Σύζηεκα ηεο SMARTCOOL systems γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζπκπηεζηέο ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ (ESM)

Energy Saving Module (ESM)

To ESM είλαη έλα ζχζηεκα κηθξν-ππνινγηζηή
ςεθηαθήο βειηηζηνπνίεζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί
εηδηθά γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (KWh) θαη ηε κέγηζηε απφδνζε (KW), ζε
βηνκεραληθνύο ζπκπηεζηέο ςύμεο θαη θεληξηθνύ
θιηκαηηζκνύ, απφ 15% έσο 25% κε παξάιιειε
δηαηήξεζε ησλ ζσζηψλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο
θαη ζεξκνθξαζίαο.

ECO 3

Τν eco3 είλαη έλα λέν πξντφλ θαη απεπζχλεηαη ζε
κηθξφηεξεο θαη απινχζηεξεο εθαξκνγέο κέρξη θαη
18 KW . Έρεη αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγίαο
κε ην ESM θαη ηελ ίδηα απφδνζε, αιιά δηαηίζεηαη
κε κνλό θαλάιη εμνηθνλόκεζεο θαη κε δηπιό.
Η εγθαηάζηαζε ηνπ είλαη πνιχ απιή θαη
γξήγνξε.
Δθαξκνγέο:

Ο κηθξνυπνινγηζηήο ηνπ ESM θαηαγξάθεη ηελ
απόιπηεο ηηκέο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ
απν θαηαζθεύεο ειεγθηή, θαη κεηξά ηνπο
ξπζκνύο αιιαγήο ηεο αλόδνπ θαη ηεο θαζόδνπ
ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ηεο πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκπηεζηψλ.
Με απηά ηα δεδνκέλα ην ESM ππνινγίδεη ηε
ζεξκηθή θφξηηζε πνπ αλαινγεί ζηελ ςπθηηθή
ηζρχ πνπ απαηηείηαη θαη ππνινγίδεη ηηο
κεηαβιεηέο θαη παξακέηξνπο (Load
Proportional Differential Adjustment ή
LPDA). Τν LPDA ειαρηζηνπνηεί ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζπκπηεζηή εληφο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ
ιεηηνπξγίαο, , κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ηνπ
ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή ςχμεο ή
θιηκαηηζκνχ , ειαηηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (kWh) θαη ε κέγηζηε
δήηεζε (kW / KVA), δηαηεξψληαο ηελ
απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία.

 Σε θεληξηθά θιηκαηηζηηθά κέζσλ θαη κηθξψλ
εηαηξηψλ
 Σε κηθξνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο
 Σε επαγγεικαηηθά ςπγεία θαη θαηαςχθηεο
κέζεο θαη κηθξήο ηζρχο

Μνλό θαλάιη

Τάζε
ιεηηνπξγίαο
Βάξνο
Πξνζηαζία
Γηαζηάζεηο
Σπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο
θαλάιηα
Τάζε εηζφδνπ

Local Network
Controller

System Interface
Module

24VAC,
350mA240 VAC
25 watts
317 γξακ.
IP20
Ύςνο 75 mm
Πιάηνο 100 mm
Βάζνο 110 mm
-30 to +60 Celsius

24VAC to
240VAC
243 γξακ.
IP20
Ύςνο 75 mm
Πιάηνο 55 mm
Βάζνο 110 mm
-30 to +60 Celsius

Τάζε ιεηηνπξγίαο 24VAC, 350mA
Οζφλε
4 Digit, 7
Segment, 3 LED
Πξνζηαζία
IP64
Γηαζηάζεηο
Ύςνο 145mm
Πιάηνο 159mm
Βάζνο
27mm
Σπλζήθεο
-30 to +60 Celsius
ιεηηνπξγίαο
θαλάιηα
One
Τάζε εηζφδνπ
240VAC (max)
Contact Rating
240VAC, 360VA,
B300

Δηπιό θαλάιη
24VAC, 350mA
4 Digit, 7
Segment, 6 LED
IP64
Ύςνο 145mm
Πιάηνο 159mm
Βάζνο
27mm
-30 to +60 Celsius
Two
240VAC (max)
240VAC, 360VA,
B300

Τν Energy Saving Module (ESM) ηεο εηαηξία
Smartcool Systems Inc. είλαη κηα θηιηθή πξνο ην
πεξηβάιινλ εθαξκνγή ηερλνινγίαο πνπ κεηώλεη
ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (kWh) θαη ηε
κέγηζηε δήηεζε ηζρχνο(KW) γηα κεγάιεο
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο ςύμεο.
Αληί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο
εμνπιηζκνύ, ην ESM ζπλεξγάδεηαη κε ηα
ππάξρνληα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζεη φηη νη ζπκπηεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο
ιεηηνπξγνχλ ζηε κέγηζηε απόδνζε, δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηα
πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο, ρσξίο
λα μεθεχγεη απφ ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο.
Η δηαδηθαζία απηή, γλσζηή σο
"Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο
ζπκπηεζηή"("Compressor
Optimization" ) κπνξεί λα κεηώζεη ην
ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή άλσ
ηνπ 30% θαη ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο δήηεζεο
έσο θαη 30%.Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
γηα κηα εγθαηάζηαζε ζε πιήξε
ιεηηνπξγία λα πξαγκαηνπνηήζεη νιηθή
απόζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο από 12 έσο
θαη 30 κήλεο!!!!
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ESM:
 ην ESM κεηψλεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπκπηεζηήο θαηά 15% - 50% θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
επεθηείλεηαη ε δσή ηνπ ζπκπηεζηή. Ωο εθ ηνχηνπ, ην
ESM πξνβιέπεη κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο
 Χξεζηκνπνηψληαο ην ESM πεξηνξίδεηαη ν "κηθξφο
θχθινο ιεηηνπξγίαο" θαη εμαζθαιίδεηαη έιεγρνο ηνπ
ρξφλνπ πνπ δελ ιεηηνπξγεί ν ζπκπηεζηήο.
 Η εγθαηάζηαζε ηνπ ESM είλαη πξηλ θαη κεηά απφ
ην ζεξκνζηάηε, ζε ζεηξά.
 Η εγθαηάζηαζε ηνπ ESM είλαη ζε ζεηξά κε ην
ππάξρνλ θχθισκα ειέγρνπ ηνπ ζπκπηεζηή
 Δπεηδή ην ESM δελ είλαη πεξηζζφηεξν επεκβαηηθφ
ζην ζχζηεκα απφ έλα ζεξκνζηάηε, δελ ππάξρνπλ
ζέκαηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ ζπκπηεζηή.
 Δπεηδή ην ESM ζπκπιεξψλεη, αιιά δελ
ππνθαζηζηά ην πξσηνβάζκην ζχζηεκα ειέγρνπ, κηα
αθξηβή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ESM
κπνξεί λα κεηξεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ESM, ηίζνληαο ην εθηφο
ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο
(kWh) κε αλάινγε πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνχζε ην
ESM. Απηφ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ αλ
ηχρνπλ ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
θπβέξλεζεο.
 Η εγθαηάζηαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη κπνξεί λα
δηελεξγεζεί ζε ιηγφηεξν απφ κία εκέξα γηα θάζε
ζχζηεκα .

Με δηαζέζηκα
2
240VAC, 360VA, 240VAC, 360VA,
B300
B300
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