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Climaveneta, dostawca rozwiązań HVAC i HPAC o wysokiej sprawności, rozszerza soją ofertę
agregatów z funkcją free-coolingo jednostkę TECS-FC: wysokiej wydajności, chłodzony
powietrzem agregat z bezolejowymi sprężarkami z wirnikiem unoszącym się w polu
magnetycznym, zalanym parownikiem oraz wentylatorami EC. Jednostka dedykowana jest do
sektora IT oraz przemysłu, gdzie zapotrzebowanie na chłodzenie jest stałe przez cały rok.
Nowe agregaty z funkcją free-cooling wykorzystują powietrze zewnętrzne na potrzeby
chłodzenia środowiska wewnętrznego. Dają możliwość pełnego wykorzystania potencjału
odnawialnego źródła.

  

  

  

TECS-FC cechuje się efektywnym zarządzeniem systemu free-cooling: na podstawie warunków
zewnętrznych oraz temperatury wody obiegowej, agregat automatycznie przełącza się między
trybami: całkowity free-cooling, częściowy free-cooling lub chłodzenia mechanicznego. W
przypadku, gdy temperatura powietrza zewnętrznego obniży się o 1 stopień poniżej temperatury
wody powrotnej, agregat będzie używać powietrza zewnętrznego w celu schłodzenia wody
(częściowy free-cooling), korzystając z efektu free-cooling. Wydajność opcji free-cooling rośnie
wraz z spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego, aż pokrywa całkowite zapotrzebowanie
na chłodzenie, zaś sprężarki zostają całkowicie wyłączone (całkowity free-cooling). Pozwala to
na uzyskanie niezwykle wysokiej sprawności (wartość EER około 220).
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    Uzyskanie doskonałej sprawności nie jest ograniczone jedynie dla trybu całkowitegofree-cooling’u. W rzeczywistości podczas pracy w trybie częściowego free-cooling’u lubchłodzenia mechanicznego poziom zaawansowania technologii sprężarki z wałem lewitującymw polu magnetycznym przynosi ogromne korzyści w zakresie: wydajności, adaptacji,ograniczenia wibracji oraz wagi; jednocześnie zachowując wyższy od konkurencji EER.Dziesięcioletnie doświadczenie Climaveneta z tą technologią pozwoliło wprowadzić na rynekjednostkę, która umożliwia redukcję kosztów operacyjnych, przy utrzymaniu najwyższejniezawodności.    

      Każdy komponent jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, poczynającod wytrzymałej i trwałej budowy, aż do zoptymalizowanej geometrii zalanego parownika(produkowany całkowicie przez CLIMAVENETA); od dedykowanych i zaprojektowanych napotrzeby CLIMAVENETA powietrznych wymienników ciepła, wykonanych z rurek freonowych iwodnych umieszczonych w jednym wymienniku, do wentylatorów EC po stronie skraplania,wybranych ze względu na precyzyjne sterownie prędkością obrotową i niezwykle cichą pracę.TECS-FC wyposażony jest w nowoczesny sterownik wraz z dedykowanymi ustawieniami doprecyzyjnego zarządzania dynamicznie zmieniającymi się parametrami i trybami pracy.Dostępny także w wersji z wyświetlaczem dotykowym; sterownik posiada intuicyjny i przyjaznyinterfejs użytkownika z ikonami LED, zaprojektowany został tak, aby zapewnić wyraźny odczytwszystkich zmiennych i bezpośredni podgląd wszystkich obiegów.    
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        TECS-FC jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających tzw. krytycznych aplikacji,gdzie głównymi czynnikami są nie tylko najwyższą wydajność, ale także absolutnaniezawodność chłodzenia. W celu ochrony klienta przed ryzykiem przerwania procesuchłodzenia, Climaveneta opracowała dedykowane środki zaradcze. Funkcja SzybkiegoUruchomienia, umożliwia w przypadku nagłej awarii zasilania, natychmiastowe uruchomienieagregatu - w ciągu 26 sekund od przywrócenia zasilania.  Dodatkowo, TECS-FC dzięki ATS (Automatic Transfer Switch), może być podłączony do dwóchniezależnych źródeł zasilania. W razie przerwy w dostawie prądu z głównego źródła, systemATS automatycznie przełączy go do drugiego, zapewniając ciągłą dostawę zasilania dojednostki. System podwójnego zasilania systemu chłodniczego zapewnia niezależność isprawia, że TECS-FC jest idealny do wymagań projektowych TIER III oraz TIER IV,najwyższych norm niezawodności.  Nowy agregat dostępny jest w wersji standardowej (K) oraz w wersji o wysokiej sprawności(CA), z wydajnością chłodniczą od 302 do 1649 kW. Jako opcja jednostka dostępna jest wwersji do pracy bez glikolu po stronie instalacji oraz w wersji z nowym, ekologicznymczynnikiem chłodniczym HFO 1234ze, zapewniając klientom szeroki wachlarz możliwościprojektowych mających na celu zaspokojenie nawet najbardziej wymagających założeńprojektowych.    www.climaveneta.pl    
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