
KXZ 2 nowa wersja systemu VRF od MHI
Poniedziałek, 29 Listopad 2021 12:08

KXZ2 Mitsubishi Heavy Industries to kolejne już wcielenie systemu VRF tego znanego,
japońskiego producenta. Nowy system to na pewno lepsze parametry techniczne, nowoczesny
design, większa ilość jednostek do wyboru oraz kilka nowoczesnych funkcjonalności, jak
choćby funkcja CHCC – czyli wyższa efektywność ogrzewania i zarazem nowy algorytm
odszraniania.Systemy dwururowe KXZ2 oferowane będą w zakresie wydajności od 28,0 kW do
168,0 kW, zać agregaty z odzyskiem ciepła (trójrurowe) od 22,4 kW do 168,0 kW. Pojedyncze
jednostki zewnętrzne, o wydajności do 56,0 kW można w różnych konfiguracjach
(standardowych i „highCOP”) łączyć w układy „Combination” dwóch lub trzech jednostek.
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    Indeks wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 50÷200% dla modeli 28÷45kW; 50÷160%dla modeli 47,5÷95,0 kW, zaś 130% dla największych systemów. Maksymalna ilość jednostekwewnętrznych jaką możemy podłączyć wynosi od 37 do 80.  Decyzję o rozbudowie systemu do układów „Combination” lub pozostawieniu pojedynczychjednostek zewnętrznych determinują m.in.kwestie:        -  legislacyjne (konieczność detekcji czynnika chłodniczego w układach z przekroczonymstężeniem krytycznym w mniejszych pomieszczeniach),       -  użytkowe (wielu użytkowników, rozmieszczenie pomieszczeń, usytuowanie budynku,rozliczenie kosztów energii elektrycznej)       -  techniczne (odległości, przewyższenia, dostępność szachtów, miejsca na agregaty itp.).      Elastyczność w projektowaniu i montażu optymalizują zarówno imponujące różnice wysokościpomiędzy jednostkami (agregat nawet 90 m nad najniżej położoną jednostką wewnętrzną,różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi nawet 30 m), jak i szeroki zakrestemperatur pracy: od -15 do +46°C dla chłodzenia; od -20 do +15,5°C – dla ogrzewania.W przypadku trudnych lokalizacji (np. montaż wewnątrz budynku) projektanci na pewno docenią85 Pa sprężu wentylatorów jednostek zewnętrznych. To wartość umożliwiająca zabudowękanałową lub wykonanie odpowiednich kierownic powietrza.    Na uwagę zasługują nowatorskie funkcjonalności dostępne dla użytkowników:        -  funkcja CHCC (Continuous Heating Capacity Control) – zwiększenie efektywnościogrzewania w niskich temperaturach, skrócenie czasu niezbędnego do odszronieniawymiennika dzięki kontroli ciśnienia przed wystąpieniem spadku wydajności; Wcześniej funkcjaznana tylko z wersji zodzyskiem ciepła (KXZRE2), obecnie również w systemie dwururowym;     -  funkcja VTCC (Variable Temperature Capacity Control) – praca ze zmienną temperaturąodparowania czynnika chłodniczego, co przekłada się na oszczędność energii dziękiautomatycznemu dostosowaniu ciśnienia pracy do warunków częściowego obciążenia układu;     -  wybór priorytetu trybu pracy – funkcja nieodzowna w przypadku systemów dwururowych,zapewniająca zwiększoną elastyczność eksploatacji; oprócz standardowego trybu „pierwszejjednostki”, dostępny jest tryb większości (automatyczny wybór trybu pracy w zależności odzapotrzebowania w poszczególnych pomieszczeniach) oraz tryb jednostki nadrzędnej (master).     Mocną stroną jednostek KXZ2 produkcji MHI jest szeroka gama jednostek wewnętrznych zakcesoriami: blisko setkę dostępnych modeli w całym typoszeregu dopełniają panele zdeflektorem, panele w kolorze czarnym, system niezależnej dystrybucji (SNDP) dla jednostekkanałowych oraz rozwiązania umożliwiające współpracę z centralami wentylacyjnymi. Nauwagę zasługuje także sterownik dotykowy z bogatym menu użytkownika i serwisowym wjęzyku polskim.  Więcej informacji na www.mhi.info.pl  
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