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Podczas targów Chillventa 2016 Danfoss zaprezentował wysoką innowacyjność branży
HVACR, pozwalającą na zmierzenie się z dzisiejszymi wyzwaniami zmian klimatycznych i
malejącą ilością zasobów naturalnych. W centrum stoiska Danfoss zaprezentowano symbol
przemian, jakim podlega dzisiejszy przemysł – elektryczny samochód Tesla. Tesla reprezentuje
cyfryzację, zrównoważony rozwój, innowację i wizjonerskie myślenie – cechy, które dla firmy
Danfoss mają najwyższy priorytet.

  

   

  

Pod wspólnym hasłem „Tu zaczyna się przemiana” (Transformation starts here) Danfoss mocno
akcentował znaczenie przemian w branży chłodniczej. Szczególnie podkreślane było znaczenie
cyfryzacji dla zmian w chłodnictwie oraz branżowy rozwój zrównoważonych produktów, jak i
umiejętności. Produkty coraz łatwiej instalować, a jednocześnie ciągłe dokształcania i bycie na
bieżąco jeszcze nigdy nie były tak ważne jak dziś.
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  Fot. DANFOSS      Pięć obszarów na stoisku    Stoisko Danfoss podzielone zostało na cztery obszary produktowe (chłodnictwo komercyjne,handel spożywczy, chłodnictwo przemysłowe i klimatyzacja), jeden obszar przeznaczony byłspecjalnie dla firm wykonawczych. Ta sprawdzona struktura pozwoliła zwiedzającym na szybkiezapoznanie się z różnymi obszarami produktowymi/biznesowymi.      Wykonawcy – Przemiana kompetencji i otoczenia prawnego branży chłodniczej    Podczas targów Chillventa 2016 na stoisku Danfoss znalazła się powierzchnia przeznaczonadla wykonawców branży chłodniczej. Zwiedzający z firm wykonawczych mogli uzupełnić swojąwiedzę o najnowszych technologiach i rozwiązaniach związanych z ekoprojektem istosowaniem czynników o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP). Mogli takżezapoznać się z programem szkoleń pozwalających na podniesienie wiedzy i umiejętności.Przykładowo, można było się zapoznać ze zaktualizowanymi aplikacjami, które informująwykonawców instalacji o przejściu na przyjazne środowisku czynniki chłodnicze o niższymGWP oraz uczą, jak radzić sobie z takimi instalacjami.    W obszarze tym firma skoncentrowała się na nowym agregacie skraplającym Optyma™ PlusINVERTER z kontrolą prędkości, który jest odpowiedni do zastosowań średniotemperaturowychoraz do pracy z czynnikiem chłodniczym przyjaznym środowisku i o niższym GWP – R407A/F.Optyma™ Plus INVERTER zapewnia obecnie najwyższe wartości SEPR na rynku. Jegostosowanie pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji o 20-30%, w porównaniu do innychtechnologii. Jest doskonałym rozwiązaniem dla chłodni, witryn chłodniczych i komór fermentacjioraz do wszelkich zastosowań chłodniczych, w których liczy się dokładna regulacja temperaturyi wilgotności. Agregat może być stosowany także w instalacjach z więcej niż jednymparownikiem.    Zaprezentowano także program do obliczeń i doboru Coolselector®2. Program ten umożliwiadobór urządzeń, prezentuje opory przepływu w formie grafi cznej, a obecnie pokazuje takżecharakterystyki sprężarek i agregatów skraplających. Dzięki tym cechom stanowi on pełnenarzędzie doboru i obliczeń dla fachowców z branży chłodniczej. Jedną z unikatowym cechprogramu Coolselector ®2jest możliwość zachowania projektów i powrotu do nich, by nanosić poprawki czy wykonaćdodatkowe obliczenia.       

  Fot. DANFOSS      Obszar chłodnictwa komercyjnego – Przemiana chłodni i instalacji chłodniczych dlażywności    Zrównoważenie, efektywność, bezpieczeństwo żywności i możliwości łączenia napędzająwszystkie rozwiązania Danfoss dla chłodni, witryn i lad chłodniczych oraz innych zastosowańzwiązanych z żywnością. Szczególnie podkreślono najnowsze rozwiązania dla sprężarek,skraplaczy, sterowników i zaworów, które mogą być stosowane z czynnikami R448A, R449A,R452A i R290.    Zaprezentowano także najnowszą wersję inteligentnego wielofunkcyjnego sterownikachłodniczego ERC 21x. Można stosować go w połączeniu z wieloma różnymi czujnikami, a dlanajbardziej typowych zastosowań, takich jak lady chłodnicze, chłodnie, witryny i innerozwiązania wolnostojące – jest już wstępnie zaprogramowany. Na wysoką efektywnośćenergetyczną wpływają także funkcja odtajania wg potrzeb oraz wbudowane inteligentnesterowanie wentylatorem parownika.      
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  Fot. DANFOSS      Obszar handlu spożywczego – Przemiana supermarketów    Podczas Chillventa 2016, Danfoss przedstawił możliwości rozwiązania Smart Store: wyższebezpieczeństwo żywności, niższe zużycie energii, zintegrowana automatyka chłodnicza,integracja HVAC, oświetlenia i sieci inteligentnych. Szczególną uwagę zwrócono na pełenzakres rozwiązań Danfoss dla instalacji na CO2, w tym na zupełnie nową technologięeżektorową, która przeciera szlaki dla wysoksprawnego chłodnictwa nadkrytycznego wcieplejszym klimacie.    Zaprezentowano także napęd dla chłodnictwa VLT®. Dzięki swoim udoskonalonym cechomumożliwia on obniżenie zużycia energii przez urządzenia chłodnicze nawet o 25%.      

  Fot. DANFOSS      Obszar chłodnictwa przemysłowego – Przemiana instalacji przemysłowych    Danfoss rozwija stabilne platformy dla zaworów i sterowników dla przemysłu chłodniczego nacałym świecie, a następnym krokiem stało się wsparcie projektowania i wykonawstwa pełnychinstalacji chłodnictwa przemysłowego. Zupełnie nowe stacje zaworów są zoptymalizowane dopracy z czynnikami naturalnymi, szczególnie amoniakiem i CO2, oferując niespotykanąefektywność energetyczną.    Na stoisku Danfoss można było zapoznać się z najszerszą w branży gamą stacji zaworów.Dostępne są one w wielkościach nominalnych od DN 15 do DN 80, z trzema, czterema lubsześcioma modułami wykonanymi ze stali węglowej lub nierdzewnej.    Danfoss zaprezentował także nowy typoszereg zaworów pilotowych, odpowiednich dla instalacjiz amoniakiem i CO2, przeznaczonych do pracy w szerokim zakresie ciśnienia i temperatury.      Obszar klimatyzacji – Przemiana w kierunku bardziej proekologicznych rozwiązań owysokich parametrach    Firma Danfoss przedstawiła w tym obszarze rozszerzony zakres produktów i rozwiązań dlabranży HVAC. Urządzenia klimatyzacyjne nowej generacji zostały pomyślane dla nowychinstalacji i do modernizacji instalacji istniejących i spełniają nowe wymagania dotyczącecałkowitej charakterystyki energetycznej. Specjalne rozwiązania dla klimatyzacji obejmują nowągenerację sprężarek scroll z wbudowanymi pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV – IntermediateDischarge Valves) DSH i DCJ, sprężarki scroll z falownikiem VZH i sprężarki bezolejoweTurbocor, cechujące się najlepszą charakterystyką przy stosowaniu czynników o niskim GWP.    Przedstawiono także innowacyjny ETS Colibri® – zawór elektroniczny z najkrótszym na rynkuczasem reakcji, przeznaczony do precyzyjnego wtrysku cieczy do stosowania w parowniku.    Wśród rozwiązań klimatyzacyjnych prezentowanych podczas Chillventa 2016 znalazły się teżcztery nowe modele wymienników ciepła Micro Plate™ (MPHE).
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