EWAD~C
PERFECT C°MFORT
PO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ
Vytápění
Klimatizace
Aplikované systémy
Chladírenství

řada pro velké
aplikace

EWAD~CŘada byla navržena, aby překročila standardy
odvětví HVAC pro provozní účinnost, nabízí
flexibilní řešení pro širokou škálu aplikací díky
svému pokročilému designu s mnoha možnými
kombinacemi účinnosti a hluku.
Kapacitní rozsah 619 až 2 008 kW

FUNKCE A VÝHODY

INTEGROVANÉ OVLÁDACÍ
SYSTÉMY

FLEXIBILITA APLIKACE
Bez ohledu na aplikace mohou naše produktové řady poskytnout
ideální řešení díky široké škále kapacit (od 619 do 2 008 kW)
a teplot okolního prostředí (od -18 °C do +52 °C) a také díky své
extrémní šetrnosti k životnímu prostředí.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Snížení provozních nákladů bylo dosaženo naším jedinečným
jednošroubovým, který poskytuje maximální účinnost při plném
i částečném zatížení.

Dosažení úplné kontroly nad provozem chladicích jednotek
naší řady „EWAD~C“ je možné pomocí řídicích jednotek
MicroTech III. Tyto jednotky poskytují jednoduché a uživatelsky
příjemné ovládání, které umožňuje nastavit a monitorovat každý
aspekt provozu jednotky a získávat dlouhodobé záznamy pro
pracovníky údržby. Abychom nabídli celkové řešení, lze ovladače
snadno integrovat do systému automatizace budovy pomocí
komunikačních protokolů LonTalk, BACnet, Modbus nebo jiných
ethernetových TCP/IP protokolů.

VYNIKAJÍCÍ SPOLEHLIVOST
Inovativní technologie (např. vylepšený kompresor s plynulou
regulací invertoru) snižuje opotřebení zařízení, čímž přispívá ke
zvýšení životnosti zařízení a nízkým celkovým nákladům vlastníka.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Snadné ovládání vám umožňuje naprogramovat systém pro
maximální účinnost a zároveň vám poskytuje ucelenou historii
provozu jednotky.

NÍZKÁ HLADINA HLUKU ZA PROVOZU
Snížení hladin hluku za plného i částečného provozu bylo
dosaženo nejnovější technologií kompresorů a jedinečným
designem ventilátoru, který téměř bezhlučně přemísťuje velké
objemy vzduchu. Tichý provoz umožňuje instalaci i v rezidenčních
oblastech.

DOSTUPNOST VARIANTY
Jelikož nabízíme řadu kombinací kapacit, účinností a řízení hluku,
nabízíme také rozsáhlý seznam doplňků pro optimalizace jednotek
EWAD~C pro vaši specifickou aplikaci a požadavky. Zjistili jsme, že
si naši zákazníci téměř vždy mnoho z nich vybrali a proto je nyní
dodáváme jako standard – nicméně, existuje nová řada volitelných
prvků, která vám umožní přizpůsobit systém vašim požadavkům.
Za povšimnutí stojí především volitelný prvek „Rekuperace
tepla“, který zvyšuje úsporu energií a rozšiřuje možnosti aplikace
v hotelích apod.
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EWAD~CZ
Naše nová řada, která docílí vyjímečné úspory
energie a je cenově výhodná pro použití
v systémech, kde je vyžadováno variabilní
zatížení jako jsou například komfortní
aplikace.
INVERTER

Kapacitní rozsah 635 až 1 802 kW

FUNKCE A VÝHODY

PROČ INVERTOR?

TECHNOLOGIE INVERTORŮ

Naše technologie invertorů, která je špičková na trhu, umožňuje
jednotce průběžně regulovat ním tepelné přeměny úpravou
rychlosti kompresoru v závislosti na poptávce po chlazení. Toto
řešení je ideální pro aplikace s proměnlivými požadavky na
zatížení, jako jsou komfortní aplikace, kde vysoká účinnost našich
řešení při částečném zatížení umožňuje významně omezit emise
CO2 a snížit roční náklady na provoz a tím výrazně urychlit dobu
splacení investice.

Použití kompresorů poháněných invertorem u nové řady
„EWAD~CZ“ umožňuje jednotkám dosahovat nejvyšší účinnosti
při částečném zatížení ve své třídě, hodnoty ESEER 5,8. Jsou také
výrazně sníženy emise CO2 a sníženy roční provozní náklady.

FLEXIBILITA APLIKACE
Naši novou řadu, která je dostupná ve třinácti rozměrech, je možno
použít v různých kombinacích pro optimální řešení aplikací, kde je
spolehlivé nezbytné a výkonné chladicí zařízení.

ROZSÁHLÝ SEZNAM DOPLŇKŮ
Jednotky jsou dodávány se širokou řadou funkcí, ale je možné si k
nim objednat také rozsáhlý seznam doplňků, který obsahuje:
• regulátor rychlosti ventilátoru pro zvýšení účinnosti využití
energie.
• funkci rychlého restartu, pro budovy, které si nemohou dovolit
ztrátu chlazení při výpadku elektrické energie.

Použití technologie invertorů dále přispívá k nižším hladinám
hluku a přesným teplotám chladicí vody, stejně jako nižším
požadavkům na vstupní proud, optimálnímu účiníku (vždy vyšší
než 0,95), zmenšení vodních nádrží hydraulického systému
a zvýšené spolehlivosti díky nižšímu počtu zapnutí a vypnutí
kompresoru.

VYNIKAJÍCÍ SPOLEHLIVOST
Ani během údržby nedochází ke ztrátě záložního chlazení, protože
chladicí zařízení „EWAD~CZ“ mají v závislosti na své velikosti buď
dva nebo tři zcela nezávislé chladicí okruhy.
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EWAD~CF
Představením nové řady s funkcí "free cooling"
chladicích jednotek EWAD-C jsme dostáli
svému slibu dodávat vynikající řešení,
vhodná pro různorodé aplikace vyžadující
nejvyšší hodnoty energetické účinnosti, úspor
a pohodlí.
Chlazení zdarma

Kapacitní rozsah 602 až 1 555 kW

FUNKCE A VÝHODY
ZVÝŠENÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Využitím jednotky s funkcí "free cooling" se výrazně snižuje
spotřeba energie chladicích jednotek v chladnějších obdobích.
Pokud je venkovní teplota dostatečně nízká, tj. 3 °C nebo nižší
v závislosti na modelu, jsou kompresory chladicího zařízení
zcela vypnuty a chlazení probíhá prakticky zdarma. To vede
k dramatickému snížení zátěže kompresorů a ročních provozních
nákladů; lze dosáhnout úspory spotřeby energie až o 75 %.

Omezení používání kompresoru dále přispívá k prodloužení
životnosti chladicího zařízení a minimalizaci dalších celkových
nákladů na instalaci.

umístit servery do zvláštní pro ně vyhrazené místnosti nebo
dokonce vytvořit speciální budovy pro umístění serverů. Tyto
budovy neboli datová centra spotřebovávají velká množství
energie a vytvářejí značné množství tepla, které musí být
kvůli optimalizaci výkonu vybavení spolehlivě odváděno.
V průběhu let se datová centra stala jedním z největších tvůrců
skleníkových plynů v průmyslovém sektoru a v budoucnosti
se předpokládá ještě větší nárůst. Evropská unie se nyní snaží
snížit energetickou náročnost těchto zařízení a jejich dopad na
životní prostředí. Velmi důležitou součástí řešení je použití vysoce
energeticky účinných chladicích systémů jako je řada „EWAD~CF“.

REDUKCE EMISÍ CO2

Protože naše jednotky s funkcí "free cooling" využívají chladnější
venkovní vzduch k předchlazení používané vody, spotřebují
výrazně méně energie a proto snižují globální dopad systému
na životní prostředí a pomáhají dosáhnout energetických cílů EU
a zároveň zlepšují ekologický profil vaší společnosti.

TRH DATOVÝCH CENTER
V 80. letech začaly být všude instalovány počítače a s narůstající
složitostí IT operací si společnosti začaly uvědomovat potřebu

CO JE TO FUNKCE "FREE COOLING"?
Funkce "free cooling" je ekonomický způsob využití nízké
teploty okolního vzduchu při chlazení vody, která je poté
použita v klimatizačních systémech v datových centrech nebo
průmyslových procesech. Když teplota okolního vzduchu klesne
pod nastavenou hodnotu, všechna nebo část chlazené vody
přestane protékat stávající chladicí jednotkou a namísto toho
protéká přes "systém free cooling". To umožňuje chladicí jednotce
spotřebovat méně energie a takto energii ušetřit bez omezení
účinnosti chlazení.
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ŘADA „EWAD~C“ NABÍZÍ
VYSOKOU ÚČINNOST,
NÍZKÉ HLADINY HLUKU
A FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO
ŠIROKOU ŠKÁLU APLIKACÍ
Nové řady chlazené vzduchem jsme vybavili
množstvím námi vyvinutých technických
inovací, například jedinečným jednošroubovým
kompresorem a pokročilými vysoce výkonnými
ventilátory, které nabízejí vysoce ekonomická
řešení pro použití v komfortních i dalších
aplikacích, kde je vyžadováno špičkové chladicí
zařízení s ohledem na výkon a spolehlivost.

Zvláštní pozice společnosti Daikin jako výrobce
klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla
k jejímu těsnému zapojení do záležitostí ochrany
životního prostředí. Již několik let má společnost Daikin
záměr stát se předním dodavatelem výrobků, které mají
omezený vliv na životní prostředí. Tato výzva vyžaduje
ekologickou konstrukci a vývoj širokého rozpětí
výrobků a systému hospodaření s energiemi, z něhož
vyplývá uchování energie a omezení plýtvání.

Daikin Airconditioning Central Europe
Czech Republic spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3
CZ - 186 00 Praha 8
Phone: +420 221 715 700
Fax: +420 221 715 701
E-mail: office@daikin.cz
www.daikin.cz
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Tento prospekt je určen jen pro informaci a nezakládá žádné nabídky, kterými
by byla společnost Daikin Europe N.V. vázána. Společnost Daikin Europe N.V.
sestavila obsah tohoto prospektu podle svého nejlepšího vědomí. Na obsah
tohoto prospektu, na výrobky a služby v něm uvedené, na úplnost, přesnost,
hodnověrnost nebo vhodnost pro konkrétní účel není poskytována žádná
výslovná ani předpokládaná záruka. Technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá
jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším
slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace tohoto
prospektu, nebo by se k němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem
autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu
Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek
(AC), kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových
jednotek (FCU) a jednotek na úpravu vzduchu (VZT).
Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu on-line:
www.eurovent-certification.com nebo pomocí: www.
certiflash.com

