
Innovative Adsorptionskälteanlage Bruck
Inovatívne adsorpčné klimatizačné zariadenie Bruck

Mit freundlicher Unterstützung von/ Projekt podporili:

Umweltfreundliche Kälte aus Wärme/ Ekologický chlad z tepla.
Im Zuge des EU Projektes INREN wurde im Römerhaus Carnuntum eine Adsorptionskälteanlage installiert. Diese nutzt Wärmeströme des Brucker Fernwärmesystems, 
welches in den Sommermonaten aufgrund der geringen Nachfrage kaum ausgelastet ist. Das "Zuviel an Wärme" wird dabei über einen Energieumwandlungsprozess in
nutzbare Kälte umgewandelt. Neben den energetischen Vorteilen kommt auch der Einsatz natürlicher Kältemittel ohne Ozongefährdung und Treibhauspotenzial zum Tragen.

Prostredníctvom adsorpčného klimatizačného zariadenia inštalovaného v Römerhaus Carnuntum môže byť počas letných  mesiacov prebytočná tepelná energia z
bioplynovej stanice Bruck/Leitha zmysluplnejšie využitá a súčasne aj centrálne vykurovanie mesta Bruck an der Leitha rovnomernejšie vyťažené.
"Priveľa tepla" je tak premeneného v použiteľný chlad. Okrem energetickej výhody je dôležité upozorniť aj na využitie prirodzeného chladiaceho prostriedku bez negatívneho
vplyvu na ozónovú vrstvu ako aj bez produkcie skleníkových plynov.

Leistungseckdaten/ Technické údaje:

Kälteleistung max./ Chladiaci výkon max.                               11 kW         
Leistungszahl (term. max)/
Ukazovateľ výkonu (therm. max)                                             0,65
Nennkälteleistung/ Menovitý chladiaci výkon                          8 kW
Leistungszahl (therm. Nennpunkt)/
Ukazovate výkonu (term. menov.)                                           0,60
Leistungsaufnahme (Durchschnitt)/ Príkon (priemer)              7 W

Einsatzbereiche/ Rozsah použitia:

Kaltwassertemperatur/
Teplota chladiacej kvapaliny                                                    8-20 °C
Rückkühltemperatur/ Teplota kvapaliny na návrate                 25-40 °C
Antriebstemperatur/ Prevádzková teplota                                55-95 °C
Kälteleistung/ Chladiaci výkon                                                  5-11 kW 

                            

Kontaktdaten für weitere Informationen/ Kontakty a ďalšie informácie:

Energiepark Bruck/ Leitha - Auftraggeber und Betreiber/ zadávateľ a prevádzkovateľ       IKO - Ing. Koch Haustechnik GmbH - Installateur/ inštalatér
[www.energiepark.at]                                                                                                   [www.iko-haustechnik.at]

Firma Pink GmbH, Energie und Speichertechnik - Vertrieb/ distribútor                      Firma Sortech AG - Produzent/ výrobca
[www.pink.co.at]                                                                                                          [www.sortech.de]

Funktionsprinzip:

1. Das an Silicagel angelagerte Wasser
    wird im 2. Wärmeüberträger unter
    Wärmezufuhr ausgetrieben.

2. Das Wasser wird im Kondensator
    verflüssigt und Wärme an das
    Kühlwasser abgeführt.

3. Das Kondensat wird in den Ver-
    dampfer eingesprüht und bei starkem
    Unterdruck verdampft. Dabei wird
    Wärme aus dem Kältwasser entnom-
    men und dieses dabei auf die für die
    Klimaanlage erforderliche Temperatur
    abgekühlt.

4. Im Wärmeüberträger 1 wird der
    Wasserdampf adsorbiert und die
    entstehende Wärme an das Kühlwas-
   ser abgeführt.
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VÝROBA CHLADU
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ZDROJ TEPLA

SPÄTNÉ CHLADENIE

Podlahové chladenie
Cirkulujúci vzduch / Fancoil

Chladiaci strop
Stenové jednotky

ZásobníkZásobník

Kombin. výroba elektr. a tepla
Energetický článok

Centrálne vykurovanie
Solárny ohrev
Procesné teplo

DISTRIBÚCIA CHLADU

Princíp prevádzky:

1.  Na silikagél naviazaná voda je v
     tepelnom výmenníku č.2  po dodaní
     tepla uvoľnená.

2. Voda je v kondenzátore skvapalnená
    a teplo je odvedené chladiacou
    kvapalinou.

3. Kondenzát je vo výparníku rozptýlený
    a pod silným podtlakom premenený
    na paru. Následne je odobraná teplota
    z chladiacej vody a upravená na
    požadovanú teplotu klimatizačného
    zariadenia.
    

4. V tepelnom výmenníku č.1 je vodná 
    para adsorbovaná a vzniknuté teplo
    je odovzdané chladiacej kvapaline. Suché spätné chladenie

Zemné sondy, Chladiaca veža,
Bazén, Studňa

Klimatizačná jednotka

Zostava púmp


