
Nowa gama produktów chłodniczych firmy Daikin z czynnikiem chłodniczym R1234ze(E)
Poniedziałek, 07 Maj 2018 14:01

Firma Daikin wprowadza nową generację agregatów chłodniczych, chłodzonych powietrzem i
wodą z napędem inwerterowym, wyposażonych w sprężarki śrubowe z czynnikiem chłodniczym
R1234ze(E). Dostępna gama agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem (seria TZ)
będzie mieć moc chłodniczą od 130 do 830 kW, zaś chłodzonych wodą (seria VZ) – od 340 kW
do 1600 kW.

      

Zastosowanie czynnika chłodniczego R1234ze(E) pozwala zminimalizować wpływ agregatów
chłodniczych wyposażonych w sprężarki śrubowe na globalne ocieplenie, dzięki niższemu
współczynnikowi globalnego ocieplenia (GWP) w połączeniu z wysoką wydajnością
energetyczną.

  

  

R1234ze(E) jest czynnikiem chłodzącym z grupy HFO (hydrofluoroolefin). Jego wskaźnik
potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) wynosi zero, zaś GWP=7 (zgodnie z Regulacją
UE w sprawie F-gazów w oparciu o Czwarty Raport Oceniający Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu (IPCC)), zaś w oparciu o Piąty Raport poniżej 1.

  

  

Nowa gama agregatów chłodniczych wyposażonych w sprężarki śrubowe zostanie zaopatrzony
w zaprojektowaną przez firmę Daikin sprężarkę śrubową z napędem inwerterowym, w której
zastosowano technologię zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VVR).
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    Napęd inwerterowy zapewnia optymalną modulację mocy agregatu chłodniczego przyczęściowym obciążeniu, natomiast technologia VVR (zmiennej objętości czynnikachłodniczego) dostosowuje pracę sprężarki do każdych warunków temperaturowych. Zawórsuwakowy precyzyjnie dostosowuje ciśnienie tłoczenia czynnika chłodniczego doeksploatacyjnego ciśnienia skraplania. W ten sposób, czynnik chłodniczy jest sprężany doodpowiedniego poziomu ciśnienia tłoczenia, dzięki czemu minimalizowane są straty energii,charakterystyczne w przypadku standardowych sprężarek zaprojektowanych dla stałej objętościczynnika chłodniczego. Napęd inwerterowy służący kontroli mocy oraz technologia VVRzapewniająca precyzyjne dostosowanieciśnienia wyjściowego oferują uzyskanie efektu synergii dla optymalizacji wydajności jednostkiw każdych warunkach eksploatacyjnych.    Dzięki tej wyjątkowej technologii, obecna R134a i nowa seria R1234ze(E) firmy Daikin już terazspełniają wymagania wydajności na rok 2021 dotyczące Ekoprojektu. Gama produktówwykorzystujących czynnik chłodniczy R134a zostanie utrzymana w portfelu produktowym firmyDaikin, umożliwiając dokonanie bezproblemowej zamiany tych urządzeń na rynku.Wprowadzenie nowej gamy z czynnikiem chłodniczym R1234ze(E) zapewni długoterminowerozwiązanie, które wspiera harmonogram wycofywania stosowania wodorofluorowęglowodorów(HFC) zgodnie z Regulacją w sprawie F-gazów.    www.daikin.pl  
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