CK Cool

Ventilasjonsaggregat med kjøleanlegg
– nå med kapasitetsregulering på
kompressoren 100 - 10%

•Plug & Play
•Miljøvennlig
•Enkel installasjon
•Energieffektiv
•Driftsikker

Kjøleanlegget
Covent arbeider aktivt
med å utvikle produkter
som ligger i forkant av
myndighetenes krav til
energibruk. Covent har i
over en generasjon vært
markedsledende med
roterende
varmegjenvinnere med
høy
temperaturvirkningsgrad
for å spare energi i
årstider med
oppvarmingsbehov.

Det er lagt vekt på at kjøleanlegget skal være
driftssikkert, da spesielt med tanke på
ventilasjonsanlegg har variable luftmengde, VAV.
Kondensatorbatteriet er plassert i avtrekksluften, og
dimensjoneres for inngående lufttemperatur på 26°C,
og temperaturstigning til ca. 43°C.
Fordamperbatteriet dimsjoneres for inngående
kondisjoner, 26°C og 50% RH og utgående
tillufttemperatur 15 °C. Eventuelt andre
dimensjonerende
tilstander oppgis ved
forespørsel.
LP01

Selvsagt med høy COP i hele reguleringsområdet.
En løsning tilpasset ventilasjonsanlegg er utviklet i
samarbeid med kompressorleverandøren Bitzer, og
Regin som har utviklet en regulator, REFRIGO,
tilpasset vårt behov for sikker drift av kompressoren.
CK Cool leveres komplett «plug & play», dvs. med
integrert kompressor, fordamper og kondensator,
samt ferdig internt kablet mellom styreskap og
komponenter.
Alt kjøleteknisk tilkopling med nødvendig
sikkerhetsutstyr monteres og funksjonstestes fra
fabrikk. Det benyttes kjølemedie R407c.
I tillegg til hovedregulator for styring av
tillufttemperatur, benyttes separat kontroller
«REFRIGO» som inneholder alle nødvendige
parameter for optimal drift av kjøleanlegget.

REFRIG
O
REFRIGO har
egne funksjoner
for kapasitetsregulering og
måling av lavtrykk og høytrykk.
Det er bl.a. 2
nivåer på lavtrykk og høytrykk alarmer:
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Ventilasjonsanlegg
installeres i stor grad som
VAV anlegg, (variable air
volume). Dette stiller store
krav til kjøleanlegget, at det er muligheter for
kapasitetsregulering på kompressoren. Covent har
derfor videreutviklet det nye CK Cool med installert
kompressor for kapasitetsregulering fra 100 – 10 %.
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Nå har Covent
videreutviklet tanken med
optimal energisparing
også i perioder med
kjølebehov, klimakjøling.

Det benyttes såkalt
«semi-hermetic reciprocating compressor» med kapasitetsregulering i området 100-10% med
CRII ventiler av
fabrikat Bitzer.
Dette gir en av
markedets beste
COP i hele reguleringsområdet.
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Elektronisk ekspansjonsventil
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Elektronisk
ekspansjonsventil, EEV, sikrer stabile
driftsforhold for kompressoren.
Betjenin
g
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Nivå A
reduserer
kjølekapasiteten for å unngå
ukontrollert stans.
Nivå B stopper kompressoren
Parameterne i REFRIGO er ikke tilgjengelig for
endringer, da den har innstilte verdier som sikrer
sikker drift av kompressoren.
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Funksjon på CRII
CRII (2)

CRII (1)

Kapasitetsreguleringen oppnås når stempel avlastes ved at CRII ventilen åpner/
stenger i intervaller, minimum 5 s åpent, og minimum 5 s stengt.
Nyutviklet kontroller, REFRIGO, er utviklet for å optimalisere kompressorens meget
gode funksjon til kapasitetsregulering uten at dette går ut over kompressorens
levetid.
Både lavtrykk og høytrykk under drift kan avleses i kontrolleren. Kabel for
betjeningstablå flyttes over fra regulator til REFRIGO når parameter skal avleses.
Hvis det oppstår lekkasje av kjølemedie i vintersesongen, og trykket synker til
under alarm for lavtrykk, vil
alarm fremkomme selv om
det ikke er drift på
kjøleanlegget. En unngår
dermed overraskelse når
våren kommer og det er
kjølebehov.
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Dimensjoner
CK-aggregater
Hurtigvalg tabell.
CK Cool kan også leveres
med ENØK-rotor.

CK Cool leveres i standard
utførelse oppdelt i 4
seksjoner. Effektkabler og
styrekabler plugges for hver
seksjon.

Prinsippskisse CK Cool

GPEB-045-100

COND.

KM

El.tavle
H= 970
B= 750

Aggregattype
Bredde (mm)
		
+200 for max batteri
CK 01
–
CK 02
1050
CK 03
1100
CK 03,5
1290
CK 04
1340
CK 05
1500
CK 06
1730
CK 07
1880
CK 08
1980
CK 09
2180
CK 10
2480
CK 11
2780
CK 12
3120

Høyde ¹
(mm)
–
1140 (1260)
1250 (1370)
1250 (1370)
1400 (1520)
1460 (1580)
1690 (1810)
1840 (1960)
1940 (2060)
2140 (2260)
2440 (2560)
2740 (2860)
3080 (3200)

GPEB-045-100

Lengdemål med
Maksimale
el.batteri (mm) kjølekapasiteter
–
–
3524
17,7 kW
3924
22,3 kW
3924
26,6 kW
3924
32,6 kW
3924
41,3 kW
4124
55,8 kW
4124
62,9 kW
4524
86,8 kW
4724
102 kW
4924
126 kW
5424
173 kW
5924
182 kW

Tillegg lengde ved vv.batt. 406mm
Maks. tilgjengelig kjølekapasitet må
beregnes ut fra dimensjonerende
luftmengder, og kan være lavere
enn i tabellen.
1)

Høyde inkl. bunnramme
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