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Przy placu Europejskim powstaje nowy budynek biurowy Wronia 31. To już druga po Warsaw
Spire inwestycja Ghelamco Poland, w której o zapewnienie systemu klimatyzacji zadbała firma
Samsung.

  

      

Wronia 31 to nowy projekt biurowo-handlowy, który powstaje w bliskim sąsiedztwie kompleksu
Warsaw Spire. Nowy projekt Ghelamco Poland zaoferuje łącznie 16 000 m2 powierzchni na 15
kondygnacjach – 15 150 m2 powierzchni biurowej klasy A oraz 850 m2 powierzchni
handlowo-usługowej. W projekcie przewidziano dwa oddzielne wejścia do budynku oraz pasaż
łączący budynek z placem Europejskim, taras widokowy, niezależny, podziemny parking z
miejscami na 195 samochodów oraz infrastrukturę dla rowerzystów. Projekt Wronia 31 spełniać
będzie wysokie standardy środowiskowe – realizowany jest zgodnie z zasadami
zrównoważonego budownictwa i będzie certyfikowany w systemie BREEAM. Zakończenie
budowy Wroniej 31 planowane jest na drugi kwartał 2017 roku.
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    Inwestor, firma Ghelamco Poland, już po raz kolejny postanowił powierzyć dostawę systemuklimatyzacji firmie Samsung.– Udana współpraca przy projekcie Warsaw Spire oraz funkcjonalność naszych systemówklimatyzacji przyczyniły się do rozszerzenia współpracy z Ghelamco o kolejną inwestycję –mówi Piotr Kałużniacki, System Air Conditioning Manager w firmie Samsung. – Jesteśmy nietylko dostawcą urządzeń. W trosce o wysoką jakość oferowanych rozwiązań uczestniczymy wkażdym etapie wdrożenia systemu, od projektowania, w tym niezbędnych analiz i optymalizacji,przez nadzór nad procesem instalacji, aż po uruchomienie.  Firma Samsung dostarczy na potrzeby budynku Wronia 31 System DVM S, składający się z 45agregatów VRF z odzyskiem ciepła i 420 jednostek wewnętrznych, co przekłada się na łącznąmoc chłodniczą urządzeń rzędu 1,9 MW. Samsung jest też dostawcą systemu BMS sterującegosystemem klimatyzacji. Na etapie projektowania inwestycji Samsung przygotował symulacjękomputerową rozkładu temperatur wokół agregatów w oparciu o metodę CFD. Analizapozwoliła uniknąć błędnych założeń w lokalizacji urządzeń na dachu budynku i potwierdziłapoprawność rozmieszczenia urządzeń jeszcze przed ich dostawą. Dostawca oferuje szerokiezaplecze inżynierskie gotowe wesprzeć klienta na każdym etapie inwestycji.  Samsung DVM S, czyli system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF),zapewnia efektywne chłodzenie i grzanie w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych.Jednostki wewnętrzne podłączone do DVM S mogą pracować niezależnie, chłodząc lub grzejącw tym samym momencie. To doskonałe rozwiązanie dla budynków takich jak Wronia 31, gdziewymagane są różne poziomy temperatury w tym samym czasie. Technologię cechuje teżwysoki zakres temperatury w trybie grzania – DVM S pracuje skutecznie nawet do -25°C.  System oferowany przez firmę Samsung charakteryzuje się jednymi z najwyższych na rynkuparametrami efektywności energetycznej oraz gwarancją komfortowych warunków wpomieszczeniach, niezależnie od pogody i pory roku. Przekłada się to m.in. na znaczneobniżenie zużycia energii, a tym samym oszczędności i ochronę środowiska, co jestszczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji biurowych.    
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