben.
 - Alacsony fentartási költségek, főként a ventilátorok mo-

torjainak alacsony fogyasztásának köszönhetően
 - Maximumális korróziós védelem
 - Az alkatrészek könnyű és gyors karbantartása
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő az ipari alkalmazások számos területén, mint a 
műanyag, vegyi-gyógyszeripar, autóipar, kórházi és tengeri 
épületek energiatermelésénél és légkondicionálásánál, stb.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - Különböző töltet anyag kivitel (Standard, széles, Splash 

típusok)
 - Hangcsillapított kivitel (Axilent, Axilent plusz)
 - Direkt hajtású ventillátor vagy 90°-os tengelykapcsoló
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - DecsaPROT (belső) és DecsaPAINT (külső) felületvé-

delemmel
 - Konténeres szállításhoz megfelelő méretekkel tervezve

From 109 kW to 8.445 kW (109 kW-tól 8445 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

92

Number of models

Modellek száma
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REF- A

ADVANTAGES
Closed circuit axial fans type evaporative coolers with Z-725 
galvanized steel metal sheet construction, conceived for the 
cooling of water without contamination. 
- Low management costs, mainly thanks to low con-

sumption of the motors driving the fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Evaporative cooling by means of an internal tubes coil;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial and air conditioning applications.

FEATURES & OPTIONS
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- Full inspection system of the coil headers or coils com-

pletely cleanable;
- AISI stainless steel coils (not finned);
- Silenced (Axilent and Axilent Plus);
- Direct coupling between motor and fan or driven by 90° 

gearbox;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and DecsaPA-

INT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ HŰTŐTORONY AXIÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL
CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE COOLERS AXIAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
Az axiál ventilátorokkal rendelkező zárt rendszerű hűtőtor-
nyok horganyzott Z-725-ös acél paneles szerkezettel víz 
hűtésére készültek annak szennyezése nélkül.
 - Alacsony fentartási költségek, főként a ventilátorok mo-

torjainak alacsony fogyasztásának köszönhetően 
 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös (725 

g/m2 zink) acél keret és panelek 
 - Evaporatív hűtés egy belső hőcserélő segítségével 
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő ipari alkalmazásokra és légkondicionálásnál.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - Hangcsillapított kivitel (Axilent, Axilent plusz)
 - Direkt hajtású ventillátor vagy 90°-os tengelykapcsoló
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - DecsaPROT (belső) és DecsaPAINT (külső) felületvé-

delemmel

From 454 kW to 3.708 kW (454 kW-tól 3708 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

27

Number of models

Modellek száma
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REF- C

ADVANTAGES
Closed circuit centrifugal fans type evaporative coolers 
with Z-725 galvanized steel metal sheet construction, con-
ceived for the cooling of water without contamination.
- Low noise level mainly thanks to the centrifugal fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Available silencers for both suction and discharge side;
- Evaporative cooling by means of an internal tubes coil;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial and air conditioning applications.

FEATURES & OPTIONS 
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- Full inspection system of the coil headers or coils com-

pletely cleanable;
- AISI stainless steel coils (not finned);
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- VS / AP MP 600 and 1000 silencers;
- Easy access of the water basin through large doors;
- Protection using DecsaPROT (internal), and DecsaPA-

INT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ HŰTŐTORNYOK CENTRIFUGÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL

CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE COOLERS CENTRIFUGAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
A centrifugál ventilátorokkal rendelkező zárt rendszerű hű-
tőtornyok horganyzott Z-725-ös acél paneles szerkezettel 
víz hűtésére készültek annak szennyezése nélkül.
 - Alacsony zajszint a centrifugál ventilátoroknak köszön-

hetően
 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös (725 

g/m2 zink) acél keret és panelek
 - Szívó és nyomó oldali hangcsillapítók
 - Evaporatív hűtés egy belső hőcserélő segítségével
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő ipari alkalmazásokra és légkondicionálásnál.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - VS / AP MP 600-as és 1000-es hangcsillapítók
 - Könnyű hozzáférés a vízgyűjtő medencéhez a szervíz 

ajtókon át
 - DecsaPROT (belső) és Decsa PAINT (külső) felületvé-

delem

From 70 kW to 3.708 kW (70 kW-tól 3708 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

36

Number of models

Modellek száma
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CFR - A

ADVANTAGES
Closed circuit axial fans type evaporative condensers with 
Z-725 galvanized steel metal sheet construction, conceived 
for the cooling of refrigerating gases, including ammonia.
- Low management costs, mainly thanks to low con-

sumption of the motors driving the fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Condensing cooling by means of an internal tubes coil;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial refrigeration and air conditioning 
app lications.

FEATURES & OPTIONS 
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- AISI stainless steel coils (not finned);
- Silenced (Axilent and Axilent Plus);
- Direct coupling between motor and fan or driven by 90° 

gearbox;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and Decsa-

PAINT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ EVAPORATÍV KONDENZÁTOROK, AXIÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL

CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE CONDENSERS AXIAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
Az axiál ventilátorokkal rendelkező zárt rendszerű evapo-
ratív kondenzátorok horganyzott Z-725-ös acél paneles 
szerkezettel hűtőgázok hűtésére készültek, az ammóniát 
is beleértve.
 - Alacsony fentartási költségek, főként a ventilátorok mo-

torjainak alacsony fogyasztásának köszönhetően
 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös (725 

g/m2 zink) acél keret és panelek
 - Evaporatív hűtés egy belső hőcserélő segítségével
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK
Megfelelő ipari hűtő- és légkondicionáló alkalmazásokra.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - Hangcsillapított kivitel (Axilent, Axilent plusz)
 - Direkt hajtású ventillátor vagy 90°-os tengelykapcsoló
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - DecsaPROT (belső) és Decsa PAINT (külső) felületvé-

delem

From 789 kW to 7.281 kW (789 kW-tól 7281 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

27

Number of models

Modellek száma
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CFR - C

ADVANTAGES
Closed circuit centrifugal fans type evaporative condens-
ers with Z-725 galvanized steel metal sheet construction, 
conceived for the cooling of refrigerating gases, including 
ammonia.
- Low noise level mainly thanks to the centrifugal fans;
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Available silencers for both suction and discharge side;
- Condensing cooling by means of an internal tubes coil;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections. 

APPLICATIONS
Suitable for industrial refrigeration and air conditioning ap-
plications.

FEATURES & OPTIONS
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- Full inspection system of the coil headers or coils com-

pletely cleanable;
- AISI stainless steel coils (not finned);
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- VS / AP MP 600 and 1000 silencers;
- Easy access of the water basin through large doors;
- Protection using DecsaPROT (internal), and Decsa-

PAINT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ EVAPORATÍV KONDENZÁTOROK, CENTRIFUGÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös ACÉL PANELES SZERKEZETTEL

CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE CONDENSERS CENTRIFUGAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
A centrifugál ventilátorokkal rendelkező zárt rendszerű eva-
poratív kondenzátorok horganyzott Z-725-ös acél paneles 
szerkezettel hűtőgázok hűtésére készültek, az ammóniát is 
beleértve.
 - Alacsony zajszint a centrifugális ventilátoroknak köszön-

hetően
 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös (725 

g/m2 zink) acél keret és panelek
 - Szívó és nyomó oldali hangcsillapítók
 - Evaporatív hűtés egy belső hőcserélő segítségével
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és össze-

szerelése

ALKALMAZÁSOK 
Megfelelő ipari hűtő- és légkondicionáló alkalmazásokra.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - VS / AP MP 600-as és 1000-es hangcsillapítók
 - Könnyű hozzáférés a vízgyűjtő medencéhez a szervíz 

ajtókon át
 - DecsaPROT (belső) és Decsa PAINT (külső) felületvé-

delem

From 148 kW to 7.281 kW (148 kW-tól 7281 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

36

Number of models

Modellek száma
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HYBRID - A

ADVANTAGES
Closed circuit axial fans type evaporative coolers or evapo-
rative condensers with Z-725 galvanized steel metal sheet 
construction, conceived for both humid and dry cooling of 
water or refrigerating gases, including ammonia.
- Low management costs, mainly thanks to low con-

sumption of the motors driving the fans;
- Reduced or zero water consumption thanks to the 

dry operation with 50% or 100% finned coil.
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/

sq.m of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation 

of the sections.

APPLICATIONS 
Suitable for industrial refrigeration and air conditioning 
applications in world areas with quite low temperatures 
when operation 365 days/year is required, or in case of 
reduced limits for water consumption.

FEATURES & OPTIONS
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- AISI stainless steel coils (not finned);
- Silenced (Axilent and Axilent Plus);
- Direct coupling between motor and fan or driven by 

90° gearbox;
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- Protection using DecsaPROT (internal), and Decsa-

PAINT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ EVAPORATÍV- HŰTŐK ÉS KONDENZÁTOROK, AXIÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös 
ACÉL PANELES SZERKEZETTEL
CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE COOLERS AND EVAPORATIVE CONDENSERS AXIAL FANS TYPE, WITH Z-725 GALVANIZED 
STEEL PANELS CONSTRUCTION

From 454 kW to 3.708 kW (454 kW-tól 3708 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

27

Number of models

Modellek száma

ELŐNYÖK 
Az axiál ventilátorokkal rendelkező zárt rendszerű eva-
poratív- hűtők és kondenzátorok, horganyzott Z-725-ös 
acél paneles szerkezettel hűtőgázok hűtésére készül-
tek, az ammóniát is beleértve.
 - Alacsony fentartási költségek, főként a ventilátorok 

motorjainak alacsony fogyasztásának köszönhetően
 - Csökkentett vagy nulla vízfogyasztás a száraz 

üzemmódú 50%-os vagy 100%-os lamellázott hő-
cserélő miatt

 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös 
(725 g/m2 zink) acél keret és panelek

 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és ösz-

szeszerelése

ALKALMAZÁSOK
Alkalmas ipari hűtő- és légkondicionáló alkalmazásokra 
világszerte, ahol igen alacsony környezeti hőmérséklet 
melletti működés szükséges és az év 365 napján üzemel 
a berendezés, vagy korlátozott vízfogyasztást esetén.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - Hangcsillapított kivitel (Axilent, Axilent plusz)
 - Direkt hajtású ventillátor vagy 90°-os tengelykapcsoló
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - DecsaPROT (belső) és Decsa PAINT (külső) felület-

védelem

13



HYBRID - C

ADVANTAGES
Closed circuit centrifugal fans type evaporative coolers 
or evaporative condensers with Z-725 galvanized steel 
metal sheet construction, conceived for both humid and 
dry cooling of water or refrigerating gases, including am-
monia.
- Low noise level mainly thanks to the centrifugal fans;
- Reduced or zero water consumption thanks to the dry 

operation with 50% or 100% finned coil.
- Self-supporting and high resistance Z-725 (725 g/sq.m 

of zinc) galvanized steel metal frame and panels; 
- Available silencers for both suction and discharge side;
- Wide range of heat rejection capacities;
- Easy and economical transportation and installation of 

the sections.

APPLICATIONS
Suitable for industrial refrigeration and air conditioning 
applications in world areas with quite low temperatures 
when operation 365 days/year is required, or in case of 
reduced limits for water consumption.

FEATURES & OPTIONS
- 50% and 100% finned coil for dry cooling; 
- Full inspection system of the coil headers or coils 

completely cleanable;
- AISI stainless steel coils (not finned);
- AISI 430, 304, 316 stainless steel frame and panels;
- VS / AP MP 600 and 1000 silencers;
- Easy access of the water basin through large doors;
- Protection using DecsaPROT (internal), and Decsa-

PAINT (external) paint.

ZÁRT RENDSZERŰ EVAPORATÍV- HŰTŐK ÉS KONDENZÁTOROK, CENTRIFUGÁL VENTILÁTOROKKAL, HORGANYZOTT Z-725-ös 
ACÉL PANELES SZERKEZETTEL
CLOSED CIRCUIT EVAPORATIVE COOLERS AND EVAPORATIVE CONDENSERS CENTRIFUGAL FANS TYPE, WITH Z-725 
GALVANIZED STEEL PANELS CONSTRUCTION

ELŐNYÖK
A centrifugál ventilátorokkal rendelkező zárt rendsze-
rű evaporatív- hűtők és kondenzátorok horganyzott 
Z-725-ös acél paneles szerkezettel hűtőgázok hűtésére 
készültek, az ammóniát is beleértve.
 - Alacsony zajszint a centrifugál ventilátoroknak kö-

szönhetően
 - Csökkentett vagy nulla vízfogyasztás a száraz üzem-

módú 50%-os vagy 100%-os lamellázott hőcserélő 
miatt

 - Öntartó és nagy ellenállású horganyzott Z-725-ös 
(725 g/m2 zink) acél keret és panelek

 - Szívó és nyomó oldali hangcsillapítók
 - Széles teljesítmény tartomány
 - A szekciók könnyű és gazdaságos szállítása és ösz-

szeszerelése

ALKALMAZÁSOK
Alkalmas ipari hűtő- és légkondicionáló alkalmazásokra 
világszerte, ahol igen alacsony környezeti hőmérséklet 
melletti működés szükséges és az év 365 napján üzemel 
a berendezés, vagy korlátozott vízfogyasztást esetén.

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
 - 50 és 100%-os bordázott hőcserélő a száraz hűtéshez
 - Rozsdamentes hőcserélő (nem lamellázott)
 - AISI 430, 304, 316 rozsdamentes acél keret és panelek
 - VS / AP MP 600-as és 1000-es hangcsillapítók
 - Könnyű hozzáférés a vízgyűjtő medencéhez a szervíz 

ajtókon át
 - DecsaPROT (belső) és Decsa PAINT (külső) felület-

védelem

From 70 kW to 3.708 kW (70 kW-tól 3708 kW-ig)

Heat rejection

Teljesítmény tartomány

36

Number of models

Modellek száma
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SPECIÁLIS DECSA ALKALMAZÁSOK
SOME DECSA APPLICATIONS

90° GEARBOX DRIVE
Some axial models can be manufactured with a coupling system between motor and fan by 
means of a 90° gearbox drive. This system ensures total reliability and minimum maintenance 
(AXILENT version)

90°-os TENGELYKAPCSOLÓS HAJTÁS
Egyes axiális modellek gyárthatók egy, a motor és a ventilátor közötti 90°-os tengelykapcsoló 
rendszerrel. Ez a rendszer biztosítja a teljes megbízhatóságot és a minimális karbantartást (AXI-
LENT változat)

SUPER SILENCED FANS
Super silenced fan system is available on request onto some axial models. The system is made 
by a 90° gearbox fitted onto special fans with GRP "elephant ears" blades. This system, called 
AXILENT PLUS is capable of reducing noise pressure levels up to 12 dB (A) when compared with 
standard axial version. 

SZUPER CSENDES VENTILÁTOROK
A szuper csendes ventilátor rendszer kérésre elérhető néhány axiális modellnél. A rendszert egy 
90°-os tengelykapcsolós hajtás képezi, amelyehez speciális ventilátorok kapcsolódnak GRP „ele-
fánt fül” lapátokkal. Ez a rendszer, az ún. AXILENT PLUSZ, képes csökkenteni a hangnyomás 
szintjét akár 12 dB-el a standard axiális változathoz képest.

COMPLETE PROTECTION 
On request, it is possible to manufacture all metallic towers with frame, casing and panels in AISI 430, 
304, and 316 stainless steel. Additional levels of protection from internal and external agents are also 
available by means of coating systems that ensure a further level of protection from the aggressive-
ness of the water treated inside the tower (DecsaPROT), and/or from external factors (DecsaPAINT) 

“ABN-SPLASH” WET DECK FILL 
For applications with dirty waters, the non-clogging/ regenerating ABN Kit is also available on 
request. It is made by ABN type wet deck fill, in bundle with SHP type water nozzles. 

TELJES VÉDELEM
Kérésre lehetőség van minden fémből készült torony esetén a vázat, burkolatot és paneleket AISI 
430. 304 és 316-os rozsdamentes acélból legyártani. További védelem megvalósítható a külső és 
belső hatásokkal szemben a különböző bevonatokkal, amelyek kiegészítő védelmet biztosítanak a 
toronyban a kezelt víz behatásaival szemben, a torony belsejében (DecsaPROT) és/vagy a külső 
környezeti tényezők ellen (DecsaPAINT).

„ABN-SPLASH” TÖLTET
A szennyezett vizekkel való alkalmazásoknál a eltömődés gátló/regeneráló ABN készlet is elérhe-
tő. Ez a készlet tartalmazza az ABN típusú töltetet és az SHP típusú szórófejet.

E V A P O R A T I V E   C O O L I N G
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Z - 725

Z - 725 GALVANIZED STEEL PLATES
This type of steel plates has 725 g/sq.m zinc content and 
therefore a higher corrosion resistance than Z-275 steel 
metal sheet used in the past. The use of this type of metal 
plates eliminates the need for external paint, which therefore 
becomes as an optional. External paint (called DecsaPAINT), 
consists of a 2 layers (Primer + Catalytic polyurethane) with 
high resistance to environment contamination and it will 
however still be offered on request in the standard Decsa 
colour RAL 5014 or other RAL colours, on customer' request. 
Internal water basin protection coating (called DecsaPROT) 
shall also still be available as optional and consists of an 
epoxy coating based internal antioxidant and anticorrosive 
treatment.
Z-725 galvanized steel metal plates ensures an extremely 
high protection grade : just for your information, the galvanized 
plates used in the automotive field contains 100-140 g of zinc 
per sq.m., in light carpentry and in the aeraulic fields, 200-
277 g/sq.m and in the zootechnical field 350-450 g/sq.m.
As far as the manufacturers of cooling towers are concerned, 
Decsa positions itself at the top, using Z-725 galvanised steel 
plates, containing 725 g of zinc per square meter.

Z - 725
Ennek az acéllemez típusnak 725 g/m² a cinktartalma és ezért 
magasabb a korróziós ellenállása, mint a Z-275 acél-fémle-
meznek, amelyeket a múltban használtak. Az ilyen típusú 
fémlemezek alkalmazása szükségtelenné teszi a külső fes-
tést, amely ezáltal választható opció lesz. A külső festés (ún. 
DecsaPAINT) 2 rétegből áll (Primer réteg+ katalitikus poliu-
retán réteg), a magas környezetihatásokkal szembeni ellen-
álló képesség mellett, továbbra is szennyeződés elleni bizton-
sággal és mindig felajánljuk a lehetőséget a sztenderd Decsa 
RAL 5014 vagy más RAL színekre az ügyfél kérése alapján.
Belső védelmi bevonat (ún. DecsaPROT) szintén rendelke-
zésre áll, mint lehetőség, ez egy epoxi bevonaton alapuló, 
belső védelemet biztosít a víz oxidatív és korrozív hatásaival 
szemben.
A Z-725 horganyzott acél lemezek rendkívül magas védelmi 
fokozatot biztosítanak. Információ gyanánt: a gépjárműipar-
ban felhasznált horganyzott lemezek 100–140 g cinkbevona-
tot kapnak négyzetméterenként, bádogos munkálatoknál és 
a légtechnikánál 200–277 g/m² lemezeket alkalmaznak, az 
állattenyésztés területén 350–450 g/m².
Ami a hűtőtornyok gyártását illeti,a DECSA a legmagasabb 
helyre pozícionálja magát a Z-725 horganyzott acéllemezek-
kel, amelyek 725 g cink/m² bevonatot kapnak.

A HŰTŐTORNYOK MAGAS SZINTŰ VÉDELME Z-725 (725 g/m²) HORGANYZOTT ACÉLLEMEZZEL

HIGH PROTECTION LEVEL OF THE COOLING TOWERS WITH Z-725 (725 g/sq.m) GALVANIZED STEEL PLATES

NÉHÁNY HŰTŐTORONY GYÁRTÓ
SOME COOLING TOWERS MANUFACTURERS

ÁLLATTENYÉSZTÉS
ZOOTECHNY
APPLICATIONS

ACÉL SZERKEZETEK ÉS LÉGTECHNIKA
METAL STRUCTURAL WORKS & AERAULIC

AUTÓGYÁRTÁS
AUTOMOTIVE
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TÁVFELÜGYELETI RENDSZER
REMOTE CHECK SYSTEM

Adatátviteli protokollok
GSM/GPRS 

RS232 – RS485 – CAN - Ethernet

Transmissiondata via:
modem GSM/GPRS 

RS232 – RS485 – CAN - Ethernet

15 bemenő jelig és 3 kimenő jelig
vezérlő kártyánként

Up to 15 signals (IN) + 3 (OUT)
per control board

Hiba jelentés továbbítása
Failure report transmission

DRC

DRC
DRC (Decsa Remote Check) is a digital system that by means 
of a sophisticated control unit, gives the possibility of remote 
monitoring of Decsa machines. It can be used with all series 
and it works by using detecting sensors fitted in strategic 
positions of the machine itself. The control unit includes a 
GSM/GPRS communication modem capable of connecting to 
the GSM network and transmitting all read information. By this 
module, the control unit can forward all the alarms detected 
in the system, as well as any further information that may 
be easily customised by the end user. With this solution, the 
control unit is capable of notifying both the main control centre 
and/or Service Team in charge of performing maintenance, by 
sending directly to their mobile phones the operating conditions 
or any other detected alarm. This is very important to support 
Service Centres which, due to the number of systems and/or 
their locations, would have difficulties in promptly detecting any 
system faults. DRC (Decsa Remote Check) System is supplied 
with a standard software but a customised version to suit 
specific Customer’ requirements, may also be produced. DRC 
(Decsa Remote Check) is available in 3 different versions: 
DRC Base, DRC Standard, and DRC Plus.

TÁVFELÜGYELETI RENDSZER A HIBAKÓDOK KIOLVASÁSÁHOZ

REMOTE SUPERVISION SYSTEM FOR THE TRANSMISSION OF COOLING TOWER FAULT NOTIFICATIONS

DRC
A DRC (Decsa Remote Check – DECSA távfelügyelet) egy 
digitális rendszer, amely egy vezérlőegység segítségével 
lehetővé teszi a Decsa gépek távoli vezérlését. Ezt minden 
géptípusnál elérhető és kiolvassa a gépben elhelyezett érzé-
kelők jelzéseit. A vezérlő egység tartalmaz egy GSM/GPRS 
kommunikációs modemet, amely képes csatlakozni a GSM 
hálózathoz és továbbítja az összes kiolvasott információt. Ez-
zel a modullal, a vezérlő egység képes továbbítani bármilyen 
észlelt riasztást a rendszerben, valamint minden olyan továb-
bi információt, amely könnyen testreszabható a felhasználó 
által. Ezzel a megoldással a vezérlő egység képes értesíteni 
a fő irányító központot és/vagy a Szerviz csapatot, amelyik 
felelős a karbantartási munkálatokért, úgy, hogy közvetlenül 
a mobiltelefonra küldi a működési paramétereket vagy bár-
milyen más riasztást, amit észlel. Ez nagyon fontos a szer-
viz központok munkájának támogatásához, hiszen akár több 
rendszert, földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül képesek 
monitorozni, és a rendszerhibákat azonnal detektálni. A DRC 
rendszer standard szoftverrel kerül forgalomba, de kérhető 
személyre szabott változat is, az ügyfél speciális igényeinek 
megfelelően. A DRC három különböző változatban kapható: 
DRC Base, DRC Standard és DRC Plus.
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TESZT LABORATÓRIUM
A Decsa kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztésre. Egy 
elkötelezett mérnök csapat folyamatosan teszteli és fejleszti 
az új megoldásokat, a evaporatív hűtés és hőcserélők terüle-
tén, hogy kutatási eredményeiket alkalmazni tudjuk a beren-
dezéseinken. Ezért, egy fejlett laboratórium és egy műszaki 
vizsgálati állomás épült fel a Voghera-i központban, olyan 
eszközöket használva, amelyek a fejlesztések sikerességé-
hez elsődleges fontosságúak.
Ez a laboratórium fel van szerelve a legmodernebb techno-
lógiával az adatok rögzítéséhez: minden tesztet egy specifi-
kusan a DECSA számára kifejlesztett szoftverrel végezzük, 
ez a svájci fejlesztő cég globálisan vezető szerepet tölt be 
szakterületén. A vizsgálatokhoz alkalmazott műszaki beren-
dezések a legfejlettebb technológiát képviselik a higrotermi-
kus, folyadékáram sebesség és termikus teljesítmény adat-
mérések tekintetében.
A kutatások eredménye a folyamatos fejlesztés, az új meg-
oldások kialakítása, termék-fejlesztés, valamint a magas 
minőség, megbízhatóság és garantáltan kiváló teljesítmény 
értékek teljes termék palettánkra vonatkoztatva, mind a hűtő-
tornyoknál, mind pedig az evaporatív hűtőknél/kondenzáto-
roknál. 

TESTING FACILITY LAB
Decsa pays special attention to its Research & Develop-
ment activities. A dedicated team of engineers continuously 
tests & develops new solutions in the evaporating cooling & 
thermal exchange field, to be applied to our machine range 
of products. For these reasons, a sophisticated laboratory 
and a technical testing platform have been built-up in our 
Voghera headquarter using instruments which we consider 
of primary importance in achieving success.
The above laboratory is equipped with the most up-to-date 
technology for data log recording: all tests are carried out us-
ing specific software, developed for Decsa by a Swiss com-
pany, a worldwide leader in remote data control. Technical 
instruments used for such tests, represent the state-of-the-
art in terms of collection of thermal, hygrometric, fluid rate 
and heat rejection data.
The final outcome is continuous research improvements, in 
finding new solutions in the heat exchange field, in new prod-
uct development, and a high quality and reliability guarantee 
on the thermal performances of our complete range of prod-
ucts, both cooling towers and evaporative coolers/evapora-
tive condensers.

TESZT LABORATÓRIUM
TESTING FACILITY LAB

E V A P O R A T I V E   C O O L I N G

TESZT LABORATÓRIUM
NEW TESTING FACILITY LAB

HŐMÉRSÉKLETI TESZT MINDEN 
HŰTŐTORNYON ÉS EVAPORATÍV HŰTŐN

THERMAL TEST ON ALL COOLING TOWERS 
& EVAPORATIVE COOLERS

TELJESKÖRŰ NAPLÓZÁSA AZ 
ÁRAMFELVÉTELNEK, REZGÉSEKNEK, FOLYADÉK 

ÁRAMLÁSNAK ÉS A HŐMÉRSÉKLETNEK
COMPLETE LOGBOOK FOR:

POWER CONSUMPTION, VIBRATIONS, 
FLUID’S FLOWS & TEMPERATURES
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SeleDECSA
A SeleDECSA egy fejlett kiválasztó szoftver a Decsa beren-
dezések kiválasztására. A program központi szerveren fut és 
az arra jogosult felhasználók internet kapcsolat segítségével 
be tudnak lépni a programba, így nincs szükség semmilyen 
program telepítésre.
A Decsa berendezések kiválasztása könnyen elvégezhető a 
program segítségével, továbbá lehetőséget ad a program a 
különböző opciók összehasonlítására a teljes termék port-
fólió spektrumában, így teljes mértékben áttekinthetjük és 
összevethetjük a lehetőségeket ár és műszaki megoldások 
tekintetében. 
Az új SeleDECSA szoftver többszintű hozzáférési rendszer 
szerint megoldást nyújt a berendezés kiválasztásra: a kü-
lönféle opciók (axiális/centrifugális hűtőtornyok, nyitott/zárt 
rendszerű, stb.) paraméterezésére, ill. a felhasználó által 
megadhatóan a műszaki tervekben szereplő adatok meg-
adásával. Részletes műszaki adatlapot állít elő a program 
minden kiválasztott berendezéshez.
A műszaki adatlapok az alábbi információkat tartalmazzák: 
teljesítmény görbék, a különböző működési hőmérsékletek 
szerint. Hangnyomásszint diagramok, a készülék különböző 
oldalán mért értékek és különböző távolságok alapján. Átfo-
gó méret rajz .dwg formátumban. Bekötési rajzok. Telepítési 
ábrák.
SeleDECSA egy teljeskörű és megbízható támogatást nyújt 
a tervezőknek, kivitelezőknek és a felhasználóknak, hogy a 
leghatékonyabban alkalmazzák a Decsa evaporatív hűtőbe-
rendezéseket a különböző felhasználási területeken.

SeleDECSA 
SeleDECSA is an advanced programme for Decsa's units 
selection, which distinctive characteristic is to be based on a 
common server; authorized users can easily enter the pro-
gramme routine through any internet connection and no spe-
cial software installation will be needed.
Decsa's equipment selection is a rather easy operation; what 
it is more interesting is comparing different technical options 
available in our wide products range of evaporative cooling 
equipment, fully understanding technical and economical dif-
ferences.
The new SeleDECSA software is our solution to these re-
quirements; the programme, based on multi-level access/
permission, will deliver the following information: Choice 
among possible options in Decsa's range (axial/centrifugal 
cooling towers, open/closed circuit, etc.), based on design 
parameters user will enter. Exhaustive technical data-sheets 
for each selected model.Technical information, such as: 
Heat rejection curves, according to different operation tem-
peratures. Sound pressure level charts, based on different 
unit's sides and for different distances. Overall dimensions 
drawing in .dwg format. Wiring diagrams. Equipment layout.
SeleDECSA is a complete and reliable support that will en-
able designers, contractors and end users to manage at best 
Decsa's evaporative cooling equipment inside a variety of 
installations.  

ÚJ KIVÁLASZTÓ SZOFTVER – SeleDECSA
NEW SELECTION PROGRAM SeleDECSA

E V A P O R A T I V E   C O O L I N G
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UNI ISO 9001 – 2008 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY

MŰBIZONYLATOK – MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
CERTIFICATIONS – QUALITY MANAGEMENT

E V A P O R A T I V E   C O O L I N G
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MŰBIZONYLATOK – PED MŰBIZONYLAT – OROSZ „GOST” BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATIONS – PED CERTIFICATE – RUSSIAN GOST CERTIFICATE

PED MŰBIZONYLAT
(Pressure Equipment Directive)

OROSZ „GOST” BIZONYÍTVÁNY

E V A P O R A T I V E   C O O L I N G
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Kapcsolat / Contacts:
Lenergy Magyarország Kft.
1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.
Tel.: +3618983410
E-mail: lenergy@lenergy.hu
www.lenergy.hu

A Decsa terméktámogatási szolgáltatása & alkatrészek
Ez egy hálózatos szolgáltatás közvetlen és kinevezett központokkal  
világszerte. Ez a szolgáltatás biztosítja a gyors reagálást és  
a biztonságos beavatkozást bármilyen tervezett vagy rendkívüli  
karbantartás esetén. A DECSA ügyfelei számára megadja  
a kiterjesztett garancia lehetőségét (opcionális).

Decsa Technical Support Service & Spare Parts
It’s a capillary service of direct and appointed support
centres worldwide.
This service ensures quick response and secure inter-
vention in case of planned or extraordinary maintenance.
Decsa also gives to its customers the possibility of an
extended (optional) warranty.
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