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ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN
Cégünk alapvető tervező-szolgáltató mérnöki tevékenysége mellett épülettechnikai, gépészeti-,
kalorikus-, villamos- és szabályozástechnikai tervezéssel, fejlesztéssel, kivitelezéssel és
üzemeltetéssel foglalkozik.
Nagy előnyünknek és szellemi értékünknek tartjuk azt a több évtizedes tapasztalatot, amit a
tervező és kivitelező-üzemeltető kollégáink az épületgépészeti és –villamossági, illetve
különösen a szabályozástechnikai rendszerek működtetése és finomhangolása során szereztek.

Különösen a nyugat-európai, de a magyar piacon is
egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékony
energiafelhasználás, a CO2-kibocsátás csökkentése
és a minél kisebb GWP-jű hűtőközegek alkalmazása.
Erre az európai direktívák nyomán a helyi
szabványok és rendeletek szigorodása, valamint az
energiaárak és környezetvédelmi adók emelkedése is
kényszeríti a felhasználókat.

Főként élelmiszeripari partnereink igényeit követve,
egyik
fejlesztési
területünk
a
természetes
hűtőközegek alkalmazásával megvalósított áru- és
épülethűtési, komfortfűtési célú kombinált / integrált
hőszivattyús rendszerek fejlesztése lett.
1. ábra: MBT CHU M25

Megterveztünk és megépítettünk több, tesztelésre alkalmas szimulációs berendezést, amely
működés közbeni mérésre ad lehetőséget, mely a fejlesztést gyakorlati tapasztalatokkal segíti.

2. ábra: Szimulációs felületek

Fejlesztésünk fő célja volt egy nemzetközi forgalomba hozatalra kis sorozatgyártásban
alkalmas, kombinált áruhűtési-épületfűtési hőszivattyú prototípus, mely adott épülethez testre
szabható, a hozzá tartozó épületfelügyeleti szabályzó-vezérlő szekrénnyel és időjárás-követő
intelligens szoftverrel.
Az elmúlt években több nyugat-európai államba szállítottunk berendezéseket és szabályozó
rendszereket. Az ezek üzemeltetése és finomhangolása során szerzett tapasztalatokat
visszavezettük a fejlesztésbe.
A tervezés során általánosan elterjedt a pillanatnyi igényekre történő méretezés, vagy a várható
legnagyobb ügyfél- vagy áruforgalmi adatokkal való maximális teljesítményigény meghatározása.
Ehhez képest a mi módszerünk szimulációs eljárással rendszerként vizsgálja az adott épület és
árukészlet hőtechnikai viselkedését, a hőmérsékleti lefutásokat, a szükséges teljesítményigényeket és az épületszerkezetek, az árukészlet és a hidraulikus-, kalorikus- és elektromos
rendszer energiatároló képességét.
Az általunk használt hosszabb idejű
teljesítményigény-szimulációkból
kapott értékek a szükséges és
elégséges
teljesítmény
meghatározását
célozzák.
Ezzel
elkerülhető
az
indokolatlan
túlméretezés, így a berendezés a
leghatékonyabb tartományban fog a
legtöbbet üzemelni.
Az
integrált
épülettechnikai
rendszerek
célszerűen
kompakt
felépítésű
berendezések.
A
térfelhasználás
optimalizálása
érdekében
a
berendezések
3. ábra: MBT CHU M25 izometria
tervezését 3D-ben végeztük, hogy a
rendelkezésre álló teret optimálisan
kihasználjuk és a szerelés vagy telepítés közben jelentkező
helyproblémákat megelőzzük.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hűtőközeg-oldali és a hidraulikus
rendszerek elemeinek részletes és pontos méretezésére.
A hasonló rendszereket építő cégek többnyire a gyorsaság és
költséghatékonyság
érdekében
egy
adott
elemkészlettel
dolgoznak, legtöbbször csak egy-két gyártó elemeit használják,
melyek
adott
teljesítményvagy
paraméterlépcsőzéssel
rendelkeznek, nem lehet őket megfelelően illeszteni a ténylegesen
szükséges teljesítmény ellátására, ami által nem ritkán a
szabályozási vagy működési tartományuknak csak egy részét,
általában alsó vagy felső tartományát használják ki.
4. ábra: MBT CHE 710 izometria

Az általunk fejlesztett rendszerek finomhangolásokon esnek át, több gyártó elemkészletét
vizsgáljuk, hogy az adott célra legalkalmasabb elemeket építsük be mind anyagminőségben,
mind méretben, mind működési és szabályozási paraméterek szempontjából. Ennek
eredményeképpen nincsenek jelentősebb teljesítmény-lengések az egyes elemek nem megfelelő
összepárosításai miatt.
Szimulációink és teszteléseink során figyelembe vesszük a lehetőségeket kalorikus és
elektromos energia gazdaságos tárolására. Alternatív energiaforrásokat is használó
rendszereinknél a szabályozástechnika a rendelkezésre álló olcsóbb energia maximális
felhasználására és későbbi hasznosításra alkalmas tárolására (épületszerkezetekben,
puffertárolóban, sprinkler medencében, akkumulátorban stb.) törekszik.

5. ábra: Fotovoltaikus rendszer akkumulátoros tárolóval

Berendezéseinket víz-víz illetve víz-fagyálló hőhordozó (CHU) és hagyományos levegő-víz
hőszivattyú (CHE) üzemre terveztük. Ezek az igényeknek megfelelő teljesítménnyel, egy vagy
több kompresszorral, de hasonló felépítéssel és működési elvvel készültek.
A nemzetközi forgalomba hozatalhoz, külföldön való telepítéshez és beüzemeléshez
gyakorlatunk szerint a német TÜV által minősíttetjük a berendezést.
Kombinált
hőszivattyús
rendszerek
energiahatékony
és
biztonságos
működtetésének feladatát, energiahasznosítás,
(kalorikus és/vagy elektromos) energia tárolás
és
hővisszanyerés,
DDC
és
PLC
berendezésekre épülő szabályozó- és vezérlő
rendszereink látják el. A kiválasztott hardver
elemeiből építjük meg a lehető legkompaktabb
módon a szabályozó rendszert, mely illesztve
van az épületfelügyeleti rendszerre, SCADA
folyamatmegjelenítéssel és webes kapcsolattal
hozzáférhető.
6. ábra: Folyamatmegjelenítés

Jelenleg is folyik a big data elemző épületfelügyeleti rendszer prototípus tesztelése, ami az
időjárási adatok gyűjtésével és nyilvános előrejelzési adatok elemzésével a hűtés- és
fűtéstechnikai beavatkozás mértékét befolyásolja, hogy az energiafelhasználást csökkentsük. A
több különböző nyilvános forrásból az adatokat automatizáltan letöltő segédalkalmazás
rendszerezi és további feldolgozásra alkalmas formára alakítja a nagy mennyiségű adatot. Az
elemzést és a földrajzi koordináták alapján kiszámított időjárási trendet egy másik alkalmazás
dolgozza fel, mely meghatározza az épületfelügyeleti rendszer parancsolt értékeinek-, a trendet
megelőző, kedvező irányú eltolását, a befektetendő energia csökkentése céljából.

7. ábra: időjárás követő és megelőző rendszer az elővezérelt helyiséghőmérséklet alapja

Meg kell említenünk, hogy környezetkímélő megoldásról van szó, hozzájárulhatunk a károsanyag
és a CO2 kibocsátás mérhető csökkentéséhez, további megújuló energiaforrásokat használó
rendszerelemek integrálásával.
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