EWAD~C
Året runt

KLIMATKOMFORT
Värme
Luftkonditionering
Vätskekylaggregat
Kyl & Frys applikationer

serien för större
anläggningar

EWAD~CUtformad för att överträffa HVAC
branschstandarder för verkningsgrad, erbjuder
denna serie flexibla lösningar för ett brett
spektrum av tillämpningar tack vare sin
avancerade design med flera effektivitets- och
ljudkombinationer.

EGENSKAPER & FÖRDELAR
TILLÄMPNINGSFLEXIBILITET
Oavsett applikation är vår serie den idealiska lösningen tack
vare sitt breda utbud av kapaciteter (från 619-2.008 kW) och
omgivningstemperaturer för drift (från -18 ºC till +52 ºC),
samtidigt som de upptar den minsta golvytan på marknaden.

LÅGA DRIFTSKOSTNADER
Minskade driftskostnader uppnås genom vår unika
singelskruvkompressor som ger maximal effektivitet under både
fulllast och dellast.

ENASTÅENDE TILLFÖRLITLIGHET
Innovativ teknik (t.ex. avancerade rotorer i kompositmaterial i
kompressorerna) minskar slitaget i utrustningen bidrar till ökad
livslängd och låg total ägandekostnad.

ENASTÅENDE STYRLOGIK
Med de användarvänliga kontrollerna kan du programmera
systemet för maximal effektivitet och samtidigt se en fullständig
historik över enhetens drift.

LÅG LJUDNIVÅ VID DRIFT
Minskade ljudnivåer under full och partiell drift uppnås av den
senaste kompressortekniken och en unik fläktdesign som flyttar
stora volymer luft nästan ljudlöst, vilket ger tyst drift för installation
även i bostadsområden.

Kapacitetsområde 619 ~ 2 008 kW

INTEGRERADE
KONTROLLSYSTEM
Absolut kontroll över driften i vår EWAD~C-serien av aggregat
uppnås genom att använda Microtech III styrenheter. Dessa
enheter ger en enkel och användarvänlig uppsättning kontroller
som låter dig ställa in och övervaka varje aspekt av aggregatets
drift och för att hålla ett långsiktigt register för användning av
underhållspersonal. För att erhålla en totallösning, integreras
styrenheterna med fastighetens automationssystem med
kommunikation via LonTalk, BACnet, Modbus eller annat Ethernet
TCP/IP-protokoll.

MÖJLIGHET TILL TILLVAL
Eftersom vi erbjuder en mängd olika kombinationer på kapacitet,
effektivitet och ljudkontroll, erbjuder vi också en omfattande lista
med alternativ för att optimera EWAD~C kylaggregat för just din
applikation och krav. Vi fann att våra kunder nästan alltid valt
många av dessa, så vi levererar dem numera som standard – men
det är en ny serie tillval så att du kan skräddarsy systemet efter
dina exakta specifikationer. Noterbara bland dessa är alternativet
Värmeåtervinning för ökade energibesparingar och för att
utvidga användningsmöjligheterna på hotell, etc.

LJUDNIVÅ
EFFEKTIVITET

KAPACITETSOMRÅDE

Standard

Låg

Minskad

Standard

3

3

3

Hög

3

3

3

Premium

3

3

3

600

800

1 000
619-1 922 kW
736-2 008 kW
809-1 562 kW

1 500

2 000

2 500

EWAD~CZ
Med sina exceptionella
energieffektivitetsvärden är vår nya serie
en extremt kostnadseffektiv lösning för
användning i system med variabla lastkrav, till
exempel komfortapplikationer.
,19(57(5

Kapacitetsområde 635 ~ 1 802 kW

EGENSKAPER & FÖRDELAR

VARFÖR EN INVERTER ?

INVERTERTEKNIK

Vår marknadsledande inverterteknik gör det möjligt för enheten
att kontinuerligt reglera sitt termiska flöde genom att ändra
varvtalet på kompressorn som svar på kylbehovet. Detta är
idealiskt för applikationer med varierande belastningskrav såsom
komforttillämpningar där är den höga verkningsgraden på dellast
i våra lösningar gör det möjligt att kraftigt sänkta CO2-utsläppen
och minska de årliga driftskostnaderna, och därigenom få mycket
snabbare återbetalningstider på systemet.

Användningen av inverterdrivna skruvkompressorer i den nya
EWAD~CZ-serien gör det möjligt för enheterna att leverera högsta
dellasteffektivitet i sin klass med en ESEER på upp till 5,8,
vilket reducerar CO2-utsläppen kraftigt och minskar de årliga
driftskostnaderna.

TILLÄMPNINGSFLEXIBILITET
Vårt nya utbud, som finns i tretton olika storlekar, kan användas i
en mängd olika kombinationer för att ge den optimala lösningen
för applikationer där en tillförlitlig och toppresterande vätskekylare
är viktig.

OMFATTANDE TILLVALSLISTA

Vidare bidrar användandet av inverterteknik också till lägre
ljudnivåer och exaktare kylvattentemperaturer, liksom lägre
startströmskrav, optimala effektfaktorer (alltid över 0,95), en
minskning på vattentankar för det hydrauliska systemet och ökad
tillförlitlighet genom färre kompressorstarter och avstängningar.

Enheterna levereras med många funktioner men det
finns även en omfattande tillvalslista som innefattar:
• fläkthastighetsreglering för ett ökad energieffektivitet
• alternativ med snabb omstart för lokaler som inte kan avvara
kylning efter ett strömavbrott

ENASTÅENDE TILLFÖRLITLIGHET
Även när underhållsåtgärder sker, uppstår ingen förlust av
kylningsreserv eftersom EWAD~CZ kylaggregat, beroende
på deras storlek, har antingen två eller tre helt separata
köldmediekretsar. Dessutom är varje komponent vald med
maximal noggrannhet, för att säkerställa högsta tillförlitlighet
för att tillfredsställa även de mest krävande kraven.

LJUDNIVÅ
EFFEKTIVITET

KAPACITETSOMRÅDE

Standard

Låg

Minskad

3

3

3

600

800

1 000

Standard
Hög
Premium

635-1 802 kW

1 500

2 000

2 500

EWAD~CF
Med introduktionen av nya “fri kyla”
för EWAD-C kylaggregat, kan vi leverera
förstklassiga lösningar, lämpliga för olika
applikationer, som kräver de högsta nivåerna
av energieffektivitet, besparingar och
komfort.
Fri kyla

Kapacitetsområde 602 ~ 1 555 kW

EGENSKAPER & FÖRDELAR
ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET
Med hjälp av ett "frikylande" kylaggregat är energiförbrukningen på
kylaggregat avsevärt reducerad under de kallare årstiderna. Faktum
är att när utomhustemperaturen är tillräckligt låg - 3 °C eller lägre
beroende på modell - stängs kompressorerna av och kyleffekten
är praktiskt taget gratis. Detta leder till dramatiskt reducerad
belastning på kompressorer och de årliga driftskostnaderna
eftersom upp till 75% kan sparas in på energiförbrukningen.

Dessutom, att minska kompressoranvändningen bidrar också
till att utöka aggregatets livslängd, vilket ytterligare minskar
den totala kostnaden för en installation.

medvetna om behovet av att placera servrar i ett specifikt rum inom
företaget eller till och med för att skapa särskilda anläggningar för
att förvara dem. Dessa anläggningar eller datacenters, konsumerar
stora mängder av energi och skapar en hel del värme och detta måste
hanteras varsamt för att optimera prestandan på utrustningen.
Under årens lopp har datacenter blivit en av de största
producenterna av växthusgaser i näringslivet - och detta
kommer att öka ytterligare. EU vill nu se en minskning av
energiförbrukningen och miljöpåverkan från dessa anläggningar.
En mycket viktig del av lösningen är att använda mycket
energieffektiva kylsystem såsom EWAD~CF-serien.

SÄNKT MILJÖPÅVERKAN
Eftersom våra "frikylande" kylaggregat använder den kallare
utomhusluften för att förkyla det vatten som används, använder
de markant mindre energi vilket minskar den globala
miljöpåverkan från systemet och bidrar till att upprätthålla de
mål som EU har satt och samtidigt förstärka vårt företags gröna
profil.

DATACENTRALMARKNADEN
Under 1980-talet började datorer att placeras ut överallt, och när
IT-verksamheterna började växa i komplexitet, blev företagen

VAD ÄR FRI KYLA?
Frikyla är en ekonomisk metod för att använda låga externa
lufttemperaturer att hjälpa till med kylning av vatten, som sedan
används för luftkonditioneringssystem i datacenter eller industriella
processer. När den omgivande lufttemperaturen sjunker under
den inställda temperaturen, kringgår hela eller delar av det kylda
vattnet befintligt kylaggregat och går genom "frikylsystemet"
i stället. Detta gör att kylsystemet använder mindre energi,
vilket resulterar i energibesparingar, utan att kompromissa på
kylbehovet.

LJUDNIVÅ
EFFEKTIVITET
Standard
Hög
Premium

KAPACITETSOMRÅDE

Standard

Låg

Minskad

3

3

3

600

800

1 000

602-1 555 kW

1 500

2 000

2 500

SERIEN EWAD~C ERBJUDER
TOPPEFFEKTIVITET, LÅGA
LJUDNIVÅER OCH FLEXIBLA
LÖSNINGAR FÖR MÅNGA
OLIKA TILLÄMPNINGAR
Vi utrustade den nya luftkylda serien med ett
antal in-houseutvecklade tekniska innovationer
- som den unika singelskruvskompressorn
och

avancerade

högeffektivitetsfläktar

-

och erbjuder dig extremt kostnadseffektiva
lösningar för användning i komfort och andra
tillämpningar där en vätskekylare i toppnivå i
form av prestanda och tillförlitlighet behövs.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification
Programme
för
luftkonditionerare
(AC),
vätskekylare (LCP), fläktkonvektorer (FCU) samt
lufthanteringsenheter
(AHU).
Se
pågående
giltighetscertifikat online: www.eurovent-certification.
com eller: www.certiflash.com
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Daikins
unika
position
som
tillverkare
av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i
miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att
bli den främsta leverantören av produkter som har liten
påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs
ekologisk design och utveckling av ett brett utbud
av produkter och ett energihanteringssystem, som
resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall.

