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Firma Carrier wprowadziła na rynek urządzenia AquaForce® Vision 30KAV z czynnikiem
chłodniczym PUREtec™, nową linię wysokowydajnych kompaktowych agregatów do chłodzenia
procesowego z czynnikiem R-1234ze o ultraniskim współczynniku globalnego ocieplenia
(GWP). Nowa linia agregatów wody lodowej została zoptymalizowana pod kątem procesów
przemysłowych, takich jak produkcja żywności, farmaceutyków, chemikaliów, tworzyw
sztucznych, przemysłu metalowego oraz zastosowań wymagających wysoce niezawodnego
chłodzenia do temperatury -12°C. 

  

      

  

Agregaty AquaForce Vision 30KAV firmy Carrier, chłodzone powietrzem, ze sprężarkami
śrubowymi o zmiennej prędkości zostały tak zaprojektowane, by zminimalizować zużycie
energii i wpływ na środowisko, a jednocześnie zmaksymalizować wydajność oraz łatwość
instalacji i konserwacji. Energooszczędne rozwiązania, takie jak agregat wody lodowej
AquaForce 30KAV wspierają cele firmy Carrier na rok 2030 w zakresie środowiska, spraw
społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) związane ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla
przez klientów o ponad 1 gigatonę.
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Agregat jest dostępny w czterech rozmiarach, o zakresie wydajności od 280 kW do 800 kW dochłodzenia w procesach średniotemperaturowych -4°C/-8°C oraz od 530 kW do 1300 kW dochłodzenia w procesach wysokotemperaturowych 12/7°C lub w układach chłodzenia iklimatyzacji. Ślad węglowy urządzenia jest zminimalizowany dzięki użyciu czynnikachłodniczego HFO o ultraniskim współczynniku GWP i równoczesnym zmniejszeniu jegoładunku o 40% na skutek zastosowania mikrokanałowych wymienników ciepła Novation® orazdzięki wyjątkowej efektywności energetycznej zapewnionej przez wbudowany napęd o zmiennejprędkości obrotowej, który precyzyjnie dostosowuje prędkość obrotową sprężarki doobciążenia.  Kompaktowa budowa agregatu wody lodowej w połączeniu z faktyczną powierzchnią podstawy,mniejszą o jedną trzecią niż w przypadku standardowych agregatów 30KAV, umożliwia jegozainstalowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez pogorszenia wydajności.  "Nowy agregat został zaprojektowany i zoptymalizowany do pracy w szerokim zakresiezastosowań chłodzenia procesowego" powiedział William Doll, Dyrektor ds. Marketingu naEuropę, Agregaty i Wymienniki ciepła, Carrier. "Zapewnia on wysoką sezonową efektywnośćenergetyczną, niski wpływ na środowisko, doskonałą niezawodność, bezpieczeństwo działania ibardzo niski całkowity koszt posiadania przez cały okres eksploatacji.”    Dla zastosowań o znaczeniu krytycznym, takich jak chłodzenie procesów i produkcja żywności,firma Carrier opracowała opcję ultraszybkiego odzyskiwania wydajności. W przypadku przerwyw zasilaniu agregatu opcja odzyskiwania wydajności umożliwia natychmiastowe ponowneuruchomienie agregatu po przywróceniu zasilania i odzyskanie 100% wydajności w ciągu jednejminuty, co minimalizuje ryzyko wystąpienia szkód dla procesu lub chłodzonych produktów.    Wszystkie modele 30KAV mogą być również wyposażone w innowacyjną opcjęudoskonalonego całkowitego odzysku ciepła, która umożliwia odzyskanie większej ilości ciepłapodczas zimy, co dodatkowo zwiększa efektywność i ogranicza koszty użytkowania. W opcji zodzyskiem ciepła zastosowano konstrukcję hybrydową, która wykorzystuje zalety zarównoszeregowego, jak i równoległego podłączenia urządzeń. Gdy włączona jest funkcjaodzyskiwania ciepła, wymienniki chłodzone powietrzem są automatycznie izolowane, abyograniczyć wpływ zimnego powietrza otoczenia na moc grzewczą, którą można odzyskać zwymiennika ciepła chłodzonego wodą.  

  Ta opcja zwiększa odzysk ciepła o 25% przy obciążeniu nominalnym i temperaturze powietrzazewnętrznego 35°C oraz o 100% lub więcej, gdy agregat wody lodowej pracuje przy niskiejtemperaturze powietrza zewnętrznego, w porównaniu z tradycyjnym sposobem odzysku ciepłaopartym wyłącznie na podłączeniu szeregowym. W trybie odzysku ciepła jest równieżnieznacznie zwiększona wydajność chłodnicza agregatu. Ze względu na zgodność z wymogamieuropejskiej dyrektywy w sprawie ekoprojektu, urządzenie AquaForce 30KAV może być takżestosowane w układach chłodzenia i klimatyzacji.    Dla potrzeb wykonawców i personelu serwisowego agregat 30KAV został zaprojektowany tak,aby umożliwić szybką i łatwą instalację i konserwację. Jego kompaktowe wymiary pozwalają nałatwy dostęp w miejscach o ograniczonej przestrzeni, a układ elektryczny zapewnia zgodność zwymaganiami dotyczącymi uziemienia w różnych segmentach. Dodatkowo, zastosowanieinteligentnego systemu monitorowania energii i wbudowanego systemu wykrywania wyciekówumożliwia monitorowanie pracy agregatu w czasie rzeczywistym.    W celu zapewnienia sobie całkowitego spokoju i zminimalizowania kosztów eksploatacji,właściciele budynków i zarządcy obiektów mogą skorzystać z jednej z opcji wsparciaserwisowego BluEdge™ firmy Carrier pozwalających na utrzymanie agregatów na najwyższympoziomie wydajności i sprawności przez cały okres ich eksploatacji. Wsparcie serwisowewykorzystuje zaawansowaną, opartą na chmurze platformę diagnostyczną BluEdge firmyCarrier do zdalnego monitorowania i optymalizacji agregatów wody lodowej, a zapośrednictwem strony internetowej, oferuje w razie potrzeby wizyty pracowników o dużymdoświadczeniu.    W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć w link do strony internetowej https://www.carrier.com/commercial/pl/pl/  
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