MODERNIZACJA
Z ZASTOSOWANIEM
WENTYLATORÓW EC

Przykład przed modernizacją

Munters Global Services

Przykład po modernizacji

Modernizacje z zastosowaniem wentylatorów
EC dla central osuszających oraz innych central
wentylacyjnych (Air Handling Units)

O WENTYLATORACH EC
Efektywność energetyczna w nowoczesnych budynkach stała się trwałym elementem tworzenia planów obsługi, napraw,
utrzymania oraz modernizacji urządzeń technicznych. Wiele instytucji przygląda się bacznie centralom wentylacyjnym oraz
procesowym pod kątem redukcji zużycia energii. Modernizacje tych urządzeń z zastosowaniem wentylatorów EC mogą
przynieść bardzo wyraźne oszczędności energetyczne i zmniejszenie kosztów bieżącej obsługi oraz wiele innych koszyści.

ZALETY I KORZYŚCI:
• Redukcja zużycia energii aż do 75%
• Redukcja kosztów bieżącej eksploatacji
• Oszczędności w kosztach obsługi, utrzymania
ruchu i konserwacji
• Koniec z wymianą pasków napędowych
• Koniec z obsługą łożysk tocznych
• Redukcja emisji CO2 – pomoc w osiąganiu
celów ekologicznych
• Poprawa sterowania prędkością / wydajnością
• Redukcja kosztów przez automatyczną modulację
prędkości i wydajności
• Modernizacja zamiast wymiany drogich central
wentylacyjnych – oszczędność czasu, środków
finansowych i zasobów

GŁÓWNE CECHY:
•

wentylator o wysokiej sprawności

•

monitoring poziomu CO2

•

supernowoczesne turbiny i łopaty wentylatora

•

niska emisja hałasu

•

niski poziom wibracji

•

konstrukcja zaprojektowana jako wytrzymała I trwała

•

łatwe podłączanie z bezpiecznym rozruchem

•

zwiększona niezawodność dzięki wielu wentylatorom pracującym równolegle

Wentylator zamontowany w AHU

MODERNIZACJA CENTRAL AHU LOTNISKA
BIRMINGHAM OSZCZĘDZAJĄCA 58% ENERGIIE
Lotnisko Birmingham jest 7. co do wielkości portem lotniczym w Wielkiej Brytanii,
obsługującym rocznie ok. 13 milionów pasażerów i 150 kierunków podróży. Firma
MUNTERS zmodernizowała centrale wentylacyjne terminalu check-in, wbudowując
nowoczesne zespoły wentylatorów promieniowych EC typu FanGrid.
Modernizacja ta przyniosła zarówno znaczącą redukcję kosztów energii, jak również
obniżenie kosztów konserwacji central, optymalizację sterowania oraz zmniejszenie
natężenia hałasu.
Realizacja projektu przekroczyła oczekiwania, osiągając
zmniejszenie mocy z 24 kW do 6,4 kW. Pozwoliło to
zarządowi lotniska na uzyskanie oszczędności rzędu
12.000 Euro rocznie oraz zwrotu inwestycji w 19 miesięcy.

PROCES INSTALACYJNY
Krok 1

Krok 2		

Krok 3

PRZED - wentyaltor z napędem pasowym

Krok 4

			

Krok 5		

Krok 6

PO - wentylatory EC w konfiguracji grupowej typu FanGrid

Ilustracje przedsatwiają proces instalacyjny od demontazu wentylatorów z napędem pasowym, po instalacje nowych wentylatorów
EC zrealizowany w całości przez inżynierów serwisu firmy MUNTERS. Firma Munters posiada potwierdzone przykłady ukończenia
modernizacji w mniej niż jeden dzień, minimalizując zakłócenia i przestoje (w zależności od klienta).

STUDIUM PRZYPADKU - POTWIERDZONA PRÓBAMI OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA
Całkowite zużycie energii

Moc (kW)

Zużycie energii przed modernizacją

Spadek zapotrzebowania mocy z
24 kW do 6,6 kW (redukcja 74%)

Zużycie energii po modernizacji

Zaprezetowany przykład z rzeczywistej
instalacji przedstawia redukcję zużycia
energii u zaledwie jednego klienta na
poziomie aż 74% - poprzez zastosowanie
wentyaltorów technologii EC

Okresy testowe

KONFIGURACJA GRUPOWA
FanGrid

WYBÓR - DLACZEGO MUNTERS?
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Bezpłatne, pełne raportowanie badań oraz rejestracja danych
Bez przypuszczeń - propozycje MUNTERS oparte są na obliczeniach
faktycznego poziomu aktualnego zużycia energii, które stanowią
podstawę prognoz oszczędności
Szybka instalacja - unikatowy system modularny firmy MUNTERS
z płytą do konfiguracji grupowej redukuje czas przestojów
Jedna koncepcja modernizacyjna dla całego systemu
wentylacyjnego - Munters oferuje kompleksowe modernizacje
w celu osiągnięcia najwyższej możliwej efektywności energetycznej
Globalny lider w projektowaniu, wykonawstwie i serwisowaniu
w zakresie technologii osuszania i obróbki powietrza
Sieć własnych kadr inżynieryjnych, oferujących szeroką gamę
rozwiązań serwisowych
Wiarygodny i sprawdzony na całym świecie partner z ponad
60-letnim doświadczeniem

Międzynarodowa i uznana przez klientów marka
Firma MUNTERS posiada przedstawicielstwa w 30 krajach i zatrudnia łącznie ponad 3000 pracowników na całym świecie.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań obróbki powietrza w procesach technologicznych
oraz w zakresie klimatyzacji komfortu. Munters dzieli się swymi koncepcjami w ramach międzynarodowej sieci, mając na względzie
doskonałą reputację grupy jako niezawodnego, szybkiego i zorientowanego na klienta eksperta. Filozofia firmy, której centrum
stanowi satysfakcja klienta, ma zasadnicze znaczenie w podejmowaniu decyzji. Opracowaniu i produkcji systemów firmy MUNTERS
towarzyszą zadowoleni klienci - główny cel naszej pracy dzień po dniu.
Potrzebujesz więcej informacji o firmie MUNTERS? Wejdż na www.munters.pl
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