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Резюме на охладителните системи
Системи за охлаждане на вода
Топлината от натоварването на климатика се изпраща към охлаждащото устройство чрез водна система. Студената вода се изпраща до сградата и ще
се върне на няколко градуса по-гореща. Това повишаване на температурата обикновено е известно като "делта Т" и това е ключов параметър на
инсталацията. Основна стратегия за управление е PID управление на диференциално налягане в края на водопровода (много дълго в някои
приложения). Решението на Fuji Electric се базира на FRENIC-HVAC, използвайки вградените пълни PID функционалности. Предимствата на това
решение са мощен набор от контролни функции PID, адаптивни логика за аналогови сигнали и линеаризация функцията за компенсиране
загубите на налягане за дълги тръби.

Управление на компресора в хладилни агрегати
Компресирането на газ е една от стъпките в хладилния цикъл. Той извлича парата от изпарителя и повишава неговото налягане и температура за
изпращането му до кондензатора. Основна стратегия за контрол е обратнопропорционална PID на налягането на изпарителя. За приложението е много
важно тази стойност да е постоянна, тъй като има влияние в ключови параметри като температурата на кипене на хладилника.
Решението на Fuji Electric се базира на FRENIC-HVAC (самостоятелни компресори) или FRENIC-AQUA (множество компресорни агрегати),
използвайки техния мощен набор от PID функционалности за поддържане на постоянно налягане, осигуряване на автоматична функция за
пестене на енергия, до 3 честоти на превключване и старт таймер за включване, сред другите полезни функции за студени компресори.

Помпени системи за охлаждане на водата
Помпите за охлаждаща вода вземат студената вода от охладителната кула и я изпращат в кондензатора от охладителната кула. Това е средната
стойност за втечняване на газ в хладилника в кондензатора. Основна стратегия за контрол е да се адаптира потока на водата за поддържане на
постоянната разлика в температурата на входа и изхода на кондензатора.
Решението на Fuji Electric се основава на FRENIC-HVAC (единични помпи) или FRENIC-AQUA (няколко помпи), използвайки вградения PID в
обратен режим. Тези инвертори осигуряват директно свързване на датчици за температура (OPC –PT опционална платка, 2 канала за JPt100,
Pt100, Ni100, Pt1000 или Ni1000 сензори). Освен това математическите операции на тези аналогови входни стойности могат да се извършват в
инвертора, като по този начин се избягва използването на външно контролно оборудване. Взаимодействието е достъпно за инвертор FRENICAQUA.

Системи за контрол на охлаждащата кула
Охлаждащите кули поемат гореща течност (обикновено вода) и я охлаждат, като изпаряват част от тази течност в околния въздух. Принудителните
въздушни охладителни кули увеличават капацитета на охлаждане чрез инсталиране на вентилатор за увеличаване на въздушния поток и увеличаване
на изпарението. Скоростта на вентилатора ще бъде адаптирана (при различно изпарение), за да поддържа температурата на хладната вода постоянна.
Решението Fuji Electric е базирано на FRENIC-HVAC инвертор за управление на скоростта на вентилатора с пълния му набор от функции за PID
контрол. Функцията за оценка на температурата позволява на инвертора да постигне по-голяма икономия на енергия в това приложение, като
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намалява скоростта на вентилатора, когато не е възможно повече изпаряване на водата поради околните въздушни условия. Функцията Pick
up осигурява плавно стартиране, дори когато вентилаторът вече се върти.

Охлаждащи системи: Системи за охладена вода

4
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Охлаждащи системи: Охлаждаща кула

7
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Охлаждащи системи: Системи за охлаждане на вода

ПРИЛОЖЕНИЕ
В централно разположените системи за охлаждане,
хладната вода е начинът, който се използва за
извличане на топлината от изградените кули към
хладилната система. Тази вода се изпраща до
климатика с понижена температура и се връща в
охладителната система от 5 до 10°C по-гореща. Този
температурен диференциал е основният параметър
на инсталацията и цялото системно оборудване ще
бъде проектирано в съответствие с този параметър.
Сред всички схеми на изпомпване директните помпи
с първичен променлив поток, използващи VSD,
осигуряват много важни предимства в поддържането
на постоянния температурен диференциал (или
делта Т) независимо от натоварването и икономията
на енергия.
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Охлаждащи системи: Системи за охлаждане на вода
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Основната стратегия за управление се основава на PID
управление на диференциално налягане в самия край на
водопровода. Необходим е бърз и точен контрол за
поддържане на делта Т постоянна, независимо от
потреблението на воден поток. Някои чилъри имат
минимални изисквания за дебит. Следователно може да е
необходима и минимална скорост за помпи, избираеми в
.
инвертора. Допълнителните изисквания могат да доведат
до ограничени колебания на водния поток (ограничения,
идващи от конструкцията на охладителя).

РЕШЕНИЕ НА FUJI ELECTRIC
Решението на Fuji Electric се базира на инвертора FRENIC-HVAC, използвайки
вградения PID контрол на инвертора. Преобразувателят на налягането е свързан към
токов аналогов вход (0 до 20mA или 4 до 20mA - избираем).
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Охлаждащи системи: Системи за охлаждане на вода
ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО НА FUJI ELECTRIC


Мощен PID контрол, вграден в инвертора
(1 основен PID, 2 усилвания и 3 спомагателни PID)



Адаптивна логика за извършване на аналогови
изчисления



Вградени DC реактор (до 90kW) и EMC филтър.



Степен на защита IP21 или IP55 до 90kW.



Часовник в реално време вграден в инвертора



Функцията за линеаризация може да се използва
за оценка и компенсиране на загубите на налягане
в дългите тръби, като се избягва използването на
дълги кабели за обратна връзка на
преобразувателя на налягането и води до
икономия на енергия чрез избягване на
надценяване на зададената температура.

.
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Охлаждащи системи: Управление на компресора
ПРИЛОЖЕНИЕ
В хладилното оборудване компресорът има две
основни функции в цикъла на хладилния агент.
•Първо, той извлича парата от изпарителя, като по
този начин намалява налягането до подходяща
стойност за поддържане на температурата на
изпаряване постоянна.
•Освен това компресорът повишава температурата на
парите на хладилния агент, което позволява
правилния топлообмен с охлаждащата среда за
кондензиране в хладилника.
Използвайки честотни инвертори на Fuji Electric за регулиране на скоростта на
компресора в хладилния агрегат, енергийната ефективност може да бъде повишена.
Адаптирането на скоростта на компресора към работните условия ще намали
консумацията на енергия на компресора, но също така ще спомогне за повишаване
на ефективността на топлообменниците на охлаждащите обекти.
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Охлаждащи системи: Управление на компресора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Основната стратегия за управление се основава на PID
управление на налягането на изхода на веригата на
изпарителя (обратна работа на PID). Бързата реакция
на управление за поддържане на входното налягане
постоянно, независимо от условията на работа е
задължителна. Може също да се изисква контрол на
таймера между стартиранията на двигателя.
Управлението на няколко компресора е задължително в
някои приложения.
РЕШЕНИЕ НА FUJI ELECTRIC
Основно решение Fuji Electric за една компресорна система се базира на инвертора
FRENIC-HVAC, като се използва вграденото PID управление на инвертора.
Преобразувателят на налягането е свързан към токов аналогов вход (0 до 20mA или 4
до 20mA - избираем).
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Охлаждащи системи: Управление на компресора
ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО НА FUJI ELECTRIC
•Мощен PID контрол, вграден в инвертора. С много
компресорни контроли и функции за балансиране на
работното време на компресора, налични в инвертора
FRENIC-AQUA.
•Функция за автоматично спестяване на енергия, повисоки нива на икономия на енергия при ниски скорости.
• 3 стойности на честотата на скачане, избираема за избягване на механични и
газови резонансни честоти. Интегриран инструмент в клавиатурата за настройка
на тези честоти по време на въвеждане в експлоатация
• Възможна настройка на таймер за пускане на компресора, осигуряване на правилно
смазване и защита на механиката. Налична е и максимална функция за старт на час.
• Увеличаване на капацитета на компресора може да бъде възможно чрез увеличаване
на максималната скорост на компресора.
• Вградени DC реактор (до 90kW) и EMC филтър.
• Степен на защита IP21 или IP55 до 90kW.
• По-ниските разлики в налягането намаляват механичното напрежение за клапани и
тръби, а намаляването на пусковите токове спомагат за намаляване на разходите
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на инсталацията.
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Охлаждащи системи: Охлаждаща водна помпа
ПРИЛОЖЕНИЕ
В големите хладилни съоръжения се използва водна
система за извличане на топлина от кондензатора (в
цикъла на хладилника хладилният газ се втечнява в
кондензатора) и изпраща тази топлина в охладителна
кула.
Основният параметър за управление в тази система за охлаждаща вода е разликата
на температурата между входящата и изходящата вода
Използването на честотни инвертори Fuji Electric за регулиране на скоростта на помпата
за охлаждаща вода позволява на системния интегратор да поддържа диференциалния
коефициент на температурната константа независимо от условията на системата.
Освен това, температурните сензори могат лесно да се използват благодарение на
допълнителното оборудване, като по този начин се избягва използването на външни
контролери
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Охлаждащи системи: Охлаждаща водна помпа
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Основната стратегия за управление се основава на
обратен PID контрол на разликата на температурата
между входящата и изходящата вода. Бързата реакция на
контрола за поддържане на постоянния температурен
диференциал независимо от условията на работа е
задължителна. Правилният интерфейс за свързване към
датчици за температура е решаващ. Управлението на
много помпи може да е задължително в някои приложения
РЕШЕНИЕ НА FUJI ELECTRIC
Основно решение Fuji Electric за една помпена система е базирано на FRENIC-HVAC
инвертор, използвайки вградения PID контрол на инвертора. Температурните сензори
могат лесно да се свържат с допълнителна OPC-PT платка, а температурната разлика
може да се изчисли от инвертора. За по-сложни приложения, при които се прилагат
схеми с много помпи, препоръчаното решение Fuji Electric се базира на инвертора
FRENIC-AQUA, като се използва вграденото PID управление на инвертора (налични
са няколко стратегии за много помпи). Температурните сензори могат да бъдат
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свързани чрез опционална платка OPC-PT

Охлаждащи системи: Охлаждаща водна помпа
ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО НА FUJI ELECTRIC
•Мощен PID контрол, вграден в инвертора
•OPC-PT опционална платка, за свързване на 2 температурни
сензора: 2 канала за типове JPt100, Pt100, Ni100, Pt1000 или Ni1000
•Вградена аналогова адаптивна логика: математическите операции позволяват на
инвертора да изчисли разликата между два аналогови сигнала. Това може да опрости
системата, като се избягва използването на външни контролери.
•Взаимна работа (multi-master управление), налична в FRENIC AQUA инвертори.
•Функция за автоматично спестяване на енергия, достигаща по-високи нива на
икономия на енергия при ниски скорости.
•Вградени DC реактор (до 90kW) и EMC филтър.
•Степен на защита IP21 или IP55 до 90kW.
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Охлаждащи системи: Охладителна кула
ПРИЛОЖЕНИЕ
В големите хладилни съоръжения водата, която извлича
топлината от хладилния кондензатор, отново се охлажда в
охладителни кули. Температурата се понижава чрез
изпаряване на част от тази вода в околния въздух.
Въздушните охлаждащи кули увеличават капацитета на
охлаждане чрез инсталиране на вентилатор (вентилаторът
увеличава въздушния поток, като по този начин увеличава
изпарението на водата). Използването на честотни
инвертори Fuji Electric за контрол на скоростта на
вентилатора на охладителната кула позволява поддържане
на температурата на охладащата вода постоянна
благодарение на мощния набор от PID функции в инвертора.
Големите икономии на енергия могат да бъдат постигнати
чрез комбиниране на вградена автоматична функция за
икономия на енергия и регулиране на температурата.
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Охлаждащи системи: Охладителна кула
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Основната стратегия за управление се основава на PID
контрол на температурата на хладната вода. Според
тази температура, инверторът ще променя скоростта на
вентилатора, за да контролира изпарението на водата.
Бързата реакция за поддържане на температурата
постоянна независимо от условията на работа е
задължителена. Подходящият интерфейс за свързване
към температурни сензори е решаващ. Изискват се
специфични функции за управление на регулирането.
мотор и другите вентилатори.
РЕШЕНИЕ НА FUJI ELECTRIC
Основното решение Fuji Electric за управление на вентилаторите на охлаждащите
кули се основава на инвертора FRENIC-HVAC, използвайки вградения PID
контрол на инвертора. Температурните сензори могат лесно да се свържат с
допълнителна OPC-PT платка. Уникалната функция вградена в инвертора, може
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да доведе до допълнителни икономии на енергия.

Охлаждащи системи: Охладителна кула
ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО НА FUJI ELECTRIC
•Мощен PID контрол, вграден в инвертора
•OPC-PT опционална платка, за свързване на 2 температурни
сензора: 2 канала за типове JPt100, Pt100, Ni100, Pt1000 или
Ni1000
•Функция за автоматично спестяване на енергия, достигаща
по-високи нива на икономия на енергия при ниски скорости.
•Консумацията на енергия може да бъде намалена с помощта
на уникален контрол на температурата
•Инверторът свежда до минимум загубата на енергия, когато
околните въздушни условия ограничават изпаряването на
водата.
•Автоматично търсене на скорост при стартиране: инверторът
може да провери скоростта на вентилатора, за да ускори
плавно двигателя от текущата скорост.
•Вградени DC реактор (до 90kW) и EMC филтър.
•Степен на защита IP21 или IP55 до 90kW.
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