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EWA/YQ~BA

EWA/YQ~BA
SPARA ENERGI, SPARA PENGAR
MED HÄNSYN TILL MILJÖN

LITEN INVERTER VÄTSKEKYLARE
Enbart kyla eller som
värmepump

EWA/YQ~BA
finns i 7 storlekar mellan 17 och 75 kW med 1
eller 2 köldmediekretsar (elektroniskt)
vid enbart kyla eller värmepumpsversioner

DAIKIN INVERTERTEKNIK

OCH MER:

› Hög verkningsgrad med klassledande ESEER upp till 4,75
Detta innebär att aggregatet kommer att ha en lägre energiförbrukning,
vilket sparar kostnader samtidigt som en hög effektivitet erhålls.

› Goda servicemöjligheter då komponenterna är lättåtkomliga

› Fantastisk miljömässig prestanda, hög prestanda vid låga
utomhustemperaturer
Med en lägre energiförbrukning erhålls en mindre
miljöpåverkan utan att prestandan försämras.
› Kort återbetalningstid
Kostnadsbesparingar från lägre energiförbrukning, i
kombination med energibesparingar från förnybara resurser
som omgivningsluften, betyder snabbare återbetalningstid.
› Minimal elförbrukning vid uppstart: inga
energiförbrukningstoppar och ingen mjukstart behövs
Gradvis ökande effekt, baserat på behovet, innebär att det
inte finns några energiförbrukningstoppar och ingen extra
mjukstartare behövs.
› Låga ljudnivåer tack vare inverterdriven kompressor och
inverterdrivna fläktar (inget behov av extra tillval)
Tack vare den inverterstyrda kompressorn som jämnar ut kompressorns
användning i kombination med nydesignade inverterdrivna fläktar, har
ljudnivåerna minskat utan behov av dyra extra alternativ.
› Hög tillförlitlighet: få kompressorstarter
Med färre kompressorstarter tack vara invertersystemet erhålls
en högre tillförlitlighet.
› Låga fluktuationer på temperaturen på utgående vatten, även utan bufferttank.

› Fabriksmonterad standardpump eller hög ESP-pump som tillval
› Ingen bufferttank krävs för standardtillämpningar
Och även utan en är det små fluktuationer på utgående
vattentemperatur
› Tillbehörssatser
Tillbehören innefattar fjärrkopplat användargränssnitt,
manometrar, externa styrkort I/O, etc. alla konstruerade för att ge
ökad kontroll eller prestanda
› Stort driftsintervall (omgivningstemperatur upp till 43 °C)
Möjligheten att kunna arbeta vid temperaturer på upp till 43 °C
gör den perfekt för process- och komfortlösningar
› Digital fjärrkontroll gör det lätt att styra systemet utan
specialutrustning eller utrustning

DIGITAL STYRENHET
› Timer för tidsschema
› Väderberoende styrning (kurvstyrning)
› Styrning av multienheter
› Nattkopplingsfunktion

Den integrerade invertern i nya R-410A-baserade
EWA/YQ~BA anpassar kompressorvarvtalet till det
verkliga kyl-/värmebehovet, vilket får aggregatet
att arbeta under optimal effektivitet (ESEER upp
till 4,75) oavsett de termiska belastningsvillkoren.
Genom att bara förbruka den energi som
behövs för den aktuella lasten, kommer den
miljömässiga prestandan att väsentligen öka och
de årliga kostnaderna kommer att minimeras så att
återbetalningen på kylanläggningen går fortare.
De nya aggregaten, tillgängliga för enbart kyla
samt som värmepumpar, kan arbeta inom ett stort
spann av omgivningsförhållanden och är lämpliga
för komfort och processkyla/-värme, applikationer,
speciellt när de högsta nivåerna på effektivitet,
besparingar och komfort krävs.

Den goda dellastprestandan som EWA/YQ~BA har tack vare
invertern ger kostnadsbesparingar och förbättrad miljöprestanda
till det mindre segmentet på marknaden. Tack vare Daikins
inverterteknik minimeras de årliga driftkostnaderna och snabb
återbetalningstid på kylanläggningen, om det så gäller komfort
eller applikationer för processkyla/-värme.

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.
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EWA/YQ~BA finns i versionerna för enbart kyla eller värmepump.

