EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE SYSTEMY KLIMATYZACJI

// Mitsubishi Electric Centrala Europejska
Swoją nową centralę w niemieckim Ratingen firma
Mitsubishi Electric wyposażyła w rozwiązania z zakresu
techniki klimatyzacyjnej i grzewczej z obszaru biznesowego
Living Environment Systems (LES). Zastosowane technologie pozwalają na pokrycie całego zapotrzebowania na ciepło i zimno
kompleksowego budynku biurowego w oparciu o odnawialne nośniki energii.
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Mitsubishi Electric wykorzystuje własne
rozwiązania klimatyzacyjne i grzewcze
w nowej centrali w Niemczech
„Zastosowanie naszych własnych rozwiązań systemowych
umacnia naszą ambicję zaprezentowania nie tylko długoterminowej koncepcji, lecz również faktycznej świadomości środowiskowej” – wyjaśnia Holger Thiesen, General Manager Living
Environment Systems w firmie Mitsubishi Electric.

• Pozostałe technologie zapewniają maksimum komfortu
i efektywność energetyczną, funkcja Dual Setpoint umożliwia
indywidualne ustawianie wartości zadanej w trybie grzania
i chłodzenia.

• Stosowane technologie pokrywają całe zapotrzebowanie
budynku na ciepło i zimno.
• System VRF R2 wykorzystuje odzysk ciepła do
oszczędzania energii.
• HVRF łączy zalety dwóch systemów

Symultaniczne grzanie i chłodzenie z odzyskiem ciepła
Już na etapie planowania firma Mitsubishi Electric zweryfikowała
odpowiednie technologie i zdecydowała się między innymi na
technologię VRF R2 do symultanicznego grzania i chłodzenia.
System VRF R2 z uwagi na funkcję odzysku ciepła optymalnie
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nadaje się do ogrzewania budynków. Energia cieplna odprowadzona z chłodzonego pomieszczenia jest tutaj doprowadzana
do innego pomieszczenia z zapotrzebowaniem na ciepło. Jeśli w danej chwili nie występuje zapotrzebowanie na ciepło, tę
energię cieplną można również wykorzystać do przygotowania
ciepłej wody użytkowej. W konwencjonalnych instalacjach klimatyzacyjnych to niewykorzystane ciepło jest oddawane do
środowiska.
Ale również inne technologie z różnych grup produktów
Mitsubishi Electric znajdują zastosowanie w nowym kompleksie
budynków. Na przykład nowy system HVRF R2 jest wykorzystywany do klimatyzowania sal szkoleniowych. Łączy on w sobie
zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu
z cyrkulacją wody bez konieczności rezygnacji z dużej niezawodności działania, maksimum komfortu i efektywności energetycznej. W wielu zastosowaniach wprowadzenie technologii R2
zmniejsza zużycie energii do 40% i koszty inwestycji do 25% na
tle porównywalnych systemów wody lodowej.

Opatentowane na całym świecie, unikalne rozwiązania technologiczne
Ponadto klimatyzatory Mr. Slim zaopatrują wymienniki ciepła
centralnej wentylacji w ciepło lub zimno do kondycjonowania
świeżego powietrza. Urządzenia zewnętrzne Mr. Slim z opatentowaną technologią Zubadan oznaczają tutaj całkowitą niezawodność funkcji i optymalne oddawanie mocy przy temperaturze zewnętrznej do -28°C. Dodatkowo obszar wejścia dookoła
punktu informacyjnego wyposażono w ogrzewanie podłogowe.
Energia cieplna jest wytwarzana przez system Ecodan. System
pompy ciepła powietrze/woda Ecodan pobiera energię z powietrza zewnętrznego i dopasowuje oddawaną przez siebie moc dokładnie do danego zapotrzebowania na ciepło. Jest to możliwe
przez zastosowanie w urządzeniu zewnętrznym sprężarek regu-
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lowanych w pełni inwerterowo. Pozwala to całemu systemowi na
dopasowanie się do rzeczywistego zapotrzebowania na grzanie
i stałą optymalizację poboru prądu.
Dodatkowy potencjał oszczędności otwiera pełna integracja
instalacji klimatyzacyjnej w wielofunkcyjnym oprogramowaniu
sterującym TG-2000A. Ten system sterowania oferuje między
innymi funkcję Optimize Starter. Jest to inteligentna funkcja programatora czasowego. Na podstawie temperatury zewnętrznej,
aktualnej temperatury wnętrza, wymaganej temperatury wnętrza, konstrukcji budynku i oczywiście żądanej pory włączenia
decyduje ona, kiedy system musi zacząć regulować temperaturę pomieszczeń w celu uzyskania w pomieszczeniach żądanych temperatur w określonym czasie. W ten sposób tworzy się
optymalne warunki pracy dla pracowników. Pakiet wyposażenia
uzupełnia 50 powietrznych suszarek do rąk Jet Towel umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnych.
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