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Stoisko Danfoss na tegorocznych targach Chillventa było zorganizowane tematycznie.
Poszczególne strefy były poświęcone rozwiązaniom dedykowanym odpowiednim aplikacjom.
To odzwierciedla również dążenie firmy do oferowania nie tylko poszczególnych komponentów,
lecz rozwiązań, które zapewniają użytkownikom szereg korzyści.    
       
 Przykładem może być prezentowana na targach oferta adresowana do producentów pomp
ciepła, obejmująca nowy typoszereg sprężarek spiralnych HHP oraz:

 -�� automatykę dobraną do aplikacji (np. zawory rozprężne i elektromagnetyczne, filtry
odwadniacze, wyłączniki ciśnieniowe, wzierniki),
 -�� płytowe wymienniki ciepła optymalizowane do stosowania w pompach ciepła; dobrane do
odpowiednich wielkości sprężarek,
 -�� sterowniki programowalne, do których dostępne jest dedykowane oprogramowanie.

 Takie podejście ułatwia działanie producentom pomp ciepła jak również tym, którzy o produkcji
pomp ciepła dopiero myślą. 

         

  
    Cieszące się dużym zainteresowaniem, tłumnie odwiedzane stoisko Danfoss na tegorocznych targach Chillventa  
      

 Na targach Danfoss wyeksponował wśród sprężarek i agregatów skraplających wiele
interesujących nowości. Wśród nich nowy typoszereg sprężarek spiralnych HHP. Sprężarki te
są przeznaczone do stosowania w pompach ciepła zarówno z gruntowym jak i powietrznym
źródłem ciepła. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne – zespół zaworów tłocznych –
zapewniają szeroki zakres pracy i wysoką sprawność bez konieczności stosowania wtrysku par
czynnika. Dzięki temu sprężarki HHP umożliwiają budowę pomp ciepła o bardzo dobrych
parametrach energetycznych przy jednoczesnym zachowaniu prostoty układu pompy. To
oczywiście bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów produkcji. 

         

  
    Komponenty i urządzenia Danfoss do instalacji pomp ciepła  
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 Inne sprężarkowe nowości to pełen zakres sprężarek spiralnych do zastosowań
klimatyzacyjnych przeznaczonych do czynnika R410A. Obejmuje on typoszeregi HRH, HLH,
HLJ, HCJ i SH o wydajnościach do 90 kW (warunki ARI). Jest to odpowiedzią na coraz
powszechniejsze wykorzystywanie tego czynnika w układach klimatyzacyjnych. Ofertę
sprężarek klimatyzacyjnych uzupełniają sprężarki VSH – o płynnie regulowanej prędkości
obrotowej. Sprężarki te ilustrują inny wyraźny trend w technice chłodniczej – regulacji
wydajności przez zmianę prędkości obrotowej sprężarki. W chwili obecnej oferta Danfoss
obejmuje 4 platformy sprężarek adresowane do różnych zastosowań:

 -�� SLV – sprężarki tłokowe do mebli chłodniczych przeznaczone do pracy z R404A i R290.
Zastosowanie tych sprężarek (wraz z dedykowanym sterownikiem) umożliwia redukcję zużycia
energii elektrycznej przez mebel nawet o 40%;
 -�� VTZ – sprężarki tłokowe umożliwiające trzykrotną zmianę prędkości obrotowej za pomocą
przetwornicy częstotliwości (w zakresie odpowiadającym zmianie częstotliwości napięcia
zasilającego sprężarkę od 30 do 90 Hz);
 -�� VRJ – sprężarki spiralne przeznaczone do stosowania w jednostkach klimatyzacyjnych
(rooftopach). Umożliwiają nawet sześciokrotną zmianę prędkości obrotowej, a więc
charakteryzują się bardzo korzystnymi parametrami regulacyjnymi. Zastosowanie sprężarek
VRJ umożliwia osiągnięcie sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SEER)
nawet o 5 punktów wyższego (tj. około 25%) niż w przypadku rozwiązań z jedną sprężarką bez
regulacji wydajności;
 -�� VSH – sprężarki dedykowane do zastosowań klimatyzacyjnych i przeznaczone do czynnika
R410A. Sprężarki te są dostarczane z przetwornicą częstotliwości mogącą również sterować
pracą dwóch sprężarek o stałej prędkości obrotowej, eliminując w ten sposób potrzebę użycia
dodatkowego sterownika zespołu sprężarkowego. Umożliwia to budowanie zespołów
sprężarkowych o płynnie regulowanej wydajności do około 250 kW. 

 Jak widać korzystając z synergii pomiędzy swoimi działami chłodnictwa i napędów Danfoss
oferuje niezwykle szeroką gamę rozwiązań łączących łatwość regulacji i niskie zużycie energii.

 Należy pamiętać, że z płynną regulacją wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej wiąże
się szereg korzyści:

 -�� dokładność regulacji;
 -�� oszczędności energii;
 -�� mniejsze zużycie mechaniczne sprężarek (dzięki ograniczeniu ilości startów sprężarki);
 -�� mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej (niższe prądy rozruchowe). 

 Wśród agregatów skraplających zaprezentowana została nowa generacja agregatów Optyma
PlusTM. Agregaty te, obecne na polskim rynku od dwóch lat, umożliwiają szybką i
bezproblemową instalację, zapewniając jednocześnie niskie zużycie energii i niski poziom
hałasu. Wyposażenie agregatów obejmuje wyciszoną obudowę, kompletną linię cieczową,
regulator prędkości obrotowej wentylatora skraplacza oraz kompletną skrzynkę elektryczną.
Całość zaprojektowana jest w taki sposób, by dostęp do wszystkich ważnych elementów był
możliwie wygodny. Nowością w stosunku do poprzedniej generacji jest zastosowanie
wymiennika mikrokanałowego jako skraplacza oraz przekonstruowanie obudowy tak, by
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obsługa była jeszcze łatwiejsza. Zastosowanie wymiennika mikrokanałowego umożliwiło
zmniejszenie gabarytów agregatu przy zachowaniu dużej powierzchni wymiany ciepła. Również
pojemność wymiennika mikrokanałowego jest mniejsza, a to oznacza zmniejszenie ilości
czynnika w instalacji. W nowej wersji agregaty Optyma PlusTM są wyposażone w
energooszczędne silniki wentylatorów skraplacza oraz wyspecjalizowany sterownik m.in.
sterujący pracą wentylatora (regulacja prędkości obrotowej) i grzałki karteru, umożliwiający
zdalne monitorowanie parametrów pracy agregatu. 

         

  Głowica HHP z zespołem zaworów tłocznych  
      

 Oprócz agregatów Optyma PlusTM na targach zaprezentowany został nowy typoszereg
OptymaTMDairy Plug – dedykowany do stosowania w schładzalnikach mleka. Obejmuje on
jednostki o wydajnościach do około 40 kW zarówno na bazie sprężarek tłokowych jak i
spiralnych. Agregaty te są również wyposażone w skraplacz mikrokanałowy i obudowę oraz
agregaty te charakteryzują się:

 -�� zwartą konstrukcją i niską wagą,
 -�� wysoką sprawnością (COP),
 -�� niskim poziomem hałasu,
 -�� zmniejszoną pojemnością (mniejsza ilość czynnika w instalacji).

         

  

  
    Nowa generacja agregatów Optyma PlusTM  
      

 W automatyce zaprezentowanych zastało również wiele nowości, wśród których na szczególne
zainteresowanie zasługują nowe sterowniki przeznaczone do mebli chłodniczych ERC 102.

 Przy ich opracowywaniu Danfoss kierował się dążeniem do stworzenia produktu, który sprosta
szeregowi wymagań niejednokrotnie sprzecznych ze sobą, takich jak:

 -�� szybki montaż i programowanie,
 -�� uniwersalność i elastyczność,
 -�� duże możliwości sterowania urządzeniem,
 -�� niskie zużycie energii i możliwość kompleksowego sterowania meblem, tak by zapewnić
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ekonomiczną pracę całego mebla,
 -�� niezawodność,
 -�� niski koszt.

         

  
    Sterownik ERC 102   
      

O tym, że udało się osiągnąć wyżej wymienione cele najlepiej świadczy fakt, że podczas targów
Chillventa sterowniki te zostały jednogłośnie uznane przez zespół ekspertów ASERCOM za
produkt najbardziej innowacyjny i przyczyniający się do oszczędności energii. Wyrazem tego
było przyznanie prestiżowej nagrody ASERCOM Energy Efficiency Award 2010.

 Warto wspomnieć, że podczas testów ERC102 wykazano możliwość obniżenia zużycia energii
przez chłodziarkę do napojów jedynie przez zastąpienie dotychczas stosowanego typowego
sterownika.

 Również wiele nowości zaprezentowano z zakresu chłodnictwa przemysłowego, a także te
związane z coraz bardziej powszechnym stosowaniem CO2 i węglowodorów. Zagadnienia te
wymagają jednak, szerszego odrębnego omówienia.
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