Change things

ELFOEnergy STORM EVO FC
WSAT-YES 18.2 – 35.2
Prezentace výrobku

Nová hydronická řada

5 kW
ELFOEnergy EDGE EVO

90 kW
ELFOEnergy SHEEN EVO

ELFOEnergy STORM EVO

Nová hydronická řada

5 kW
ELFOEnergy EDGE EVO

90 kW
ELFOEnergy SHEEN EVO

ELFOEnergy STORM EVO
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ELFOEnergy STORM EVO
Verze pouze pro chlazení (chiller)
WSAT-YES
 Výroba chladné vody pro klimatizaci a chlazení
technologií

Verze pouze pro chlazení (chiller) Free Cooling
WSAT-YES FC
 Efektivní výroba chladné vody i během chladného
období pro chlazení technologií
85 kW

85 kW

53 kW

53 kW
ROZSAH

ROZSAH

Verze tepelné čerpadlo
WSAN-YES
 Výroba teplé i chladné vody

91 kW

53 kW
ROZSAH

4

ELFOEnergy Storm EVO FC: nové chladivo R32

ELFOEnergy STORM EVO FC je udržitelné řešení
pro celoroční pohodlí, díky novému ekologickému

chladivu R32
Nízký GWP (Global Warming Potential): -70%
ve srovnání s R410A
Lepší výkon v horších podmínkách
Menší objem chladiva v systému
Vyšší koeficient přestupu tepla
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Plně DC invertorová technologie
DC invertorový scrollový kompresor
 Nově navržený kompresor s permanentními magnety
− nízká provozní hlučnost
− široká provozní frekvence
.
 Systém úplné DC frekvenční konverze, který dramaticky
snižuje spotřebu energie o více než 30 %.
Plynulá 180 °křivka, provozní
účinnost je vyšší o více než 30%

DC invertorový motor ventilátoru

Konvenční křivka "pilový zub",
nízká provozní účinnost

 Bezkartáčový DC (BLDC) motor ventilátoru pomáhá pokrývat
aktuální požadavky na vytápění i chlazení, spolu s nízkohlučným
vetilátorem a při nízké spotřebě energie.

 Ventilátor a jeho ochrana, navržené metodou CFD
(Computation Fluid Dynamics), umožňují tichý a efektivní
provoz.
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Plně DC invertorová technologie
Díky systému invertoru je výkon kompresoru přesně regulován na základě zatížení a nabízí:
Zkrácení doby náběhu

Komfortních podmínek je dosaženo za kratší dobu než u systému bez invertoru
Nižší fluktuace teploty během provozu
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Vysoce účinný výměník tepla
Lamelový výměník Cu/Al
 Vnitřně vrubované měděné trubky
pro optimalizaci účinnosti výměny tepla.
 Hydrofilická hliníková fólie deskového typu
pro zvýšený odvod vody a prevenci tvorby
ledu
 Dostupné pro verze chladič a tepelné čerpadlo.
Vnitřně vrubovaná měděná trubka

Mikrokanál
 Výměník z hliníkové slitiny s možností povlaku
E-coating pro vyšší odolnost proti korozi a delší
životnost.
 O 30% méně chladiva ve srovnání s tradičním
řešením.

Hydrofilická hliníková fólie
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Uživatelské rozhraní

Nově navržené uživatelské rozhraní
Nová generace integrovaného uživatelského rozhraní zaručující úplnou regulaci :
Zapnutí/vypnutí jednotky
Funkce AUTO-RESTART
Nastavení času: 12H/24H
Nastavení času zapnutí/vypnutí, denní/týdenní
Zobrazení stavu součástí

Dotazování, kódy poruch, parametry
Dvě úrovně multiautorizační regulace
Připojení na Modbus jako standard
Paralelní připojení až 16 jednotek
Přizpůsobení dálkovému užívání
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Prvky & specifikace

Klimatická kompenzace podle venkovní teploty
V režimu chlazení si uživatel může podle svých požadavků nastavit klimatickou korelační křivku
a systém si automaticky upraví teplotu výstupní vody podle venkovní teploty.

Režim chlazení

Režim chlazení: zvýší-li se venkovní teplota, bod nastavení pro výstupní vodu se automaticky sníží, což
umožní zvýšení chladicího výkonu v systému..
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Prvky & specifikace

Tichý režim
Provoz v tichém režimu sníží úroveň hluku, zejména v nočních hodinách.
Po spuštění tichého režimu dojde ke snížení otáček kompresoru a ventilátorů, čímž se sníží i úroveň hluku

Jsou dostupné 3 úrovně tichého režimu: (standard, tichý, supertichý).
Tichý režim musí být nastaven manuálně.
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Prvky & specifikace

Modularita
Správa až 16 jednotek v lokální síti
Ve srovnání s jedinou jednotkou o celkovém výkonu nabízí
například následující výhody:
Vyšší energetická účinnost
Maximální spolehlivost
ELFOEnergy STORM FC navržená pro modularitu:
:
 Rychlé propojení

Hydraulické spojení:
až 4 jednotky

 Snížená odstupová vzdálenost
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Charakteristika & specifikace

Kombinace

Typická schémata jsou online!!!

Pro získání nejvhodnějšího a nejúčinnějšího
řešení požadavků projektanta existuje mnoho
kombinací.
Pro maximální FLEXIBILITU je možné
spojit :
KOMPATIBILITA

Chiller + Freecooling
Různé modely
Čerpadlo a nádrž v jednotce
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Modularita

Provozní logika modulárního systému
Horizontální saturace
Dodávaný výkon je nastaven řídicí jednotkou (master), na základě teploty výstupní vody a bodu nastavení.
Aktivace dalších jednotek (slave) sleduje logiku « first in first out ».
Zapojování/odpojování jednotek závisí na aktuálním rozdílu teplot mezi bodem nastavení a teploty
před připojením/odpojením
. jednotky.

.

1

2

3

4

4

1

2

3
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Modularita

Skutečná redundance !
V systému s více jednotkami, pokud jeden modul selže, další
poskytují zálohu takže systém zůstane v provozu.

MAXIMUM
RELIABILITY

Oddělené elektrické napájení modulů poskytuje skutečnou
elektrickou redundanci.
Samostatné chladivové okruhy jednotlivých modulů poskytují
skutečnou mechanickou redundanci.
1

3

2

Režim ochrany
• Režim ochrany zajišťuje provozuschopnost systému, objeví-li se porucha u nadřazené jednotky.
• V případě selhání nadřazené jednotky, jednoduše dojde k přidělení adresy Master dalšímu modulu.
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Modularita

Účinnější provoz systému !

VYŠŠÍ

CELKOVÁ
ÚČINNOST

18.2
53 kW

35.2
85 kW

Různé výkonové řady mohou být kombinovány.
Dokonalé řešení pro případ je-li plný výkon požadován pouze po krátkou
část roku.

Horizontální saturace zlepšuje výkon
při částečném zatížení.

70%

70%

70%

0%

Pokud není požadován PLNÝ výkon, moduly nepracují
na 100%.
Např. systém požaduje 50% instalovaného výkonu
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Modularita

Instalace šetřící prostor se všemi přínosy modularity
Optimalizovaný průtok vzduchu pro minimální odstupové vzdálenosti.
Tvar rámu vyvinutý speciálně pro modularitu.
INTEGROVANÁ systémová nádrž

PŘÍPADOVÁ STUDIE:
• 240 kW chlad. výkonu
• stejná redundance

Konkurence A
Model 302 – 4x60 kW

40%
ÚSPORA MÍSTA
Clivet ELFOEnergy Storm
Model 20.2 – 4x60 kW

2400
4300

800

1600

1600

1600

800

800

4000

500

500

500

500

500

-3900
10.800

6900
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Modularita
PLUG AND PLAY

 Snadný návrh

Úspora času a místa

Schémata s jednoduchými pokyny
v technické dokumentaci

 Jednoduchá konfigurace
 Rychlá instalace
Není třeba žádný další SW nebo elektronický nástroj:

 modulární systém lze snadno nastavit na kabelovém ovladači
 pouze jeden vodič pro připojení jednotek.
Připojení potrubí pro modulární uspořádání
 rychlá a snadná instalace
Konfigurace jednotek s integrovaným systémem nebo třícestným ventilem
 úspora času a práce při instalaci
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FREECOOLING

ELFOEnergy STORM EVO FC: nový freecoolingový chladič kapalin
NEJLEPŠÍ PARAMETRY A NEJPOKROČILEJŠÍ TECHNOLOGIE
Přímý free cooling
Nominální chladicí výkon:
(A35/W7) od 50 do 81 kW
Nové chladivo R32
Vysoká sezónní účinnost – SEER až 4,56
SEPR až 5,84
Scrollový DC invertorový kompresor a DC invertorový ventilátor

Mikrokanálový výměník kondenzátoru
Režim chlazení od -25°C do+48°C venkovní teploty
Chlazená voda do 5°C
Tichý a supertichý režim pro noční provoz
Modulární řešení
Vestavěné řešení s vodním čerpadlem a nádrží
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ELFOEnergy STORM EVO FC: řada
WSAT-YES FC 18.2 – 35.2

Série
Model

18.2

20.2

25.2

30.2

35.2

Chladicí výkon
[kW] (A35/W7)

50

56

69

74

81

Rozměry

2155
mm

2155
mm
1130
mm

1130
mm
2375 mm

Kompresorů /
chladivových okruhů

3230 mm

2/1

Chladivo

R32

Napájení

400/3/50+N
21

Klíčová technologie
ELFOEnergy STORM EVO FC přináší nejlepší energetické parametry, a :to díky:
DC invertorová technologie, ideální pro provoz
při částečném zatížení.

EER

Electronický expanzní ventil, který se rychle a přesně
přizpůsobuje zatížení systému.

SEER

až

4,81

Deskový výměník maximalizuje účinnost tepelné výměny,
díky velké teplosměnné ploše.
.

SEPR

až

5,84

Mikrokanálový výměník zajišťující vysokou účinnost výměny
tepla a snižující objem chladiva.

až 2,85
A35/W7

PŘIPRAVENO NA LOT21!!!
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Rozšířený provozní rozsah
Chlazení
25

Chladná voda od -15°C až do
+48°C venkovní teploty!

Twu[°C]

20

15

Twu [°C] = Teplota výstupní vody z výměníku

1

2

Tae [°C] = Vsupní vzduch na venkovním výměníku

10

1 = Běžný provozní rozsah
2 = Provozní rozsah s glykolem
5

0
-30 -25 -20 -15 -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tae [°C]
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FREE COOLING pro významné úspory energie

•

Je-li venkovní teplota nižší než teplota
vratné vody ze systému,
FREECOOLING využije chlad z okolního
prostředí a omezí provoz kompresorů
až do jejich úplného zastavení.

40% uspořené
energie

> 40% uspořené
energie

39% uspořené
energie
30% uspořené
energie

25% uspořené
energie

•

Pro kontinentální teploty (teplota vzduchu
často nižší než +15°C) je
úspora s FREECOOLINGEM vyšší
než 40%
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PŘÍMÝ FREECOOLING
Logika řízení
Existují tři hlavní provozní režimy lišící se pokud jde o postavení třícestného ventilu a aktivaci
kompresorů:
5

4

T

AE
35°C

– LÉTO: vysoká venkovní teplota
 FREE COOLING = vypnutý
 V provozu = pouze kompresory
režim tradičního chilleru

6

EEV

3
1
100%

T
TW out
10°C

T

PD

2
TW in
15°C
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PŘÍMÝ FREECOOLING
– MEZIDOBÍ: střední venkovní teplota

5

 FREE COOLING = zapnutý

 Kompresory + FREECOOLING

4

6

Prvotní je chlazení přirozenou cestou a zdarma,
chybějící chladicí výkon dodá chladivový okruh
s kompresory v částečném provozu.
.

T

AE
11°C

EEV

3
1

T
TW out

50%

PD

T

2
TW in
15°C

5

– ZIMA: nízká venkovní teplota
 Plný FREE COOLING
 Kompresory = vypnuté
teplota venkovního vzduchu řeší potřebu chlazení
na výstupu
- FREECOOLINGOVÝCH výměníků, již
s požadovanou teplotou: maximální úspora!

4

6

AE
0°C

T

EEV

3
1

T
TW out

0%

PD

T

2
TW in
15°C
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ZET = Zero Energy Temperature (Teplota nulové energie)
ZET
Venkovní teplota, při níž je jednotka
schopna poskytovat celý navrhovaný
chladicí výkon (na 30°C venkovní
teploty) pouze ventilátory:
kompresory jsou zcela VYPNUTY

Dokonce i při nadnulové venk. teplotě:
STORM EVO představuje
hodnoty ZET až k 1,6 °C

CHLADICÍ
VÝKONCAPACITY
COOLING

COOLING
CAPACITY
CHLADICÍ
VÝKON

(FREECOOLING)
(FREECOOLING)

(MECHANICAL
(STROJNÍ
CHLAZENÍ)COOLING)

ZET ZET

COMPRESSOR
KOMPRESOR
C C

OFF OFF

30°C30°C

10°C

10°C

15°C

15°C

C C

10°C

10°C

15°C

15°C

COMPRESSOR
KOMPRESOR
C C

ON ON
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C C

Perfektní pro certifikaci LEED

LEED vyhovující
ELFOEnergy STORM EVO splňuje předpoklady týkající se “Minimální energetické účinnosti” a “Základního řízení
chladiva” podle certifikace LEED. .
Požadavek

COPR > 2,80
A7/W35

splňovaný

IPLV > 3,05

pro celou řadu

A35/W18

Parametry AHRI jsou uvedeny v technické dokumentaci:

:
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KONFIGURACE

Konfigurace
 Hydromodul
Volitelná integrovaná sestava čerpadel uspoří:
Čas a náklady na zprovoznění
Podlahovou plochu pro čerpadla a příslušné odstupové vzdálenosti

Dostupné možnosti:
invertorové čerpadlo

systémová nádrž
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SHRNUTÍ

Shrnutí
NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI A NEJPOKROČILEJŠÍ TECHNOLOGIE
Přímý freecooling
Nové chladivo R32
5 modelů pro pokrytí veškerých požadavků

Špičkový výkon při ještě vyšší sezónní účinnosti
pro všechny modely:
 ZET až k 1,6 °C
 SEPR až 5,84
Chlazení od -25°C do +48°C venkovní teploty
Nejpokročilejší plně DC invertorová technologie
Modulární provoz : až 16 jednotek spravovaných v lokálním systému.
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Děkujeme !

www.clivet.com

