
Prezentace freecoolingové verze výrobku SCREWLine3

Modely WDAT-SL3 FC 200.2 - 580.2 (520 - 1523 kW)



Freecoolingový chladič

• Průmyslové a procesní
aplikace
serverovny klimatizace

•
• Vysoká účinnost ve všech 

pracovních podmínkách

FC
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Datacentra

Věstavěný výměník pro brine



Technologie, která zvyšuje účinnost

Ventilátory s elektronickou regulací rychlosti
(phase cut) a inovativními difuzéry AxiTop
pro rekuperaci dynamické energie

Výměníky s velkou plochou s měděnými 
trubkami a hliníkovými lamelami (vol. lamely
acrylovým povlakem)

regulace s
Clivet Smart 
LinkVysoce účinný trubkový

s plynulým řízením výkonuvýparník (standardní
Victaulická připojení)
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Kompresory 

AutomatickáEKONOMIZÉR



Účinný a spolehlivý šroubový kompresor

chladivaVýtlak
Plynulá regulace
výkonu

Dvojšroub
na radiálních ložiskách

olejeOdlučovač
chladivaSání

ECONOMIZÉR 

olejeOhřev

4 SCREWLINE3

Vyjímatelný olejový filtr



Ekonomizér: zvyšuje účinnost a dodávaný výkon

KONDENZÁTOR

EKONOMIZÉR

VÝPARNÍK

• zvyšuje podchlazení
•

60
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• zvyšuje EER (zvýšení příkonu
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40 PŘÍKONU
KOMPRESORU

chladicího výkonu)
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0

10

-20
Entalpie/tlak
chladivo R134a 

ZVÝŠENÍ
CHLADICÍHO VÝKONU
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zvyšuje dodávaný výkon

kompresoru je nižší než zvýšení 

ZVÝŠENÍ



Vysoce účinný trubkový výparník

• Velmi vysoká účinnost (kW/m2) 
Si l  d t t d i *

Te
plo

ta 
[ °

C 
]

 - jeden průchod a protiproudý design*
- nový patentovaný  distributor chladiva

Chladivo
Přiblížení

• Extra silná izolace výměníku

g
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*95% výrobků z této řady

VSTUP
CHLADIVA

VÝSTUP
CHLADIVA

VÝSTUP
VODY
VÝSTUP
VODY

VSTUP
VODY

Voda



Inovativní ventilace se zařízením AxiTop

•Vyšší průtok: +9% pro stejný motor a rychlost otáčení

•Vyšší výkon na půdorysnou plochu

•Další snížení hluku: -3dB(A) pro ventilátor o Ø 800 mm při maximální

•Nižší spotřeba energie: -3% 
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rychlosti

pro ventilátor o Ø 800 mm při maximální
rychlosti



Vysoká účinnost rekuperace tepla

Předehřev vodyVýroba teplé vody

P  f h  l d i d F ll h  i  D i  h   Požadavek na ohřev je
zčásti pokryt výměníkem
rekuperace.

Požadavek na ohřev  
je kompletně pokryt
výměníkem rekuperace.

Teplá voda proudící 
do nádrže je ohřívána
díky vloženému výměníku

zbytek.
 Přídavný ohřev je použit

pouze ve výjimečně
náročných situacích.

z výměníku rekuperace.
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Příprava teplé vody

Přídavný ohřev pokrývá používajícímu teplou vodu



Částečná rekuperace
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Graf 1.1. Teplota výstupní vody z rekuperovaného tepla Graf 1.2. Tlakové ztráty v rekuperačním výměníku

Příklad :

500 kW chiller, 
• °C

Aplikace: klimatizační systém, 12/7°C chlazená voda

C
• Rekuperované teplo/chladicí výkon: 19% (chart 1.1)

• Rekuperované teplo 500x0,19= 95 [kW]
•Další požadavek: teplá voda

Řešení: částečná rekuperace chladicího tepla

 

.
•
• Návrhový průtok 4.5 [l/s]
• Tlakové ztráty 18 [kPa] (graf 1.2)
•
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. 

model  WDAT-SL3 EXC 210.2

z rekuperačního výměníku

Požadovaná teplota vody: +45

Maximální průtok 11,3 l/s (graf 1.2)
Minimální průtok 14,1 l/s (graf 1.2)

• °CCTeplota vratné vody: +40



Pokročilé elektrické a elektronické součásti

• Multifunkční monitor  fází jako standard

– 
– vyhnutí se chybám způsobeným nesprávným elektrickým zapojením

• Generace pokročilých regulátorů

– Snadná údržba s novými systémy diagnostiky
a archivací dat

– Možnost online propojení s autorizovanou podporou
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ochrana elektrických součástí před zvýšením napětí



Redukovaný rozběhový proud

Startovací sekvence jednotkyovládání :
–

– vyhovuje předpisům dodavatelů el. energie
A 

]

Neregulovaný rozběh

Špička
Pr

ou
d [

 A

Postupný rozběh naší standardní
jednotky
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 (s)

současného rozběhu zamezení více motorů

Čas



Zjednodušení a industrializace soustavy

Volitelné vestavěné skupiny čerpadel uspoří:

•

• Podlahovou plochu na čerpadla a příslušné odstupy

Dostupné

HYDROMODUL HYDROMODUL+NÁDRŽ

H2O

12 SCREWLINE3SPINchiller3 Next Generation 

Náklady a čas na zprovoznění

možnosti:

Modulární Integrovaný primární okruh



HYDROMODUL

•

• automatický provoz

• redukce průtoku vody v kritických podmínkách
− spuštění soustavy

− po provozních pauzách

•
− 80% nominálního průtoku (konfigurace se 3 čerpadly)

60% 

HEAD
ZÁTĚŽ OKRUHU

P1+P2+P3− 60% 

100%

P1+P2
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VODY≈ 80% PRŮTOKU

Zjednodušení a industrializace soustavy

2-3 paralelní čerpadla

dobrý průtok vody i když je jedno z čerpadel mimo provoz

PRŮTOK

nominálního průtoku (konfigurace se 2 čerpadly)



Automatická správa skupiny jednotek

• Modulární systém správy ECOSHARE až 7 jednotek v lokální síti

– Flexibilní  přesně se přizpůsobí zatížení

– 

– Účinný  využije podmínky pro maximální účinnost každé jednotky

– Aktivní řízení čerpadel  Režim 1: všechna čerpadla stále běží

 Režim 2: čerpadla běží pouze běží-li jednotka

ECOSHARE NETWORK
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Síť ECOSHARE

Spolehlivý porucha nezpůsobí odstávku celého systému



Jednodušší údržba

• Rychlé spoje jako standard
– úspora času proti závitům či svařování

• Okamžitý odečet chladiva:tlakových hodnot
– elektronicky na uživatelském rozhraní

••
- na výtlaku kompresoru
-
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- na standardně dodávaných manometrech

–

–

Uzavírací ventily jako standard

- na kapalinové větvi



Zjednodušení a industrializace soustavy

• Displej na jednotce

–

• Připojení k PC přes port Ethernet:

–

provádět diagnostiku, aktualizace

a využití nástrojů vzdáleného přístupu
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umožňuje reagovat operativně

zjednodušuje postprodejní servis, umožňuje

JEDNOTKA CLIVET



Měření energie

•

• je na displeji jednotky

• přenáší je přes sériové připojení dohledu

Monitorovanými elektrickými parametry jsou:

• Napětí/proud/frekvence

• Účiník/harmonické komponenty

• Příkon/energie
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Zjednodušení a industrializace soustavy

zobrazuje hlavní elektrické parametry jednotky

zobrazuje



Jednotku lze dálkově ovládat pomocí:

•

– replikuje uživatelské rozhraní na jednotce

• bezpotenciálovými kontakty ve standardu

•

– pomocí různých komunikačních protokolů
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Zjednodušení a industrializace soustavy

volitelného dálkového ovladače

systémem nadřazené regulace



FREECOOLINGEMChladič s

Specifikace výrobku

-SL3 200 2 – 580 2 FC (469 - 1375 kWf)SL3 200.2 580.2 FC (469 1375 kWf)
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Modely 200j WDAT



Vzduchem chlazené chladiče kapalin - šroubové kompresory

1500150000 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800 900900 10001000 11001100 12001200 13001300 14001400
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Text [ C]
Standardní jednotka - plné zatížení s vodou+glykolem Rozšířený provoz

CHLADICÍ VÝKON

        Široký provozní rozsah v podmínkách od -39°C do 49°C



Vysoce účinná verze

• Nejlepší kombinace: vysoká účinnost v teplém podnebí a vynikající parametry
u FREECOOLINGU

EXCELLENCE
• Max. účinnost při PLNÉM ZATÍŽENÍ
• Vysoká sezónní účinnost

• Vysoký EER při venkovní teplotě
bez FREECOOLINGU

•
• Přímý FREECOOLING ( s glykolem)
• FREECOOLING bez glykolu

•  
venkovních teplotách

EER > 3
ESEER až 4

°C
FC
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C

Dokonalé pro LEED Úplný FREECOOLING při nadnulových

ZET až 4



Hlavní standardní vlastnosti

EXC

Chladivový okruh s ekonomizérem

Ventilátory s funkcí phase-cutting

Difuzéry AxiTop, technologie rekuperace kinetické energie

Monitor fází za účelem kontroly napájení

Omezení výkonu pro automatické snížení spotřeby

Ventilace rozvaděče
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STANDARD

Plynulá regulace výkonu kompresoru

Elektronický expanzní ventil

Regulace startovacího proudu



Tichý provoz – FREECOOLING

SC = zvuková izolace kompresoru

880 rpm

Opláštění kompresoru

EN = Extrémně nízký hluk

580 rpmp
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Opláštění kompresoru



FREECOOLING bez glykolu: další úspory v systému

• Bez glykolu  Bez snížení výkonu u koncových jednotek a čerpadel

• PŘÍMÝ a BEZGLYKOLOVÝ FREECOOLING
– Stejný režim spouštění a ovládání

– Regulace teploty výstupní vody prostřednictvím Glykol v okruhu

modulace ventilátorů

• U BEZGLYKOLOVÉHO FREECOOLINGU
– Vložený výměník odděluje glykolový okruh

Bezglykolový
okruh
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od bezglykolového.
Lepší výměna tepla ve výparníku – zvýšení celkového výkonu



Vysoká účinnost FREECOOLINGU                        a
5

PŘÍMÝ BEZ GLYKOLU

• Vysoká venkovní teplota AE
35°C

EEV6

3

4
T

–

– V provozu = pouze kompresory
15°C

TW in

1

2

100%

10°C
TW out

TT PD

T

• Střední venkovní teplota

–

– Kompresory+ FREECOOLING

• Nízká venkovní teplota AE
0°C

EEV

5

6

4
T

– Plný

–

EEV

1

6

3

2

0%

TT PD
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15°C
TW in

10°C
TW out T

FREECOOLING vypnutý

FREECOOLING zapnutý

FREECOOLING

Kompresory vypnuté



Vysoká účinnost rekuperace tepla

Rekuperace kondenzačního tepla, v režimu chlazení

• rekuperace = cca 15% odváděného tepla k dispozici

Dovoluje výrobu teplé vody zdarma pro

• dohřívací teplovodní výměník

• hygienické využití

• jiné procesy nebo provozy
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částečná



Rozšířený provozní rozsah pro jakékoli podmínky – FREECOOLING

Standard Verze

• +45°C +45 C 

+49°C venkovní teploty

částečné zatížení*

• Až -39°C u standardní verze
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Až pro plné zatížení

s vhodnou procentuální 
koncentrací glykolu



FREECOOLING umožňuje významné úspory energie

Pro kontinentální podnebí (teplota vzduchu často nižší než +15°C) 

> 40% úspora
40% úspora

energie
energie

39% úspora
energie

30% úspora
energie

25% úspora
energie
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může být úspora s FREECOOLINGEM až 40%



FREECOOLING? – Ano, prosím.

Pro aplikace, u nichž je chlazení požadováno i při nízkých
SCREWLine3 FREE COOLING SCREWLine3 FREE COOLING  venkovních teplotách, je

 

Teplota vratné
vody ze soustavy

ze soustavy, je díky přidanému

Venkovní

vodnímu výměníku část chladicího
zdarma.
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odpovědí.

teplota

Tam, kde je venkovní teplota

odpovědí.

nižší  než teplota vratné vody

výkonu dodávána 



FREECOOLING – jaká teplota výstupní vody?

FREECOOLINGOVÉ jednotky jsou používány v průmyslových aplikacích

 h   7°C.
1260 kW, voda na 10°C

C

2400

MWh Spotřeba energie Výstupní voda 10° chladicí výkon: 1260 kW
Řím

ENERGIE v MWh za 1 rok

2250

2300

2350

-8% - 8%

2100

2150

2200

8%
ENERGIE PŘI  ZVÝŠENÍ
NASTAVENÍ TEPLOTY  

2050

15°C 12°C
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10°C 7°C

kde se nepočítá s odlvhčováním a teplota výstupní vody může být
vyšší než

SPOTŘEBOVANÉ

O 3°C



ZET – Co to je?

FREECOOLINGOVÉ chladiče se obvykle používají v aplikacích,

    
ZET

Máme 1 chladič vyrábějící chladnou vodu CHLAZENÍ

teplotu 30°C.
KOMPRESOR

ZET je venkovní teplota, při níž je chladič schopen poskytnout celkový jmenovitý

chladicí výkon (pro 30°C venkovní teploty) pouze za použití ventilátorů, tedy
s kompresory úplně vypnutými.
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p

u nichž je chladicí výkon stabilní v průběhu celého roku a celého dne.

(30% glykol) na 10°C a návrhovou venkovní

NEBĚŽÍ



CLIVET si zvolil FREECOOLING

Optimalizace parametrů s FREECOOLINGEM a v letních 
podmínkách vedou ke značným úsporám.

450

500

kW PŘÍKON Výstupní voda 10°C Chladicí výkon: 1260 kW Výrobce X 
EER35: 2.6
ZET: +1.5°C

300

350

400 Výrobce Y 
EER35: 2.9
ZET: -0.3°C

VENKOVNÍCH TEPLOTÁCH

100

150

200

250 CLIVET
EER35: 2.6
ZET: -0.5°C

0

50

100

0 5 10 15 20 25 30 35

Outdoor temperature [°C] 

Po 80% času kompresory pracují.

Vysoce účinná chladivová strana SCREWLine3 snižuje roční spotřebu.
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PŘÍKON PŘI RŮZNÝCH



Příkon závisí na teplotě venkovního vzduchu

Řešení CLIVETu je vhodné také do velmi nepříznivých podmínek.

MWh Spotřeba energie Výstupní voda 10°C Chladicí výkon: 1260 kW

MILAN MOSCOW
1350

MWh Spotřeba energie Výstupní voda 10°C Chladicí výkon: 1260 kW

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

-6%
1310

1320

1330

1340

1350

-4%

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720 -4%

1270

1280

1290

1300
-2%

1650

1660

Výrobce X Výrobce YCLIVET
1260

CLIVET

1260 kW, voda na 10°C,
SPOTŘEBA v MWh za 1 rok
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Výrobce X Výrobce Y



Výhody SCREWLine3

SCREWLine3 znamená velký užitek v komplexním pojetí:


 elektronický expanzní ventil



 vysoce účinný trubkový výměník

  

 zařízení pro částečnou i úplnou rekuperaci tepla



d

 velká teplosměnná plocha pro vysoký výkon v letním pracovním režimu
a pro
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difuzéry AxiTop

standardní regulace kondenzace

2 verze

specifické modely pro FREECOOLING: přímý a bez glykolu

FREECOOLING



Chiusura

www.bmklima.cz

www.clivet.com


