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Inżynierowie firmy Carrier opracowali i wprowadzili udoskonaloną wersję systemu DX
FREE-COOLING dla agregatów wody lodowej serii 30RB. Obecnie stosowane rozwiązanie przy
różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i temperatury wody wychodzącej z parownika
wynoszącej zaledwie 4K pozwala zwiększyć sprawność energetyczną agregatu do wartości: do
24 kW wydajności chłodniczej przy poborze mocy 1 kW – czyli ponad sześć razy więcej, niż ze
sprężarkami. W trybie pracy DX FREE-COOLING sprężarki są wyłączane, działa jedynie
minipompa cyrkulacyjna i wentylatory.

  

      

  

Tradycyjne systemy wodne Free Cooling są zaprojektowane do zastosowań technicznych:
serwerowni, central telefonicznych, itp., które charakteryzują się stałymi wymogami
chłodniczymi – latem i zimą.  Systemy te są przeznaczone do zastosowań specyfi cznych w
budynkach komercyjnych i wymagają stosowania roztworów glikolu, pokaźnych pomp
cyrkulacyjnych, charakteryzują się zmniejszoną efektywnością energetyczną poza trybem Free
Cooling i zwiększonymi kosztami inwestycji.

  

Prosta zasada, opatentowana przez CARRIER, stanowiąca niespotykane na świecie
rozwiązanie – cykl chłodniczy, w którym chłodzenie wody jest zapewnione bez udziału
sprężarek, poprzez minipompę cyrkulacyjną i wentylatory. W parowniku woda krążąca w
instalacji budynku oddaje niesione ciepło do czynnika chłodniczego, który odparowuje. Pary
docierają bezpośrednio do skraplacza, bez przechodzenia przez sprężarkę. W tym wymienniku
ciepła czynnik chłodniczy oddaje ciepło do zimnego powietrza zewnętrznego, na skutek czego
podlega procesowi skraplania. Minipompa cyrkulacyjna zapewnia powrót ciekłego czynnika
chłodniczego do parownika i umożliwia zamknięcie cyklu chłodniczego.
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      Wydajność chłodnicza jest regulowana przez otwieranie zaworu rozprężnego, regulującegoilość czynnika chłodniczego dopływającą do parownika. Sterownik PRO-DIALOGautomatycznie obsługuje przełączanie chłodzenia mechanicznego na chłodzenie Free Cooling ina odwrót. Algorytm regulacji stale porównuje wydajność chłodniczą dostępną w trybie FreeCooling z obciążeniem cieplnym budynku i wyłącza sprężarki, jeżeli wydajność jestwystarczająca, bądź też uruchamia je ponownie, jeżeli tak nie jest. Gwarantuje to warunkikomfortu wewnątrz budynku przy zapewnieniu oszczędności energii.    OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII  W trybie pracy DX FREE-COOLING sprężarki są wyłączane, działa jedynie minipompacyrkulacyjna i wentylatory. Sprawność energetyczna agregatu osiąga rekordowe wartości: do24 kW wydajności chłodniczej przy poborze mocy 1 kW – czyli sześć razy więcej, niż zesprężarkami (przy różnicy temperatury powietrza zewnętrznego i temperatury wodywychodzącej z parownika równej 10 K).    ZOPTYMALIZOWANE KOSZTY INWESTYCYJNE  W porównaniu do tradycyjnego free-coolingu realizowanego na wodzie, nakłady są niższe iszybciej następuje zwrot kosztów inwestycyjnych. Plus: System DX FREECOOLING niewymaga dodatkowej powierzchni i jest fabrycznie montowany i testowany, co ułatwia instalację idaje oszczędność czasu – przez co optymalizuje koszty instalacji.    MINIMALIZACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI  Wyłączanie sprężarek podczas trybu pracy DX FREE-COOLING zwiększa żywotnośćurządzenia i wydłuża czas między koniecznymi czynnościami serwisowymi.    TYLKO CZYSTA WODA  W odróżnieniu od tradycyjnych wodnych systemów Free Cooling, wymagających stosowaniaroztworu glikolu, który jest toksyczny dla środowiska, agregaty CARRIER operują na czystejwodzie. Daje to oszczędności energii dzięki poprawie współczynnika wymiany ciepła dla czystejwody w porównaniu z glikolem. W przypadku wyłączenia systemu, grzałka elektryczna chroniobieg przed zamarznięciem.    CAŁKOWITY ODZYSK CIEPŁA  Prosta zasada: w razie potrzeby ogrzewania, gorące pary czynnika chłodniczego opuszczającesprężarkę kierowane są do skraplacza odzysku ciepła, w którym skraplając się ogrzewająprzypływający strumień wody do maksymalnie 60°C. Do produkcji gorącej wody wymaganej wdanej instalacji można wykorzystać do 100% ciepła emitowanego przez agregat.  Po spełnieniu potrzeb grzewczych, gorące pary są z powrotem kierowane do głównego obieguskraplacza powietrznego, gdzie ciepło jest przekazywane do powietrza dzięki wentylatorom.    CZĘŚCIOWY ODZYSK CIEPŁA  Dzięki temperaturze wody wypływającej do 80°C system ten jest szczególnie użyteczny dowytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Wymiennik ciepła  umieszczony przedskraplaczem powoduje wstępne schłodzenie par czynnika przed ich wpłynięciem do skraplacza.Inna zaleta, dostępna przy pompach ciepła Aquasnap: system gwarantuje produkcję ciepłejwody przez cały rok, latem i zimą.    Źródło: www.carrier.com.pl      
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