Re ea de agregate
frigorifice cu modula ie
digital pentru sisteme
frigorifice
multi-evaporator

Un concept unic în
aplica iile frigorifice

Emerson Climate Technologies revolu ioneaz sectorul refriger rii
comerciale printr-un concept spectaculos nemaifolosit pân acum în
instala iile care presupun agregate frigorifice.
Cele dou însu iri remarcabile ale acestei inova ii constau în capacitatea
de a interconecta câteva agregate (minim doua, maxim patru) pe un
singur circuit frigorific ("Re ea") i în folosirea tehnologiei Copeland
Scroll Digital™ pentru furnizarea de modula ie în sistemele frigorifice
care necesit capacit i variabile. Spre exemplu, o re ea cu dou
agregate prezint o modula ie de 2,5%-100% din capacitatea maxim
a sistemului.

Refrigerarea conform Emerson Climate Technologies

Exemplu: Re ea de agregate Digitale, pentru
o aplica ie multi-evaporator dintr-un
restaurant

Unitatea pentru rezervorul de lichid

Ret‚eaua de Agregate
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Acest nou concept este definit ca "Retea Digital " i poate fi folosit în aplica ii cu capacit i frigorifice
de pân la 90KW pentru temperaturile pozitive i de pân la 56KW pentru congelare.
Urm rind simplitatea i rapiditatea mai presus de orice, Emerson Climate Technologies a folosit inova ia
tehnic pentru a reduce atât costurile de instalare, cât i pe cele de operare, rezultatul fiind un control
complet asupra consumului de energie.
Cele trei atu-uri ale Retelei Digitale sunt modulatia, adaptabilitatea i fiabilitatea. Agregatele Copeland
EazyCool™ încorporând tehnologia Copeland Scroll Digital™ asigur un control perfect asupra capacit tii
frigorifice a sistemului.

Modula ia i optimizarea spa iului prin configurarea
re elei
Copeland EazyCool™ Digital, fie singular, fie într-o Re ea, reprezint o solu ie eficient pentru instala iile
care, în mod normal, ar necesita câteva agregate mici, cu propriile lor circuite frigorifice.
Copeland EazyCool™ reu e te s elimine constrângerile legate de folosirea unei multitudini de agregate,
care pe lâng faptul c sunt inestetice, de cele mai multe ori ocup

i mult spa iu, atât în untru cât i

înafara cl dirii.
Avantajul rezultat din faptul c într-o instalatie multi-evaporator nu toate evaporatoarele lucreaz
simultan, poate conduce adesea la o reducere de pân la 20% a capacit tii frigorifice a unei Retele
Digitale în comparatie cu puterea total furnizat de toate micile agregate independente.

O reducere semnificativ a amprentei la sol

Agregatele Copeland EazyCool™ pot
înlocui num rul agregatelor mici care
deservesc mai multe evaporatoare.
Capacit i frigorifice disponibile:
- 1 la 90KW la -10°C temperatura de evaporare.
- 2 la 56KW la -35°C temperatura de evaporare.
Refrigerant R404A - La un ambient de +32°C.
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O modulare excep ional pentru toate
tipurile de refrigerare comercial

Pân acum majoritatea instala iilor frigorifice care foloseau tehnologia standard
constau într-un simplu agregat legat la un singur evaporator. La instalarea unei
Re ele Digitale Copeland EazyCool™, num rul i m rimea evaporatoarelor conectate
la circuitul frigorific nu mai constituie un impediment tehnic.
Este posibil combinarea unor agregate cu puteri total diferite, atâta vreme cât nu
sunt mai mult de 4 agregate într-un singur circuit. Pentru optimizarea func ion rii
compresoarelor i a ventilatoarelor trebuie utilizat o configurare de tip Master/Slave.

Beneficii:
- Montaj simplu si rapid
- Modularitate, adaptabilitate i
fiabilitate

Exemplu: Instala ie Retea Copeland EazyCool™

- Eliminarea necesit ii unei
multitudini de aggregate
Slave 2

- Reducerea capacit ii frigorifice
instalate (datorit efectului
cumulativ ob inut prin
montajul în Re ea)

Slave 1

Slave 3

- Reducerea costurilor de
instalare
Master
Unitate
rezervor
de lichid
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Reu ita acestui nou concept de re ea de agregate este deja demonstrat , prin
câ tigarea unor prestigioase premii în diferite industrii, unde trebuiesc întrunite
criteriile de calitate legate de eficien

i ob inerea de performan e înalte în

refrigerare: catering pentru public larg (stadioane, servicii na ionale de s n tate,
spitale particulare etc), pie e i magazine alimentare (patiserii, m cel rii, pesc rii),
afaceri mici i mijlocii din industria alimentar (procesarea fructelor de mare, a
produselor lactate, depozitarea în spa ii reci reduse etc).

Agregat exterior pentru temperaturi medii /
capacitate pe configura ie
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- Concept Master/Slave
securizat

Agregat exterior pentru temperaturi joase /
capacitatea pe configura ie
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- Logica de pornire:
Primul intrat / primul iesit
(FIFO)

- Regularizare independent ,
descentralizat
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În centrul sistemului: Copeland Scroll Digital™
Unic pe pia a refriger rii, compresorul Copeland Scroll Digital™ se deta eaz prin
flexibilitate în utilizare atunci când instala ia frigorific solicit o stabilitate
perfect a temperaturii i un control absolut al presiunii de evaporare.
În compara ie cu sistemele de turatie variabil , a c ror complexitate
se reflect în determinarea perfect a diametrelor de eav ,
proiectarea instala iilor pe baz de compresoare Copeland Scroll
Digital™ nu implic asemenea constrângeri.
Tehnologia utilizat la compresoarele Copeland Scroll Digital™ elimin
necesitatea unui inverter i implicit a oric ror altor probleme legate
de interferen e electromagnetice. Din acest motiv, conceptul Digital
Scroll™ r mâne extrem de simplu, în timp ce furnizeaz o siguran
maxim în folosire.

Controlul capacit ii compresorului de la 10% la100%
inând cont de un anumit num r de evaporatoare, electronica încorporat va detecta orice varia ie a
presiunii de evaporare. Aceste varia ii de presiune sunt apoi convertite într-un ciclu închis-deschis pentru
un solenoid (electrovalv ) instalat pe compresor. Ciclul pulsa iilor emise de solenoid va permite fie separarea,
fie comprimarea setului de spirale.
Ciclurile pornit/oprit furnizeaz pentru o perioad specific , o varia ie linear de la 10% la 100% în capacitatea
frigorific a compresorului Digital Scroll™.

Scroll Digital™ timp pe ciclu
pacitate
20% din ca
Exemplu:

>

2s

<

8s >

2s

8s >

<

Ciclu frigorific de 10s

pacitate
50% din ca
Exemplu:

>

6
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<
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Ciclu frigorific de 10s

>
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>

Consum redus pe timpul diminu rii capacit ii
Ciclul solenoidului reprezint un element important în determinarea consumului de
energie a compresorului. Atunci când compresorul lucreaz neînc rc t (solenoid este
deschis), capacitatea lui nu dep este niciodat 10% din capacitatea nominal a
motorului. Este evident , prin urmare, varia ia consumul de energie între 10% i 100%,
propor ional cu capacitatea frigorific furnizat de compresor.

Mecanismul de modulatie a compressorului Scroll Digital™

Piston
Mic orificiu de picurare

Camera de modula ie
Pasaj gaz refulat
Pistonul atasat de spirala superioar

Valva de refulare dinamic

Un piston simplu în vârful carcasei, parte integral a spiralei superioare, este ac ionat
de un solenoid montat între camera de modula ie i aspira ia compresorului.
Atunci când solenoidul este închis, gazul de înalt presiune din camera de modula ie
ine pistonul jos. Spirala e angajat în modul ‘încarc t’ i survine comprimarea. Atunci
când solenoidul este deschis, un mic volum de gaz sub presiune este eliberat prin

Beneficii:
- Folosire flexibil
- Temperaturi stabile
- Control al presiunii de
evaporare
- Eliminarea constrângerilor legate de returul
uleiului
- Lipsa interferen elor
electromagnetice

absorb ie, rezultând urcarea pistonului. Spiralele sunt în modul ‘neîncarcat’ i nu are
loc comprimare.

- Electronic simpl

Solenoidul este controlat de un controler electronic bazat pe un ciclu de timp ca în
ilustra ia grafic de la pag 6.
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Control logic, optimizat
Avantajul acestui sistem Retea const în modula ia
realizat de compressor Copeland Scroll Digital™,
care optimizeaz controlului ciclului on/off pentru
fiecare agregat Slave.

Master

Exemplu de re ea cu 2 agregate

Scroll 04

Capacitate (%)
Scroll 03

100

Scroll 01
DIGITAL

75

Scroll 02
Scroll 01 Digital

Pu
te
re
at
ot
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Scroll 02

50

Scroll 01
DIGITAL

Controlerul Emerson EC2 monitorizeaz varia iile
presiunii de aspira ie i moduleaz capacitatea Scrollului Digital™. Sistemul Retea este modulat de

Scroll 02

Scroll 03

Scroll 01
DIGITAL

25

controllerul Master în concordan

cu logica FILO,

primul intrat/ultimul iesit, în cazul utiliz rii
compresorului Digital Scroll™, i în concordan

Scroll 02

Scroll 03

Scroll 04

cu

logica FIFO, primul intrat/primul iesit, în cazul unui
compressor standar (Master/Slave).

Scroll 01
DIGITAL

Baleiere digital
10-100%

Pornire Scroll 02
i baleiere
Digital 10-100%

Pornire Scroll 03
i baleiere
Digital 10-100%

Pornire Scroll 04
i baleiere
Digital 10-100%

25% din
capacitatea
re elei

50% din
capacitatea
re elei

75% din
capacitatea
re elei

Capacitatea
totala
a re elei

Conceptul Master/Slave asigur protec ie contra
pierderii unui agregat, prin faptul c fiecare agregat
poate ac iona complet autonom în cazul în care pot
ap rea defec iuni ale Master-ului sau în comunicarea
dintre agregate.

Leg turi electronice sigure
În scopul standardiz rii produselor noastre, acela i tip de controler electronic Alco Controls EC2 se potrive te
tuturor agregatelor. Acesta realizeaz atât transferul de date cât i comunicarea dintre agregate. Algoritmul
s u permite controlul i optimizarea modului de operare a compresorului i a ventilatoarelor.
Cablu Comunicare (LON)

Comunicarea LON (re ea local ),
controlul parametrilor de operare i
alarmele, pot fi centralizate pe un PC cu
o cheie USB pentru conexiune LON.

Slave 1
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Slave 2

Un agregat simplu, dar eficient
Centrul de control al sistemului Re ea este asigurat de controlerul Emerson EC2551, instalat pe fiecare agregat. Acesta prezint toate algoritmele necesare optimiz rii
instala iei.
Fiecare agregat poate fi setat ca Master sau Slave, conducînd la detectarea automat
a priorit ilor ap rute în func ionare. Parametrii de operare sunt seta i prin simpla

Beneficii:
- Coordonare prin
Master/Slave

definire a temperaturii i/sau a presiunii pe controlerul agregatului Master.
Controlerele de pe agregatele Slave urmeaz algoritmul emis de Master prin cablul
de comunicare i care interconecteaz toate agregatele instalate în re ea.

- Controlere standardizate,
interschimbabile
- Parametri u or de setat,
func ionare facil

Protocol comunicare LON

- Schimbare automat pe mod
independent în caz de
defectare a controlerului
master

EC2-551

0-10 V

Digital Scroll™

FSP150

- Autodeterminare a
agregatelor Master i Slave
la pornirea instala iei

Capacitatea fix a Scroll-ului
PT4

PT4

Pentru a men ine consumul de energie la valori minime, agregatele Copeland
EazyCool™ folosesc o regularizare ‘flotant ’ a presiunii de condensare. Un variator
electronic de tura ie Alco FSP 150, conectat la o sond de presiune, monitorizeaz
i ajusteaz viteza ventilatorului pentru a p stra presiunea la o valoare minim
necesar fiec rui agregat. Economia de energie se ob ine prin men inerea unei
presiuni de condensare constante, la o valoare minim setat de EC2-551.
Sondele de presiune (PT4 de la Emerson) genereaz un semnal electric propor ional
cu valorile presiunii înregistrate în circuitul frigorific. Ele ‘alimenteaz ’ controlerul
EC2-551 cu date din joas

i înalt presiune, necesare adapt rii cu maxim precizie

a func ion rii compresorului i ventilatoarelor la cerin ele instala iei.
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Simplitatea absolut a returului de ulei i
siguran maxim
Pentru instala iile centralizate, formate din câteva compresoare care lucreaz în paralel,
returul uleiului este câteodat dificil de controlat în totalitate, în special când viteza
gazului absorbit scade sub o anumit valoare, în func ie de traseul de eav : orizontal
sau vertical sau diametre i configur ri speciale. Acela i impediment este reg sit i în
sistemele care utilizeaz compresoare cu tura ie variabil .

Beneficii:
- Conect ri simple prin cuplaje
Schrader
- Control total al returului de
ulei
- Separatoare de ulei identice
pe fiecare agregat
- Injec ie de ulei asigurat pe
fiecare compresor

O re ea Copeland EazyCool™ are încorporat un sistem de management al uleiului.
Fiecare agregat are propriul separator, limitându-se astfel transferul uleiului în sistem;
fiecare compresor este alimentat cu ulei printr-un dispozitiv Traxoil, de control electronic

- Control electronic al nivelului
i injec iei uleiului prin
traxoil OM3

al nivelului. Distribu ia uleiului între agregate este asigurat de o re ea de evi conectate
la ie irile de ulei i supapele de retur ale fiec rui agregat. Un rezervor de ulei este furnizat
de asemenea pe agregatul Master.
Nici o alt conexiune de refrigerare nu e cerut , în afara conexiunilor aspira iilor i
lichidului.
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O gam larg de capacit i atât pentru temperaturi
medii cât i pentru temperaturi joase

Sistemul de management al uleiului în re eaua de agregate
Controler nivel ulei
Traxoil OM3

Controler nivel ulei
Traxoil OM3
Flan a conectare ulei

Separator de ulei
pe fiecare agregat

Separator ulei
Intrare i ie ire ulei la rezervorul
de ulei (circuitul uleiului)

Rezervor de ulei la
agregatul Master

Controler nivel ulei
Traxoil OM3

Controler nivel ulei Traxoil OM3,
injec ie de ulei pe fiecare compresor

Configur ri retea de agregate
Model

Adâncime / L ime În l ime Nivel presiune zgomot Re ea cu 2 agregate Re ea cu 3 agregate Re ea cu 4 agregate
mm
mm
Dba**
Qo (kW)
Qo (kW)
Qo (kW)

Condi ii de func ionare test: EN 13215 - Condi ii temperaturi medii (-10°C/32°C - RGT 20°C) @ 50 Hz - R404A

OMQ-56-N*
OMTQ-60-N*
OMTQ-60D-N*
OMTQ-76-N*
OMQ-75-N*
OMTQ-90-N*
OMTQ-90D-N*
OMQ-92-N*
OMQ-110-N*

670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100

950
950
950
950
950
950
950
950
950

44
43
43
44
45
45
45
46
47

23,0
26,1
26,7
30,2
30,5
39,7
39,9
41,0
47,4

34,5
39,2
40,1
45,3
45,8
59,6
59,8
61,5
71,1

46,0
52,2
53,4
60,4
61,0
79,4
79,8
82,1
94,8

Condi ii func ionare test: EN 13215 - Condi ii temperaturi de congelare (-35°C/32°C - RGT 20°C) @ 50 Hz - R404A

OLQ-24V-N*
OLTQ-26V-N*
OLQ-33V-N*
OLTQ-36V-N*
OLQ-40V-N*
OLQ-48V-N*

670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100
670/2100

950
950
950
950
950
950

44
44
45
45
46
47

14,4
16,0
19,4
23,7
23,8
29,4

21,6
24,0
29,1
35,6
35,7
44,1

28,8
32,0
38,8
47,4
47,6
58,9

Nota: Pentru combinarea de agregate neegale v rug m s v adresa i reprezentan ei locale
*Master NLO, Slave NL pentru o re ea de 2 agregate, Master NO, Slave N, pentru re ea de 3 i 4 agregate
** presiune medie zgomot la m surarea la 10m cf Ref ISO 3744
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Tel:
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Tel.
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+385 1 560 38 79
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GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND
Senefelder Str. 3
DE-63477 Maintal
Tel.
+49 6109 605 90
Fax
+49 6109 60 59 40
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SWEDEN, DENMARK, NORWAY & FINLAND
Pascalstr. 65
DE-52076 Aachen
Tel.
+49 2408 929 0
Fax
+49 2408 92 95 28
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Turgenevskaya Str. 15, ofﬁce 33
UA-01054, Kiev
Tel.
+38 - 44 - 4 92 99 24
Fax.
+38 - 44 - 4 92 99 28
Andrey.Gladchenko@emerson.com

FRANCE, GREECE & MAGHREB
8, Allée du Moulin Berger
FR-69130 Ecully Cédex
Tel.
+33 4 78 66 85 70
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+33 4 78 66 85 71
mediterranean.sales@emerson.com

EASTERN EUROPE & TURKEY
Pascalstr. 65
DE-52076 Aachen
Tel.
+49 2408 929 0
Fax
+49 2408 929 525
easterneurope.sales@emerson.com

ROMANIA

ITALY
Via Ramazzotti, 26
IT-21047 Saronno (VA)
Tel.
+39 02 96 17 81
Fax
+39 02 96 17 88 88
italy.sales@emerson.com

POLAND
Szturmowa 2
PL-02678 Warsaw
Tel.
+48 22 458 92 05
Fax
+48 22 458 92 55
poland.sales@emerson.com

MIDDLE EAST & AFRICA
PO Box 26382
Jebel Ali Free Zone - South, Dubai - UAE
Tel.
+971 4 811 81 00
Fax
+971 4 886 54 65
mea.sales@emerson.com

SPAIN & PORTUGAL
C/ LLull, 321 (Ediﬁci CINC)
ES-08019 Barcelona
Tel.
+34 93 412 37 52
Fax
+34 93 412 42 15
iberica.sales@emerson.com

RUSSIA & CIS
Letnikovskaya 10, Bld. 2, ﬂoor 5
RU-115114 Moscow
Tel.
+7 495 981 98 11
Fax
+7 495 981 98 16
ECT.Holod@emerson.com

Tel.
+40 - 364 - 73 11 72
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For more details, see www.emersonclimate.eu
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