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Advansor, duński producent OEM systemów z naturalnym czynnikiem chłodniczym,
zaprezentuje swoje najnowsze innowacje w zakresie rozwiązań klimatycznych CO2 na
wystawie Chillventa w Norymberdze, w dniach 11-13 października, między innymi przemysłową
pompę ciepła CO2 i uruchomi CuBig II - energooszczędny, połączony system chłodzenia,
mrożenia i ogrzewania.

  

      

  

Rozwiązania klimatyczne oparte na CO2 łączą w jednym systemie chłodzenie, mrożenie, AC i
ogrzewanie, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania kotłów na paliwa kopalne.
Zastępując tradycyjne czynniki chłodnicze czynnikami naturalnymi firma Advansor eliminuje
również wszelkie problemy związane z bezpośrednią emisją z tych czynników. Podsumowując,
jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie globalnego ocieplenia, zgodnie z
założeniami Project Drawdown.

  

  

Szczególnym celem firmy Advansor jest zwiększenie i tak już imponującej efektywności
energetycznej swoich rozwiązań CO2 , mówi Kenneth Bank Madsen, dyrektor techniczny firmy.
„Wkładamy wiele wysiłku w dalszy rozwój, aby poprawić sprawność naszych mniejszych i
dużych jednostek” - mówi Kenneth Madsen. „Wdrożyliśmy zaawansowane technologie
oszczędzania energii, takie jak Ultra-Low Superheat, COP Hunteri Liquid Power Cooler, i
uzyskujemy oszczędności energii do 60%”.

  

  

Wbrew oczekiwaniom zwiększona efektywność nie miała negatywnego wpływu na inwestycję.
„Udało nam się utrzymać konkurencyjność” – mówi Kristian Breitenbauch, dyrektor generalny
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Advansor. „Możemy dostarczać wysokiej jakości rozwiązania w ciągu 1-8 tygodni i zapewniamy
naszym klientom zrównoważone rozwiązania o niższych kosztach eksploatacji”.

  

  

  

  

Oferta firmy Advansor na targach Chillventa obejmuje nowy CuBig II, pełne rozwiązanie
klimatyczne z chłodzeniem, zamrażaniem, AC i ogrzewaniem w jednym urządzeniu –
szczególnie odpowiednie do większych supermarketów i zastosowań przemysłowych o mocy
do 450 kW. CuBig II  zachowuje elastyczność konfiguracji mniejszych agregatów z rurami
miedzianymi oraz zalety większych agregatów ze sprężarkami o dużej wydajności. Zawiera
najnowsze technologie optymalizacji energii.
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  Firma Advansor zaprezentuje również pompę ciepła CO2 o mocy 1,5 MW wykorzystującąnajnowszą technologię zapewniającą najwyższą energooszczędność. Pompy ciepła Advansorsą dostępne w różnych rozmiarach i nadają się do zastosowań takich jak sieci ciepłownicze,zakłady produkcyjne, szkoły, szpitale i inne.    Na spotkaniach i prezentacjach produktów obecni i dostępni będą wszyscy regionalni i rejonowidyrektorzy sprzedaży w Europie. Aby zapewnić sobie najlepsze warunki uczestnictwa,spotkania można rezerwować z wyprzedzeniem tutaj .    Dyrektor generalny Advansor Kristian Breitenbauch opowie o zrównoważonychrozwiązaniach klimatycznych na stoisku 4A-401 (hala 4A) we wtorek 11 października ogodzinie 16:40 CEST (20 min.).    Na stoisku będzie także możliwość obejrzenia zmodernizowanego zestawu ValuePack II firmyAdvansor, popularny MiniBooster do mniejszych zastosowań ze sterownikami Wurm i Carel,nowy moduł ultraniskiego przegrzania i jednostka chłodzenia awaryjnego.      
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https://www.advansor.com/cbii-chillventa


Advansor prezentuje najnowsze rozwiązania klimatyczne CO2 na targach Chillventa
Środa, 14 Wrzesień 2022 10:34

      

      Strona Wystawcy firmy Advansor na Chillventa:https://www.chillventa.de/en/exhibitors-products/a/advansor-a-s  Znajdź firmę Advansor i zespół ekspertów CO2 na stoisku 9-548 (hala 9)
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