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SYSTEM KLIMATYZACJI

DOPASOWANE, BEZPIECZNE, WIELOFUNKCYJNE

EcoCond I EcoCond+ jest wysokosprawnym systemem

EcoCond I EcoCond+Eco umożliwia odzysk ciepła w przy-

odzysku ciepła do grzania i chłodzenia. Oszczędny sposób

padku instalacji z rozdzielonymi urządzeniami wentylacyj-

działania układu powoduje obniżenie kosztów użytkowania

nymi, jak i umożliwia dalsze rozbudowanie jego funkcjonal-

(Life-Cycle-Costs) urządzeń wentylacyjnych.
Zasada: Zastosowanie wydajnych wymienników przeciwprądowych w połączeniu z indywidualną konfiguracją systemu
hydraulicznego.

ności. Poprzez absolutne rozdzielenie strumieni powietrza
wykluczone jest przenoszenie materiału i ognia również w
przypadku awarii. System nadaje się do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymnej oraz do zastosowania
w instalacjach, w których nie mogą być przenoszone zarazki,

Kryteria aktualnych przepisów i ustaw (VDI 6022, VDI 3803,

zapachy, wilgoć, substancje szkodliwe lub inne kontaminacje.

EnEV, EEWärmeG, (EU) nr 1253/2014) zostały z pełną odpo-

Dotyczy to również środowiska z procesowym ciepłem od-

wiedzialnością spełnione poprzez wymagania wobec profe-

padowym jak i mediami agresywnymi. EcoCond / EcoCond+

sjonalnej klimatyzacji. Skuteczny sposób działania EcoCond

umożliwia zastosowanie elastycznych rozwiązań oraz efek-

i EcoCond+ wyróżnia się nie tylko poprzez wysoki stopień

tywne wykorzystanie dostępnego miejsca. Poprzez indywi-

temperaturowego odzysku, lecz również poprzez najwyższą

dualne dopasowanie do warunków przestrzennych system

efektywność energetyczną wg DIN EN 13053.

nadaje się do zastosowania w celu modernizacji energetycz-

Efektywne. Zgodne z normami. Chroniące środowisko.

nej i dodatkowego wyposażenia w istniejących instalacjach.

EcoCond+
Mousonturm, Frankfurt
nad Menem
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Warianty wykonania
EcoCond
Wersja podstawowa

EcoCond
Wersja pełna

EcoCond+

Sprawność odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła

ηt ≤ 80 %

ηt ≤ 80 %

ηt ≤ 92 %

z płynną regulacją obrotów

z płynną regulacją obrotów

z płynną regulacją obrotów

Urządzenie sterujące z elementem do

Szafa sterownicza z ekranem dotyko-

Wysokowydajna rewersyjna pompa

obsługi

wym

ciepła

Dopasowanie pracy wraz z funkcjami

Optymalne dopasowanie pracy wraz z

Szafa sterownicza z ekranem dotyko-

bezpieczeństwa

funkcjami bezpieczeństwa

wym

Stała ochrona przeciwoblodzeniowa

Podwójna ochrona przeciwoblodzenio-

Optymalne dopasowanie pracy wraz z

wa

funkcjami bezpieczeństwa

Zasilanie i odprowadzanie ciepła wzgl.

Podwójna ochrona przeciwoblodzenio-

chłodu

wa

Połączenie z kilkoma urządzeniami

Zasilanie i odprowadzanie ciepła wzgl.

wentylacyjnymi

chłodu

Regulacja urządzeń wentylacyjnych

Połączenie z kilkoma urządzeniami

wraz ze sterowaniem urządzeń siecio-

wentylacyjnymi

Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia

Plug & Play
Potwierdzenie efektywności energetycznej wg DIN EN 13053

Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia

wych (ogrzewanie,chłodzenie, wytwarzanie pary, itd.)

Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia

Regulacja urządzeń wentylacyjnych
wraz ze sterowaniem urządzeń siecio-

Potwierdzenie efektywności energe-

wych (ogrzewanie, chłodzenie, wytwa-

tycznej wg DIN EN 13053

rzanie pary, itd.)
Potwierdzenie efektywności energetycznej wg DIN EN 13053
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Parametry techniczne
Wydajność
urządzenia
wentylacyjnego

Przepływ wody

[m³/h]

[m³/h]

DN 20

≤ 6.000

≤ 1,9

1,0 x 0,5 x 1,4

1,2 x 0,8 x 2,0

1,8 x 1,0 x 2,0

DN 25

≤ 12.000

≤ 3,8

1,0 x 0,5 x 1,4

1,2 x 0,8 x 2,0

1,8 x 1,0 x 2,0

DN 32

≤ 18.000

≤ 5,7

1,0 x 0,6 x 1,5

1,2 x 0,8 x 2,0

2,0 x 1,0 x 2,0

DN 40-1

≤ 25.000

≤ 7,8

1,0 x 0,6 x 1,5

1,5 x 1,0 x 2,0

2,0 x 1,3 x 2,0

DN 40-2

≤ 30.000

≤ 9,4

1,0 x 0,6 x 1,5

1,5 x 1,0 x 2,0

2,0 x 1,3 x 2,0

DN 50-1

≤ 40.000

≤ 12,5

1,2 x 0,9 x 1,5

1,5 x 1,0 x 2,0

2,2 x 1,3 x 2,0

DN 50-2

≤ 50.000

≤ 15,7

1,2 x 0,9 x 1,5

1,5 x 1,0 x 2,0

2,2 x 1,3 x 2,0

DN 65-1

≤ 60.000

≤ 18,8

1,2 x 0,9 x 1,5

1,8 x 1,2 x 2,0

2,4 x 1,6 x 2,0

DN 65-2

≤ 90.000

≤ 28,2

1,6 x 1,0 x 1,7

1,8 x 1,2 x 2,0

2,4 x 1,6 x 2,0

DN 80

≤ 110.000

≤ 34,5

1,6 x 1,0 x 1,7

1,8 x 1,2 x 2,0

2,4 x 1,6 x 2,2

DN 100

≤ 130.000

≤ 40,8

1,6 x 1,0 x 1,7

1,8 x 1,2 x 2,0

2,4 x 1,6 x 2,2

Wielkość

EcoCond
Wersja
podstawowa1

EcoCond
Wersja
pełna2

EcoCond+

Wymiary: długość x szerokość x wysokość [m]

1

Wymiary wraz z nóżkami regulacyjnymi i zaworami odcinającymi

2

Wymiary wraz z ramą podstawową i zaworami odcinającymi, jak i rozbudowaniem bez uwzględnienia rozszerzenia systemu (np. pompa podwójna,
wbudowana instalacja chłodzenia)i
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EcoCond
Wersja podstawowa

EcoCond Wersja podstawowa
KONCEPCJA SYSTEMU I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA
EcoCond w wersji podstawowej jest wysokowydajnym systemem obiegowym zaprojektowanym specjalnie do standardowego zastosowania odzysku ciepła z wysoką efektywnością
energetyczną ηt ≤ 80% (np. klimatyzacja powietrza zewnętrznego, przetwarzanie ciepła odpadowego, itd.).
System składa się przede wszystkim z wymienników przeciwprądowych powietrze – woda, pompy obiegowej wysokiego ciśnienia z płynną regulacją obrotów, układu hydraulicznego i zintegrowanej automatyki.

W układzie hydraulicznym medium wymiennika ciepła przepływa w jednostce kompaktowej i przy tym nieprzerwanie
optymalizowany jest strumień masy w zależności od wielkości
wydatku powietrza i wymaganych parametrów.
Im wyższy jest stopień przenikania ciepła, tym ważniejsze
jest dokładne dopasowanie medium wymiennika ciepła do
strumienia powietrza (VDI 3803, cz. 5). Dzięki zastosowaniu dopasowanej strategii regulacji, obiegowej pompy ciepła
z płynną regulacją obrotów i zaawansowanej automatyki
EcoCond w wersji podstawowej umożliwia stałą optymalizację
w różnych warunkach pracy.

JEDNOSTKA HYDRAULICZNA
Jednostka hydrauliczna EcoCond w wersji podstawowej dostarczana jest w obudowie kompaktowej z nóżkami regulacyjnymi,
wanną ociekową jak i zewnetrzną ramą.

ZAKRES OFERTY
Wymiarowanie systemu
Fabryczny przebieg próbny

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia z płynną regulacją
obrotów
Armatura odcinająca
Zawór regulacyjny
Naczynie wzbiorcze z zabezpieczeniem
Filtr
Przepływomierz

OPCJE / ROZBUDOWA
Pomiary wydajności i udokumentowanie stopnia współczynnika sprawności (zgodnie z DIN EN 13053)
Izolacja (wraz z ochroną antykorozyjną zgodnie z AGI-Q151)
Rozbudowa o podwójną pompę
Obudowanie jednostki hydraulicznej do zastosowania zewnętrznego
Uruchomienie na miejscu

Czujnik temperatury
Urządzenie sterujące WRG z panelem do obsługi
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EcoCond wersja podstawowa
ZAKRES AUTOMATYKI

OPCJONALNIE

Urządzenie sterownicze wewnątrz kompletnie okablowane

Rozbudowa o regulację temperatury nawiewu

Panel do obsługi
Przygotowanie schematu zasady działania oraz instrukcja
uruchomienia
Okablowanie wewnątrz jednostki hydraulicznej
Dokumentacja
Komunikacja poprzez BACnet IP (B-ASC), modbus IP / RTU

Urządzenie nawiewne

Urządzenie wywiewne
Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
wywiewane

Zwolnienie WRG
Wymagania WRG
Ciśnienie niskie

Ilość wody

Pompa 1
Pompa 2

Zawór went.

Opcja

Ilośc powietrza

Powietrze
usuwane

Zgłoszenie awarii
Praca

Powietrze
nawiewane

Schemat zasady
działania EcoCond
w wersji podstawowej
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Potwierdzenie efektywności energetycznej
POTWIERDZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

WYDAJNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA
Stopień zmian odzysku dla wysokosprawnych syste-

Efektywność energetyczna 𝜂e jest najważniejszym pa-

mów z czynnikiem pośredniczącym wg DIN EN 308 od-

rametrem do oceny i klasyfikacji systemu odzysku ciepła.

powiada kategorii IIa dla powietrza suchego (t zewn =5°C,

Uwzględnia ona oprócz wydajności termicznej również ko-

twyw =25°C przy temperaturze termometru mokrego <14°C).

nieczny nakład energii pomocniczej (wentylatory, pompy,
itd.) do odzysku ciepła. Klasyfikacja wg DIN EN 13053 jest

Równanie wygląda następująco:
ηt =

kryterium do podziału klas efektywności energetycznej urzą-

t naw − t zewn

dzeń wentylacyjnych (RLT-Richtlinie 01) i opisuje wymagania

twyw − t zewn

minimalne w normach i rozporządzeniach.

Przy temperaturze wyjściowej 21°C wydajność odzysku
ciepła wynosi ηt = 80%

Efektywność energetyczna ηe uwzględnienia również wy-

dajność odzysku ciepła. Przy równych strumieniach masy
wytwarzana jest efektywność energetyczna:
ηe = ηt · (1 –
		

1
𝜀 

)

mit
z

𝜀  = 

Q WRG
P el

W przypadku EcoCond w wersji podstawowej uzyskiwa-

ny jest stopień odzysku ciepła ηt = 80% z uwzględnieniem
wszystkich energii pomocniczych ηe 1:1=74,9% (odpowiada
klasie H1 wg DIN EN 13053:2017:06).

21°C
28% t.m.

5°C
80% t.m.

25°C
20% t.m.
Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
nawiewane

22,9°C

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

7,0°C

22,9°C
Przykład zastosowania
EcoCond Wersja podstawowa DN65-1
60.000m³/h, RLT-B wielkość
Przemiennik
częstotliwości

HygCond 100 (vlicht=1,77m/s)
i medium MEG 25%
ηt		

= 80%

		

= 15,8

ηe 1:1

= 74,9%
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EcoCond
Wersja pełna

EcoCond Wersja pełna
FUNKCJONALNOŚĆ I NOWE MOŻLIWOŚCI

REDUKCJA INTERFEJSÓW

EcoCond w wersji pełnej jest rozbudowaną wersją podsta-

Każde wielofunkcyjne wykorzystanie EcoCond realizowane

wową do wielofunkcyjnego wysokowydajnego systemu odzy-

jest przez rozbudowę systemu w połączeniu z automatyką

sku ciepła z czynnikiem pośredniczącym.

DDC do dowolnego zaprogramowania. Podwyższa to efek-

Dzięki automatyce DDC do dowolnego zaprogramowania,
przeciwprądowym wymiennikom ciepła i jednostce hydrau-

tywność energetyczną całego urządzenia wentylacyjnego i
redukuje interfejsy.

licznej dopasowanej indywidualnie powstaje rozwiązanie sys-

Możliwości rozbudowy systemu są tak różnorodne, jak moż-

temowe spełniające najwyższe wymagania wobec odzysku

liwości samej klimatyzacji powietrza. Możliwe są wszystkie

ciepła i chłodu.

wykonania od adiabatycznego nawilżania powietrza wywiew-

EcoCond w wersji pełnej może zostać rozbudowany wielofunkcyjnie zgodnie z VDI 3803 cz. 5 / roz. 6.4. o wymienniki
ciepła do zasilania ciepła i chłodu w obiegu odzysku ciepła.
Dzięki tej opcji można zrezygnować z klasycznej nagrzewnicy

nego poprzez hydrauliczną rozbudowę odzysku ciepła / osuszania do ogólnego przejęcia funkcji sterowania i regulacji pojedynczych urządzeń i ich większej ilości (urządzenia złożone)
w jednym połączeniu.

wzgl. chłodnicy w urządzeniu wentylacyjnym. Minimalizuje to

Opcjonalnie EcoCond w wersji pełnej jest również w stanie w

opory powietrza (=elektryczna moc wentylatora) i redukuje

trybie chłodzenia zrezygnować z całkowitego zasilania dodat-

gabaryty urządzenia wentylacyjnego.

kowej pompy wody lodowej (PKW). Jednostka hydrauliczna

Wymienniki ciepła zasilane wodą grzewczą (PWW) lub wodą
lodową (PKW) są wymiarowane prze BerlinerLuft. w zależności od projektu. Dowolnie i niezależnie od mediów mogą
być wykorzystywane odnawialne źródła energii (np. solar) lub

jest w tym przypadku rozbudowana indywidualnie o urządzenie chłodzące, w którym energie chłodzące wytwarzane są
wewnętrznie i odprowadzane przez dodatkowy skraplacz w
powietrzu usuwanym.

ciepło odpadowe z procesów technicznych chłodu, elektrociepłowni (BHKW) jak i procesy przemysłowe.
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EcoCond Wersja pełna
JEDNOSTKA HYDRAULICZNA
Jednostka hydrauliczna do EcoCond w wersji pełnej dostarczana jest w kompaktowej obudowie na stabilnej ramie
z umieszczoną wewnątrz wanną ociekową ze spadkiem ze
wszystkich stron wraz z odpływem, jak i konstrukcją ramową

ZAKRES OFERTY
Wymiarowanie hydrualiczne
Projektowanie MSR

Uruchomienie i regulacja

położoną na zewnątrz.
OPCJE I ROZBUDOWA
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia z płynną regulacją
obrotów
Armatura odcinająca
Zawór regulacyjny

Pomiar wydajności i potwierdzenie stopnia sprawności
(wg DIN EN 13053)
Izolacja (wraz z ochroną antykorozyjną zgodnie z AGI-Q151)
Rozbudowa o podwójną pompę
Rozbudowa o wymiennik ciepła ciecz-ciecz do zasilania i odpro-

Naczynie wzbiorcze z zabezpieczeniem

wadzania ciepła względnie chłodu (PWW/PKW)

Filtr

Odzysk ciepła - osuszanie

Przepływomierz

Wbudowana instalacja chłodzenia z dodatkowym skraplaczem

Czujnik temperatury
Szafa sterownicza z automatyką DDC wysokiej jakości i

w strumieniu powietrza odprowadzanego
Połączenie kilku urządzeń wentylacyjnych

ekranem dotykowym do stałej optymalizacji i nadzoru stopnia

Obudowanie jednostki hydraulicznej do zastosowania ze-

sprawności.

wnętrznego
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TRYB GRZANIA Z DODATKOWYM OGRZEWANIEM
W celu uzupełnienia sprawności odzysku ciepła jednostka
hydrauliczna EcoCond w wersji pełnej może zostać rozbudowana o dodatkowy wymiennik ciepła ciecz-ciecz.

Jednocześnie strumień masy w obiegu jest optymalizowany
w celu zapewnienia efektywnego odzysku ciepła.
W trybie grzania regulator DDC automatycznie steruje

W ten sposób wytworzone ciepło np. z systemu grzewczego,

funkcjami ochrony przed zamarzaniem i ochroną przeciwo-

z urządzeń solarnych, maszyn lub procesów może zostac do-

blodzeniową wymiennika ciepła powietrza wywiewanego w

starczone pośrednio do systemu. Dzięki temu wzrasta tempe-

zależności od ilości powietrza i straty ciśnienia.

ratura wstępna w obiegu i mogą zostać uzyskane wymagane
temperatury powietrza nawiewanego również bez nagrzewnicy w urządzeniu wentylacyjnym.

22°C
8% t.m.

-12°C
90% t.m.

20°C
15% t.m.
Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

Powietrze
nawiewane

26,5°C

-7,2°C

16,2°C

Przemiennik
częstotliwości

Przykład zastosowania
EcoCond w wersji pełnej
DN65-1, 60.000m³/h
wielkość HygCond-100
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EcoCond Wersja pełna
Tryb chłodzenia z dodatkowym chłodzeniem

W celu uzupełnienia sprawności odzysku chłodu jednostka

W tym trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze powie-

hydrauliczna EcoCond w wersji pełnej może zostać rozbudo-

trza zewnętrznego (t ZEW < tWYW) wymiennik ciepła powietrza

wana o dodatkowy wymiennik ciepła ciecz-ciecz.

wywiewanego zostaje ominięty poprzez zawór regulujący.

W ten sposób chłód np. z urządzeń chłodniczych, doprowadzany jest za pomocą pompy wody lodowej (PKW) pośrednio

Wymagane chłodzenie realizowane jest poprzez wymiennik
ciepła ciecz-ciecz w obiegu.

do systemu. Dzięki temu spada temperatura wstępna w obie-

Jeśli wzrasta różnica temperatury między temperaturą

gu i mogą zostać uzyskane wymagane temperatury powie-

powietrza zewnętrznego a temperaturą powietrza wywiewa-

trza nawiewanego również bez chłodnicy.

nego to uruchamiany jest tryb chłodzenia i odzysk chłodu. W
tym trybie część przejętej energii cieplnej odprowadzana jest
przez wymiennik ciepła powietrza wywiewanego.

18°C
92% t.m.

26°C
50% t.m.

32°C
40% t.m.
Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
nawiewane

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

16,4°C

30,3°C

26,5°C

Przemiennik
częstotliwości

Przykład zastosowania
EcoCond w wersji pełnej
DN65-1, 60.000m³/h
wielkość HygCond-100
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Rozbudowa systemu o pośrednie chłodzenie parowe i od-

Dodatkowy wymiennik ciepła również w trybie ogrzewania

zysk chłodu z funkcją osuszania umożliwia dodatkowy wzrost

prowadzi do wzrostu efektywności, ponieważ jest do dyspo-

efektywności całego urządzenia wentylacyjnego.

zycji większa powierzchnia wymiany ciepła i mniejsza różnica
temperatur.

ODZYSK CIEPŁA Z FUNKCJĄ OSUSZANIA
W przypadku wysokich wymagań stawianych klimatyzacji
powietrza (temperatura i wilgotność) może zostać zaoszczędzona duża część kosztów eksploatacji.
Rozbudowa obejmuje dodatkowy zawór regulacyjny w powentylacyjnym. W przypadku wymagania „Chłodzenia” z
funkcją osuszania zawór regulacyjny jest otwarty i dodatkowy wymiennik ciepła przejmuje dodatkowe ciepło suchego
powietrza. W przypadku osuszania zostaje zaoszczędzona
energia potrzebna do ogrzania i połączone z tym zasilanie
pompy wody grzewczej (PWW).

energii pompy wody lodowej do osuszania o ok. 30% temperatury punktu rosy. Poprzez zastosowanie nagrzewnicy wtórnej maleje temperatura zasilania wymiennika ciepła powietrza
zewnętrznego, przez co chłodnica (PKW) pracuje prawie tylko
na odprowadzenie ciepła utajonego.

16,7°C
100% t.m.

nych energii chłodzenia do 55%.
Nawilżanie zmniejsza temperaturę wejściową w wymienniku
ciepła powietrza wywiewanego (ok. 2,5K na 1g/kg wilgotności
powietrza), przy czym w trybie chłodzenia może zostać oddane więcej ciepła z obiegu do powietrza usuwanego.
Automatyka DDC oblicza temperaturę wejściową w wymienniku ciepła powietrza wywiewanego w zależności od

Odzysk chłodu z funkcją oszuszania obniża również wkład

12°C
100% t.m.

Pośrednie chłodzenie parowe umożliwia pokrycie obciążenia w trybie chłodzenia przy jednoczesnej redukcji zewnętrz-

łączeniu z dodatkowym wymiennikiem ciepła w urządzeniu

18°C
68% t.m.

POŚREDNIE CHŁODZENIE PAROWE

stanu powietrza wywiewanego i współczynnika sprawności
nawilżacza. Nawilżacz zostanie uruchomiony jednak dopiero
wtedy, kiedy obliczona różnica między wartością wejściową
wymiennika ciepła powietrza wywiewanego a temperaturą
powietrza zewnętrznego osiągnie żądaną wartość. To pozwala
zaoszczędzić cenne zasoby i zapewnia ekonomiczną pracę
nawilżacza.

32°C
40% t.m.

19,8°C
90% t.m.

26°C
50% t.m.

Powietrze
zewnętrzne
Powietrze
usuwane

Powietrze
nawiewane

Powietrze
wywiewane
chłodzenie pośrednie

20,9°C

14,9°C

30,2°C

20,9°C

osuszanie z odzyskiem
ciepła w obiegu

Przemiennik
częstotliwości

Przykład zastosowania
EcoCond w wersji pełnej
DN65-1, 60.000m³/h
wielkość HygCond-100
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EcoCond Wersja pełna

ZAKRES AUTOMATYKI

OPCJONALNIE / ROZBUDOWA

Szafa sterownicza wewnątrz kompletnie okablowana ze

BACnet do podłączenia techniki sterowania budynkiem

wszystkimi potrzebnymi do pracy urządzeniami sterowniczymi
Regulator DDC zaprogramowany z możliwością rozszerzenia
Obsługa ekranu dotykowego i technologia WEB

Pomiary temperatury (urządzenie wentylacyjne)
Pomiary ilości powietrza (urządzenie wentylacyjne)
Dostawa, montaż i podłączenie urządzenia (urządzenie

Okablowanie wewnątrz urządzenia

wentylacyjne)

Doradztwo projektowe przez inżynierów

Całkowite przejęcie wyposażenia sterującego i regulującego

Przygotowanie schematu zasady działania oraz instrukcja
uruchomienia

urządzenia wentylacyjnego wraz z ustawieniem podłączonych
urządzeń (ogrzewanie, chłodzenie, nawilżacz, wytwarzanie
pary, itd.)

Przyłącza elektryczne
Uruchomienie przez wyspecjalizowany własny personel
Dokumentacja
Przekazanie wartości pomiarowych poprzez sygnały
standardowe (0-10 V lub 4-20 mA
Pozostałe możliwości komunikacji: Modbus, BACnet (inne
możliwości komunikacyjne na zapytanie)

Urządzenie wywiewne

Urządzenie nawiewne

Powietrze
nawiewane

Powietrze
zewnętrzne

Opcja

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

zewnętrzne

twartości żądane
temperatury nawiewu

praca

wejścia

zwolnienie WRG
tryb płukania

zgłoszenie zakłócenia

tryb grzewczy

Opcja

potwierdzenie zakłócenia
tryb chłodzenia

wyjścia

Przykład - Schemat
zasadu działania
EcoCond w wersji pełnej
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GRANICE OPŁACALNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA
Przy ocenie energetycznej i ekonomicznej systemu odzysku ciepła decydujące znaczenie ma granica opłacalności.
Ustala się ją przy uwzględnieniu odzysku ciepła oraz uzależnionej od niego energii, wszystkich części instalacji jak
i warunków budowlanych. Dopiero wówczas możliwa jest
dokładna analiza pod względem wskaźników, kosztów inwestycji, zamiany, jak i kosztów użytkowania (VDI3803-cz. 5).
Indywidualne projektowanie przy wykorzystaniu wewnętrznych programów komputerowych i uruchomienie tworzą
podstawę do oceny efektywności energetycznej wszystkich komponentów i obszarów, na które mają one wpływ

2. Urządzenie nawiewne

wentylacyjne, wymiennik ciepła i jednostka hydrauliczna
zostają połączone ze strategią regulacyjną ukierunkowaną
na cały system, to powstaje wielofunkcyjny wysokosprawnościowy system obiegowy.
THERMAL SMART GRID
Połączenie złożone z wielu urządzeń i z EcoCond jako centralnej jednostki energetycznej umożliwia decentralne rozwiązanie „Thermal Smart Gird”. Sieć złożona ze źródła ciepła
i obniżania ciepła stawia do dyspozycji i rozdziela zależną od
potrzeb i inteligentną energię termiczną.

2. Urządzenie wywiewne
Powietrze
zewnętrzne

Opcja

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

1. Urządzenie wywiewne

1. Urządzenie nawiewne
Powietrze
zewnętrzne

Opcja

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

zewnętrzne

zwolnienie WRG nawiew 2
tryb płukania
wartości żądane
temperatury nawiewu
wartości żądane
temperatury nawiewu

wejścia

zwolnienie WRG nawiew 1

praca

zgłoszenie zakłócenia

Opcja

tryb grzewczy

wyjścia

tryb chłodzenia

Powietrze
nawiewane

nie elektryczne i energetyczne, itd.). Tylko jeśli urządzenie

potwierdzenie zakłócenia

Powietrze
nawiewane

(np. technika budowlana, ogrzewanie, chłodzenie, podłącze-

Przykład - Schemat
zasady działania
EcoCond w wersji pełnej
z podłączonymi kilkoma
urządzeniami
wentylacyjnymi
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EcoCond+

EcoCond+
MAKSYMALNY ODZYSK CIEPŁA I CHŁODU

ROZBUDOWA SYSTEMU 2.0

EcoCond+ jest rozbudowanym systemem EcoCond do wie-

EcoCond+ bazuje na sprawdzonej hydraulicznej budowie

lofunkcyjnego, wysokosprawnego systemu obiegowego z

EcoCond w wersji pełnej włącznie z regulacją DDC do dowol-

wydajnością odzysku ciepła nt ≤ 92%.

nego zaprogramowania. Dzięki temu można realizować roz-

"Trzecia generacja odzysku ciepła i chłodu" poprawia
koncepcje hydrauliki poprzez integrację odwracalnej pompy
ciepła.
Pompa ciepła powoduje w obiegu odzysku ciepła WRG ukierunkowane i zależne od potrzeb przenoszenie energii cieplnej
o wysokiej mocy. Wskutek tego wzrasta odzysk ciepła wymiennika ciepła powietrza wywiewanego. EcoCond+ potrzebuje w porównaniu do tradycyjnego systemu obiegowego bez
pompy ciepła w trybie ogrzewania i chłodzenia wyraźnie mniej
dodatkowego zasilania pompy wody grzewczej i wody lodowej.
Pomimo dodatkowego nakładu energii elektrycznej dla pompy
ciepła, efektywność energetyczna wysokosprawnego systemu obiegowego odzysku ciepła wzrasta do 13%. To redukuje
w istotnej mierze koszty eksploatacji i skraca czas amortyzacji EcoCond+.

budowę systemu zgodnie z potrzebami Klienta, przy czym
każde wielofunkcyjne wykorzystanie systemu pozwala na
wzrost efektywności energetycznej całego urządzenia wentylacyjnego.
Możliwości rozbudowy systemu są różnorodne i mogą
przyczyniać się do redukcji interfejsów. Możliwe są wszystkie
wykonania od prostego sterowania pośrednim chłodzeniem
parowym poprzez hydrauliczną rozbudowę odzysku ciepła w
trybie osuszania do całkowitego przejęcia funkcji sterowania i
regulacji urządzeń wentylacyjnych pojedynczych i złożonych.
Opcjonalnie EcoCond+ jest również w stanie w trybie chłodzenia zrezygnować z całkowitego zasilania dodatkowej pompy wody lodowej (PKW). Jednostka hydrauliczna jest w tym
przypadku rozbudowana indywidualnie o urządzenie chłodzące, w którym konieczne energie chłodzące wytwarzane
są wewnętrznie i odprowadzane przez dodatkowy skraplacz
w powietrzu usuwanym.

Centrale klimatyzacyjne |
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EcoCond+

JEDNOSTKA HYDRAULICZNA
Jednostka hydrauliczna EcoCond+ dostarczana jest w kompaktowej obudowie na stabilnej ramie montażowej i konstrukcji ramowej położonej na zewnątrz z umieszczoną wewnątrz
wanną ociekową ze spadkiem ze wszystkich stron wraz z odpływem jak i konstrukcją ramową.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
Pompa obiegowa wysokiego ciśnienia z płynną regulacją
obrotów
Odwracalna pompa ciepła z płytowymi wymiennikami ciepła i

ZAKRES OFERTY
Wymiarowanie systemu
Projektowanie
Uruchomienie i regulacja

OPCJE I ROZBUDOWA
Pomiar wydajności i potwierdzenie stopnia sprawności (wg DIN
EN 13053)
Izolacja (wraz z ochroną antykorozyjną zgodnie z AGI-Q151)

osprzętem technicznym chłodniczym

Rozbudowa o podwójną pompę

Armatura odcinająca

Rozbudowa o wymiennik ciepła ciecz-ciecz do zasilania i odpro-

Zawór regulacyjny
Naczynie wzbiorcze z zabezpieczeniem

Odzysk ciepła – osuszanie
Wbudowane urządzenie chłodnicze z dodatkowym skrapla-

Filtr

czem

Przepływomierz
Czujnik temperatury
Szafa sterownicza z automatyką DDC i ekranem dotykowym do
stałej optymalizacji i nadzoru stopnia pracy
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Obudowa jednostki hydraulicznej do zastosowania zewnętrznego

Opis funkcji EcoCond+

Punkt 1

W TRYBIE REFERENCYJNYM ZGODNIE Z DIN EN 308

Przy temperaturze powietrza zewnętrznego 5°C odprowa-

W przypadku temperatury powietrza nawiewanego 23,4°C,

dzane jest medium o temperaturze 7,3°C z wymiennika ciepła

w trybie referencyjnym EcoCond+ osiąga wydajność odzysku

sekcji nawiewnej.

ciepła ηt = 92%.

Punkt 2

Uwzględniając wszystkie energie pomocnicze (wraz z ener-

Medium dociera do jednostki hydraulicznej i zostaje tam
schłodzone przez parownik pompy ciepła do temperatury
4,8°C.

gią napędową sprężarki układu chłodniczego) uzyskuje się
efektywność energetyczną ηe 1:1 =84% dla podanego przykładu.

Ta wartość przewyższa aktualne najwyższe wymagania

Punkt 3
W sekcji powietrza wywiewanego medium schładza powietrze
wywiewane i jego o temperatura wzrasta z 4,8°C do 22,6°C.

wobec systemów odzysku ciepła (Klasa H1 ≥ 74% wg DIN

EN 13053-2017-06) i to bez uwzględnienia dalszej rozbudowy
systemu, która podwyższa jego efektywność energetyczną.

Punkt 4
W skraplaczu pompy ciepła medium zostaje ogrzane z 22,6°C
do 25,5°C.
Punkt 5
Medium o temperaturze 25,5°C dociera znowu do sekcji
nawiewnej urządzenia wentylacyjnego i powoduje ogrzanie

Przykład zastosowania

powietrza zewnętrznego z 5°C do 23,4°C. Przez to medium zo-

EcoCond+ DN65-1, 60.000m³/h,

staje schłodzone do 7,3°C i obieg rozpoczyna się od początku.

wielkość HygCond 100 (vlicht=1,77m/s)
medium MEG 25%
ηt		

= 92%

ε		

= 12,1

ηe 1:1 = 84%

23,4°C
25% t.m

5°C
80% t.m

25°C
50% t.m
Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
nawiewane

25,5°C

7,3°C

Powietrze
wywiewane

Powietrze
usuwane

4,8°C

22,6°C

Przemiennik
częstotliwości
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Porównanie energetyczne systemów

GRANICE WZROSTU SPRAWNOŚCI
Rozwój połączonych systemów ze współczynnikiem sprawności od 45% do około 80% polega przede wszystkim na
zwiększeniu powierzchni przenikania ciepła w połączeniu z
ulepszonym wewnętrznym połączeniem hydraulicznym (przepływ przeciwprądowy). Efektywniejsze wymienniki ciepła
tworzą podstawę wielofunkcyjnego wykorzystania wysoko-

ZALETY ECOCOND+
Wzrost wydajności odzysku ciepła wymiennika ciepła powietrza wywiewanego
Mniejsze wymienniki ciepła w sekcji powietrza nawiewanego i
wywiewanego przy tym samym stopniu przenoszenia temperatury (=obniżenie oporów przepływu powietrza)

sprawnych systemów połączonych. Zwiększenie powierzchni

Potrzebna moc sprężarki (energia elektryczna) jest skompen-

wymienników ciepła jest jednak ograniczone aspektami bu-

sowana o ok. 96% dzięki zmniejszeniu powierzchni wymiennika

dowlanymi i higienicznymi (VDI 6022).

ciepła

Ponadto zasilanie pompy wody grzewczej względnie lodowej powoduje zmniejszenie stopnia sprawności systemu. Na
przykład w trybie grzewczym zasilanie pompy wody grzewczej
prowadzi do wyższych temperatur wstępnych wymiennika
ciepła powietrza wywiewanego. Skutkiem jest mniejsza różnica temperatur i przez to redukcja odzysku ciepła z powietrza
wywiewanego.

Znacząco zmniejszona powierzchnia własna zajmowana przez
centralę
Odwracalna pompa ciepła o wysokiej sprawności w trybie
grzewczym i chłodniczym (COP/ERP)
Mała ilość czynnika chłodniczego
Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska z małym poten-

ROZWIĄZANIE: ODWRACALNA POMPA CIEPŁA
EcoCond+ wygrywa w tym zakresie. Integracja odwracalnej
pompy ciepła podnosi w każdym trybie pracy urządzenia róż-

cjałem cieplarnianym (Global Warming potential – GWP)
Optymalne dopasowanie do różnych temperatur powietrza w
roku

nicę temperatur wymiennika ciepła powietrza wywiewanego.

Inteligentna ochrona przeciwoblodzeniowa, małe przeciąże-

To podnosi odzyskaną sprawność z powietrza wywiewane-

nia lub ich brak w przypadku niskich temperatur powietrza

go przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych. W

zewnętrznego

przykładzie przedstawiono wzrost sprawności EcoCond do
EcoCond+.

Optymalne dopasowanie i wzrost stopnia współczynnika
sprawności systemu przy różnych ilościach powietrza

Porównanie systemów energetycznych
EcoCond i EcoCond+
Tryb referencyjny zgodnie z przykładem

owietrze
wiewane

zastosowania 60.000m³/h

25°C
20% t.m

9,0°C
56% t.m

7°C
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7,1°C
63% t.m

25°C
20% t.m

4,8°C

22,6°C

Tryb grzania z dodatkowym ogrzewaniem

W celu uzupełnienia sprawności odzysku ciepła jednostka

Automatyka DDC w trybie grzania steruje automatycznie

hydrauliczna EcoCond+ może zostać rozbudowana o dodat-

funkcjami ochrony przeciwmrozowej i ochroną przeciwoblo-

kowy wymiennik ciepła ciecz-ciecz.

dzeniową wymiennika ciepła powietrza wywiewanego w za-

W ten sposób wytworzone ciepło np. z systemu grzewczego,
z urządzeń słonecznych, maszyn lub procesów może zostać
dostarczone pośrednio do systemu. Dzięki temu wzrasta
temperatura wstępna w obiegu i wymagane temperatury
powietrza nawiewanego mogą być uzyskane w urządzeniu
wentylacyjnym również bez nagrzewnicy.

celu zapewnienia efektywnego odzysku ciepła.

Powietrze
nawiewane

WPŁYW ECOCOND+ NA DODATKOWE OGRZEWANIE
Odwracalna pompa ciepła dostarcza dodatkowo energię
cieplną do obiegu. W wyniku tego medium wymiennika ogrzewa się już z 16,0°C do 17,9°C. EcoCond+ potrzebuje 17% mniej
zewnętrznej energii cieplnej z pompy wody grzewczej (PWW)

Jednocześnie strumień roztworu jest optymalizowany, w

22°C
8% t.m

leżności od ilości powietrza i straty ciśnienia.

niż powszechny system obiegowy o stopniu wydajności odzysku ciepła ηt = 80%.

-12°C
90% t.m

20°C
15% t.m
Powietrze
zewnętrzne
Powietrze
usuwane

26,5°C

7,2°C

Przemiennik
częstotliwości

Powietrze
wywiewane

-8,7°C

17,9°C

16,0°C

Przykład zastosowania
EcoCond+ 18.000m³/h
i wielkość HygCond 30
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EcoCond+
Tryb chłodzenia z dodatkowym chłodzeniem

W celu uzupełnienia sprawności odzysku chłodu jednostka

Jeśli wzrasta różnica temperatur między temperaturą po-

hydrauliczna EcoCond w wersji pełnej może zostać rozbudo-

wietrza zewnętrznego a temperaturą powietrza wywiewane-

wana o dodatkowy wymiennik ciepła ciecz-ciecz.

go, to aktywowany jest tryb chłodzenia z odzyskiem chłodu.

W ten sposób chłód np. z urządzeń chłodniczych doprowadzany jestza pomocą pompy wody lodowej (PKW) pośrednio
do systemu. Przez to spada temperatura wstępna w obiegu
i wymagane temperatury powietrza nawiewanego mogą być
osiągnięte w urządzeniu wentylacyjnym również bez chłodnicy.

W tym trybie odprowadzana jest część przejętej energii cieplnej poprzez wymiennik ciepła powietrza wywiewanegoo.
WPŁYW ECOCOND+ NA DODATKOWE CHŁODZENIE
Odwracalna

pompa ciepła odprowadza dodatko-

wo energię cieplną z obiegu. W wyniku tego temperatu-

W trybie chłodzenia przy niskich temperaturach powietrza
zewnętrznego (t zew. <t wyw.) pominięty zostaje wymiennik
ciepła powietrza wywiewanego poprzez zawór regulacyjny.
Wymagane chłodzenie realizowane jest poprzez wymiennik
ciepła ciecz-ciecz w obiegu.

Powietrze
nawiewane

18°C
92% t.m

ra medium wymiennika spada już z 27,0°C do 23,6°C i
EcoCond+ potrzebuje 28% mniej zewnętrznej energii
cieplnej z pompy wody lodowej (PKW) niż powszechny
system obiegowy o stopniu wydajności odzysku ciepła
ηt = 80%.

32°C
40% t.m

26°C
50% t.m
Powietrze
zewnętrzne
Powietrze
usuwane

16,4°C

30,3°C

Przemiennik
częstotliwości

Powietrze
wywiewane

34,2°C

23,6°C

27,0°C

Przykład zastosowania
EcoCond+ DN65-1, 60.000m³/h
i wielkość HygCond 100
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Rozbudowa systemu o pośrednie chłodzenie parowe i zintegrowane dodatkowe chłodzenie umożliwia dodatkowy wzrost
efektywności całego urządzenia wentylacyjnego.

POŚREDNIE CHŁODZENIE PAROWE
Pośrednie chłodzenie parowe z powietrza wywiewanego
umożliwia bezpieczne pokrycie obciążenia podstawowego w
trybie chłodzenia przy jednoczesnej redukcji zewnętrznych

ZINTEGROWANE WYTWARZANIE CHŁODU

energii chłodzenia (PKW) do 55%.

Dla zintegrowanego zasilenia w chłodzenie jednostka hy-

Nawilżanie zmniejsza temperaturę wejściową w wymienniku

drauliczna EcoCond+ zostaje rozbudowana o urządzenie

ciepła powietrza wywiewanego (ok. 2,5K na 1g/kg wilgotności

chłodzące. Zamiast wymiennika ciepła do zasilania pompy

powietrza), przy czym w trybie chłodzenia może zostać odda-

wody lodowej zastosowany jest wymiennik ciepła z czynni-

ne więcej ciepła z obiegu do powietrza usuwanego.

kiem chłodniczym z bezpośrednim odparowaniem. Ponadto
w sekcji wywiewnej urządzenia wentylacyjnego jest zintegrowany skraplacz, w celu oddania pobranej energii cieplnej z
obiegu odzysku ciepła do powietrza usuwanego.

Automatyka DDC oblicza temperaturę wejściową w wymienniku ciepła powietrza wywiewanego w zależności od
stanu powietrza wywiewanego i współczynnika sprawności
nawilżacza. Nawilżacz zostaje uruchomiony jednak dopiero

Zintegrowane dodatkowe chłodzenie decentralizuje zaopa-

wtedy, kiedy obliczona różnica między wartością wejściową

trzenie w chłodzenie w każdym urządzeniu wentylacyjnym,

wymiennika ciepła powietrza wywiewanego a temperaturą

dzięki temu w trybie chłodzenia zostaje osiągnięte znacznie

powietrza zewnętrznego osiągnie żądaną wartość. To pozwala

wyższe zabezpieczenie ewentualnego przerwania pracy.

zaoszczędzić cenne zasoby i zapewnia ekonomiczną pracę

Można zrezygnować z centralnego zasilania w chłodzenie

nawilżacza.

z pompą, siecią rozdzielającą i instalacją odzysku chłodu.

Powietrze
nawiewane

18°C
92% t.m

32°C
40% t.m

34,6°C
38% t.m

32,8°C
42% t.m

19,8°C
90% t.m

26°C
50% t.m

Powietrze
zewnętrzne
Powietrze
usuwane

Powietrze
wywiewane
pośrednie chłodzenie parowe

16,4°C

34,2°C

30,3°C

21,4°C

dodatkowe chłodzenie

Przemiennik
częstotliwości

18,0°C

Przykład zastosowania
EcoCond+ DN65-1, 60.000m³/h
i wielkość HygCond 100
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EcoCond+

ZAKRES AUTOMATYKI

OPCJONALNIE / ROZBUDOWA

Szafa sterownicza MSR wewnątrz kompletnie okablowana ze

BACnet do podłączenia do BMS

wszystkimi potrzebnymi do pracy urządzeniami sterowniczymi
Regulator DDC, dowolnie zaprogramowany z możliwością

Pomiar temperatury (urządzenie wentylacyjne)
Pomiar ilości powietrza (urządzenie wentylacyjne)

rozbudowy

Dostawa, montaż i włączenie urządzenia (urządzenie

Obsługa ekranu dotykowego i technologia WEB

wentylacyjne)

Okablowanie wewnątrz

Całkowite przejęcie wyposażenia sterującego i regulującego

Doradztwo projektowe przez inżynierów

urządzenia wentylacyjnego wraz z regulacją urządzeń połączonych z siecią (ogrzewanie, chłodzenie, nawilżacz, wytwarzanie

Przygotowanie schematu działania oraz instrukcja

pary, itd.)

uruchomienia
Uruchomienie przez wyspecjalizowany własny personel
Dokumentacja
Podłączenie elektryczne
Przekazanie wartości pomiarowych poprzez sygnały
standardowe (0-10 V lub 4-20 mA)
Pozostałe możliwości komunikacji: Modbus, BACnet (inne
możliwości komunikacyjne na zapytanie)
Urządzenie nawiewne

Urządzenie wywiewne

Powietrze
zewnętrzne
Powietrze
usuwane

Powietrze
nawiewane

Opcja

Powietrze
wywiewane

Powietrze
awiewane

zewnętrzne

wartości żądane
temperatury nawiewu

wejścia

zwolnienie WRG
tryb płukania maks.

tryb grzewczy

Sterwanie
EcoCond+

potwierdzenie zakłócenia

Opcja

tryb chłodzenia

Pompa
ciepła

zgłoszenie zakłócenia
praca

wyjścia

Schemat
zasady działania
EcoCond+
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Referencje
Miejscowość

Projekt 1

Zastosowanie

Wariant

Ilość

Sprawność



Zastosowanie wielofunkcyjne
(zgodnie z VDI3803 cz. 5)

Wydajność
nawiewu
ogólem
[m³/h]

Wydajność
wywiewu
ogółem
[m³/h]

PWW PKW2

Par. pośr.3

Połączenie 4

E-KRG 5

Frankfurt a.M.

OMNITURM

Wielofukcyjne

Wersja pełna

6 szt.

75%

320.000

320.000

x

x

-

-

Luxemburg

Deloitte,
Ban de
Gasperich

Biuro

Wersja pełna
EcoCond+

4 szt.

Bis 74%

162.000

162.000

x

x

x

-

Boehringer
Pomieszczenie
Wersja pełna
Ingelheim VRC
czyste

1 szt.

79%

43.000

44.000

x

x

-

-

Corning GmbH
Halle 06-08

Hannover

Kaiserslautern

Frankfurt a.M. MARIENTURM

Powietrze
procesowe

Wersja pełna

1 szt.

63%

100.000

100.000

-

-

x

-

Wielofukcyjne

Wersja pełna,
EcoCond+

4 szt.

Bis 84%

270.000

270.000

x

x

-

-

Berlin

SGS-Gruppe

Laboratorium

Wersja pełna

2 szt.

Bis 87%

50.500

95.700

x

-

x

-

Dassow

AqVida GmbH

Farmaceutyka

Wersja pełna

2 szt.

75%

48.000

46.000

x

r

-

x

Zschopau

Klinika
Mittleres
Erzgebirge

Sale
operacyjne

EcoCond+

2 szt.

80%

66.000

66.000

x

-

-

-

Frankfurt a.M.

The Squaire

Biuro

Wersja pełna

36 szt.

76%

860.000

860.000

x

x

x

-

Lübeck

Klinika
Uniwersytecka
Schleswig
Holstein

Sale
operacyjne
i socjalne

Wersja pełna

22 szt.

75%

437.600

443.800

x

-

-

-

Warstein

Infineon
Technologies
AG

Pomieszczenia
czyste
i socjalne

EcoCond+

3 szt.

88%

100.000

77.000

x

x

-

x

Köln

Stadtpalais
Köln

2 szt.

Bis 75%

20.800

22.300

x

-

-

-

Darmstadt

Merck Q4

Powietrze
procesowe

Wersja pełna

1 szt.

68%

14.000

18.350

x

x

x

-

Chemnitz

VW, Halle 100

Powietrze
procesowe

Wersja pełna

1 szt.

70%

147.000

147.000

x

x

x

-

Reutlingen

Bosch Rt122

Kuchnia

EcoCond+

1 szt.

78%

19.000

19.000

x

-

-

-

Hamburg

Szpital
Albertinen

26 szt.

78%

130.000

130.000

-

-

-

-

Berlin

Bötzow
Brauerei

Biuro

EcoCond+

1 Szt.

>90%

11.000

11.000

x

x

-

x

Wiesbaden

Ministerstwo
Gospodarki

Sala
konferencyjna

EcoCond+

1 szt.

88%

9.000

9.000

x

-

-

-

Mainz

Sensitec

Powietrze
procesowe

Wersja pełna,
EcoCond+

5 szt.

85%

200.000

106.950

x

x

x

x

Mannheim

Das Quartier
Q6 Q7

Wielofukcyjne

Wersja pełna

5 szt.

bis 71%

64.000

63.140

x

x

-

-

München

HOFFSTATT

Wielofukcyjne

Wersja pełna

11 szt.

75

220.000

220.000

x

-

-

-

Sale
konferencyjne, Wersja pełna
Kuchnia

Sale
operacyjne,
Wersja
pomieszczenia podstawowa
pomocnicze

Dostawa EcoCond / EcoCond+ wraz z urządzeniami wentylacyjnymi
PWW / PKW - zasilanie i odprowadzanie ciepła (pompa wody grzewczej) wzgl. chłodu (pompa wody lodowej)
3
Pośrednie chłodzenie - pośrednie chłodzenie parowe powietrza wywiewanego
4
Połączenie = Połączenie kilku urządzeń nawiewnych / powietrza zewnętrznego z innymi urządzeniami wywiewnymi / powietrza usuwanego
5
E-KRG = Odzysk chłodu nawilżania (dodatkowe ogrzewanie z EcoCond / EcoCond+).
1

2
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Referencje
INFINEON TECHNOLOGIES AG, WARSTEIN

EcoCond+ wraz z rozbudowanym systemem
Dodatkowe ogrzewanie PWW, zintegrowane
wytwarzanie chłodu, odzysk ciepła i osuszanie, pośrednie chłodzenie parowe, przejęcie funkcji sterowania i
regulacji za urządzenie wentylacyjne

SCHÖNKLINIKEN VOGTAREUTH

EcoCond Wersja pełna z rozbudową systemu
Pompa podwójna, dodatkowe ogrzewanie PWW, Urządzenie
złożone z dwóch urządzeń nawiewnych i dwóch wywiewnych,
pośrednie chłodzenie parowe, przejęcie funkcji sterujących i
regulujących za urządzenie wentylacyjne
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MOUSONTURM, FRANKFURT AM MAIN

FUCHS & HOFFMANN, BEXBACH

EcoCond+ wraz z rozbudową systemu

EcoCond Wersja pełna wraz z rozbudową systemu,

Dodatkowe ogrzewanie PWW, wbudowana instalacja

dodatkowe ogrzewanie PWW, wbudowana instalacja

chłodząca, odzysk ciepła i osuszanie, pośrednie

chłodząca, odzysk ciepła i osuszanie, przejęcie funkcji

chłodzenie parowe, przejęcie funkcji sterujących

sterujących i regulujących za urządzenie wentylacyjne,

i regulujących za urządzenie wentylacyjne

wykonanie zewnętrzne

JVA FRANKENTHAL

GOETHE PLAZA, FRANKFURT AM MAIN

EcoCond Wersja pełna wraz z rozbudową systemu

EcoCond Wersja pełna wraz z rozbudową systemu

dodatkowe ogrzewanie PWW, wykonanie zewnętrzne

Dodatkowe ogrzewanie PWW, odzysk chłodu i osuszanie,
pośrednie chłodzenie parowe
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