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Środa 5 listopada upłynęła pod hasłem równoważenia hydraulicznego. W Multikinie w Złotych
Tarasach odbyło się sympozjum zorganizowane przez firmę Danfoss, na które przybyli czołowi
projektanci systemów wody lodowej zarówno z Warszawy, jak i z całej Polski. Sympozjum
podzielone zostało na dwie części: część szkoleniową oraz część panelową.

  

      

  

  

Wydarzenie to uświetniła obecność eksperta z Malezji, Dereka Foonga, który podzielił się z
przybyłymi gośćmi swoim doświadczeniem w zakresie sterowania i regulacji systemów wody
lodowej. Podczas sympozjum podkreślono, że nowatorskie rozwiązania Danfoss znajdują
zastosowanie w wodnych instalacjach HVAC nawet w strefach klimatycznych z bardzo dużymi
wymaganiami. Derek Foong zaprezentował wszystkim przegląd rozwiązań stosowanych w
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systemach wody lodowej po stronie pierwotnej (agregat wody lodowej) oraz wtórnej (odbiorniki).
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  Z kolei Pan Sebastian Brzoza za pomocą Control Demo Panelu przedstawił możliwościsterowania, równoważenia hydraulicznego instalacji HVAC. Wykazane zostały różnicepomiędzy działaniem tradycyjnych zaworów a PIBCV (niezależne od zmian ciśnienia zaworyrównoważąco-regulacyjne)    

    Po raz pierwszy szersza publiczność ujrzeć mogła także nowości produktowe z zakresurównoważenia hydraulicznego, dostępne w ofercie Danfoss w pierwszym kwartale 2015 roku.Pan Mariusz Jędrzejewski zaprezentował m.in. zawory NovoCon™, ASV 4 generacji orazDynamic Valve™ – dynamiczny zawór termostatyczny.    
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    W części panelowej, przy specjalnie przygotowanych stanowiskach eksperckich, wykonanezostały symulacje w zakresie instalacji wyposażonej w zawory AB-QM, Dynamic Valve ™ orazASV. Uczestnicy sympozjum mogli również skonsultować się i wymienić doświadczenia zprzedstawicielami oprogramowania inżynierskiego wspomagającego oprogramowanie – firmamiSankom, InstalSoft oraz FluidDesk. Firmy te mogły zaprezentować się przy specjalnieprzygotowanych stolikach eksperckich i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania gości.    
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    Firma Danfoss oferuje projektantom wsparcie projektowe w postaci optymalizacji projektówinstalacji do budynków mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Wszyscyprojektanci mogą skontaktować się z przedstawicielami firmy Danfoss i uzyskać wymaganąpomoc.    www.ogrzewanie.danfoss.pl      
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http://www.ogrzewanie.danfoss.pl

