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Firma Trane, ogłosiła uruchomienie najnowocześniejszego ośrodka badawczego w centrum
produkcji i projektowania w Épinal we Francji. Ośrodek będzie stanowił centrum weryfikacji
nowo opracowanych produktów, umożliwiając symulację wszystkich warunków roboczych
napotykanych w okresie użytkowania sprzętu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

  

  

      

  

„Trane wprowadza innowacje w tempie znacznie szybszym niż reszta branży. W ciągu
ostatniego roku dodaliśmy kilka nowych produktów do oferty agregatów chłodzonych
powietrzem i wodą” – mówi Louis Rompre, kierownik ds. portfolio Trane w Europie. „Nasi klienci
wymagają coraz większej liczby konfiguracji, poziomów i opcji, a ośrodek umożliwi nam
sprostanie ich wymaganiom poprzez innowacje i opracowywanie produktów o sprawdzonej
wydajności i najwyższej klasie.”
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    Zwykle klientom musi wystarczyć kwalifikacja nowego produktu dokonana w standardowychośrodkach badawczych, które często nie są w stanie prawidłowo zweryfikować wyników zewzględu na brak technicznej możliwości odtworzenia warunków roboczych. Dzięki nowemuośrodkowi badań Trane, klienci mogą również obserwować testy swoich rozwiązań HVAC wokreślonych zastosowaniach i szczególnych warunkach.  Ośrodek badawczy w Épinal umożliwia Trane weryfikację wydajności całej oferty sprzętu, w tymagregatów o dużej pojemności i systemów wielorurowych. Kontrolowane warunki otoczeniaobejmują temperaturę od -25°C do +60°C i umożliwiają doskonałe rozprowadzanie powietrzawokół badanego sprzętu. Ośrodek jest w stanie je odtworzyć w standardowym środowiskuniezależnie od warunków pogodowych, co stanowi o jego wyjątkowości w branży HVAC.    
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      Badania prowadzone w ośrodku Trane w Épinal dadzą klientom pewność, że rzeczywistawydajność agregatu w określonych warunkach spełni oczekiwania stawiane wobec sprzętu wfazie wyboru. Lokalizacja ośrodka na francuskim obszarze produkcyjnym wzmocni procesrozwoju nowych platform agregatów w Europie.  Niezawodny i szybki plan kwalifikacji jest możliwy dzięki:        -  Komorze klimatycznej o pojemności 5000 m3 z zaawansowaną kontrolą temperaturyotoczenia i wilgotności powietrza, umożliwiającą symulację szerokiego zakresu warunkówroboczych:                   -   strona powietrza: -25°C /+60°C, 10–90% wilgotności względnej (RH);              -   strona wody: -12°C /+65°C;        -  Szybkiemu i dokładnemu systemowi kontroli zapewniającemu stabilne i jednorodnewarunki badań w ramach EN 14511 i wymogów normy Eurovent;       -  Wielu trybom roboczym obejmującym różnorodne produkty Trane, w tym agregatychłodzone powietrzem i wodą oraz systemy wielorurowe od 200 do 1700 kW, pompy ciepła od200 do 1000 kW.       
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      Zrównoważony rozwój oraz efektywność operacyjna i kosztowa ośrodka badawczego w Épinalsą możliwe dzięki temu, że 70% silników posiada napęd o zmiennej prędkości, a ośrodek jest wstanie odzyskać i ponownie użyć do 100% niewykorzystanej energii z badanych urządzeń doklimatyzowania komory badań.    www.trane.com    
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http://www.trane.com

