Water (R718)
het natuurlijke en
veilige koudemiddel

eChiller

Koudetechniek
met toekomst

eChiller – De koelmachine met het veilige
en natuurlijke koudemiddel water (R718)
De eChiller is het perfecte antwoord op de F-gassenverordening, de Ecodesign-richtlijn
en de verwachte ontwikkeling van de koudemiddel- en energiekosten.
De eChiller voldoet met het hoge energierendement én water als koudemiddel aan de
strengste richtlijnen. Alle relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
exploitatie en onderhoud van conventionele koelsystemen zijn niet van toepassing.
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Voordelen van de eChiller
De eChiller is bij uitstek geschikt voor continue industriële proceskoeling,
koeling van server- en controleruimtes en in technische gebouwinstallaties.
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BEDRIJFSZEKER

42 dB(A)
in 5m

Zeer stil

Eenvoudige
integratie
in het GBS

Eenvoudige
installatie

Een echte aanwinst voor uw bedrijf
toekomstbestendig, efficiënt, milieubewust

Duurzame koudetechniek voor uw bedrijf
Denk anders, het is het waard!
De eChiller is momenteel de enige in serie verkrijgbare koelmachine met water als koudemiddel, heeft een hoge energie-efficiëntie en is verkrijgbaar met een koelvermogen
van 20 tot 300 kW.

eChiller – Type 35
Werkbereik
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eChiller – Type 45
Werkbereik
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Bereik I:

Optimale werking

*)

Rendementen bij vollast

Bereik II:
		

Optioneel kan de uittrede temperatuur
van het gekoeldwater aangepast worden

**)

De EER (energie-efficiëntieverhouding) beschrijft de
verhouding tussen de koelcapaciteit en de
hoeveelheid verbruikte energie.

De technologie
De eChiller werkt met directe verdamping in een vacuüm gesloten circuit dat door
middel van een platenwisselaar hydraulisch gescheiden is van de droge koeler en de
verbruiker.

Het koelproces
De eChiller bestaat uit twee identieke koelmodules die
gebruik maken van het natuurlijke koudemiddel water (R718).
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Zo functioneert een enkele module:
1. de verdamper: water komt in de verdamper, een deel verdampt
en onttrekt energie aan het resterende water, waardoor het afkoelt.
2. de compressor: de waterdamp wordt door de turbocompressor
gecomprimeerd, waardoor de druk en de temperatuur van de damp 		
worden verhoogd.
3. de condensor: De gecomprimeerde waterdamp condenseert in de 		
condensorsectie, en geeft de hierbij vrijgekomen warmte af aan het 		
koelwater.
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4. de expansie: Het gecondenseerde water wordt terug naar
de verdamper gevoerd.

De bedrijfssituaties
Afhankelijk van de omgevingscondities werkt het systeem volautomatisch in de optimale bedrijfsmodus,
zodat de vereiste gekoeldwatertemperatuur en koelcapaciteit altijd met een minimaal energieverbruik
worden gegenereerd.
De eChiller heeft vier bedrijfssituaties:

uit

uit

Koude zijde
(gekoeldwater)

aan

warme zijde
(koelwater)

Vrije koeling: bedrijf zonder mechanische
koeling met een maximale EER

aan

Koude zijde
(gekoeldwater)

Stage 1: nominaal bedrijf met één module
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Uitdagingen in de koeltechniek
Het is tijd om anders te denken
Veel koelsystemen zullen de komende jaren niet meer voldoen aan de wettelijke eisen.
Onzekere prijsontwikkelingen voor HFK-koudemiddelen en de steeds stijgende stroomkosten vormen een extra belasting voor de koudetechniek. Des te belangrijker is het om
vanaf vandaag in nieuwe wegen te investeren.

Klimaatbeschermingseisen aan koudemiddelen
F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014
De Europese F-gassenverordening stelt dat de hoeveelheid op de markt gebrachte
HFK’s (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in het jaar 2030 tot bijna 80% is gereduceerd.

Trapsgewijze vermindering van de in Europa op de markt te brengen HFK’s
(uitgedrukt in CO2-equivalenten)
CO2-equivalent van
F-gassen
2016
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31%
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24%

21%

jaar

Het C02-equivalent is het aardopwarmingspotentieel van het koudemiddel in vergelijking met C02.

F-gassenverordening
niet relevant

Water (R718) heeft een C02-equivalent van “0”. Hiermee
ondersteunt dit koudemiddel de klimaatdoelen van de EU.

Energierendementseisen voor koelsystemen
Verordening nr. 2016/2281 betreffende de Ecodesign-richtlijn (EU).

De Ecodesign-richtlijn legt de eisen vast voor het
milieuvriendelijk ontwerp van energiegerelateerde
producten (ErP) binnen de EU en schrijft ook minimale
rendementswaarden voor koelsystemen voor.
Inefficient products below
the minimum requirements

In de categorie „comfort koeling“ voldoet de
eChiller aan de huidige en toekomstige eisen van
de Ecodesign-richtlijn. Bij proceskoeling werkt de
eChiller binnen een temperatuurbereik dat niet
onder de Ecodesign-richtlijn valt.

Kostenzekerheid voor investeringen en exploitatie
Het hoge energierendement van de eChiller zorgt voor langdurige kostenbesparingen. Door het duurzame koudemiddel (R718) vervallen ook de kosten voor
koudemiddel gerelateerde wettelijke onderhoudseisen.
Subsidies en regelingen: Neem contact met ons op voor de mogelijkheden m.b.t.
EIA, Vamil en MIA.
Water (R718)
■
■
■
■

Goedkoop
Natuurlijk
Overal voorhanden
Eenmalige unitvulling: 60l

Veiligheidseisen voor koelsystemen
(verplichting voor de exploitant)
Water (R718) valt niet onder de eisen van
NEN EN 378 (installatie, werking en controle)
en is daarom vrijgesteld van de naleving van
de desbetreffende eisen.

Water (R718)

EN378
vervalt

■
■
■

Niet giftig
Niet brandbaar
Geen aardopwarmings
potentieel

Geen technische ruimte noodzakelijk, en
wettelijke lektest en onderhoud van gassensoren zijn niet nodig.

Het alternatief
Het veilige en natuurlijke koudemiddel water (R718)

eChiller – een schaalbaar systeem met
eenvoudige integratie in uw installatie
De eChiller heeft standaard aansluitingen voor integratie in een bovenliggend
systeem en voor de aansturing van de randapparatuur (droge koeler, koel- en
gekoeldwaterpompen en koelwaterklep voor vorstbescherming).

Installatievoorbeeld industriële koeling

Droge koeler

Pompset

eChiller
34% water / glycolmix
Scheiding water / glycol
water

Buffertank
(indien benodigd)

Voordelen:
■
■

Compact, variabel, eenvoudig
Hoge regelnauwkeurigheid ± 0.1K

■

Variabele waterhoeveelheden voor
gekoeldwatertemperatuurspreiding
tussen 2 en 20K

Installatievoorbeeld serverruimte / schakelkast koeling

Droge
koeler 1

Droge
koeler 2

Droge
koeler 3

eChiller 1

eChiller 2

eChiller 3

Buffer
A

Buffer
B

Voordelen:
■

■
■

Bedrijfszekerheid dankzij een redundante
en uitbreidbare constructie
Traploos regelbare vrije koeling
Zeer hoge rendementen
gekoeldwaterproductie

■

■

■

Eenvoudige integratie met uw Data Center
Infrastructure Management (DCIM)
Geïntegreerde HTML5 webvisualisatie
voor eenvoudige toegang tot het web
Hoge koudwatertemperaturen

Installatievoorbeeld betonkernactivering / koelplafond

Droge koeler

eChiller 1

Koelplafond 1.1

Koelplafond 1.2

eChiller 2

Koelplafond 2.1

Koelplafond 2.2

chilled ceiling 3.1

chilled ceiling 3.2

Voordelen:
■
■
■

Lage gekoeldwater spreiding (2K)
Eenvoudig transport door kleine afmetingen
Geen technische ruimte benodigd

■

■

Zeer stil; geluidsdrukniveau 42,5 dB
op 5m afstand
Eenvoudige integratie in uw GBS

Onze systeemoplossing
Een plug & play systeem
Wij bieden u niet alleen de beste en meest toekomstbestendige koeltechniek, maar
ook een plug & play systeem. Wij ondersteunen u tijdens de gehele ontwerpfase
en leveren desgewenst alle componenten voor de koeltechniek.

Ons plug & play systeem voor eenvoudige integratie in uw project
Of het nu gaat om vast geïnstalleerde of variabele slangaansluitingen het enige wat u hoeft te doen is de componenten aan te sluiten.

Pompset

Sensoren en
aandrijvingen

eChiller
Schaalbaar systeemvoor het vergroten
van het koelvermogen

Gekoeldwaterregeling

Droge koeler

Onze service
Advies – samen met u controleren wij vooraf de
haalbaarheid voor de integratie van de eChiller in
uw systeem. Ook adviseren wij u over subsidiemogelijkheden.

Onderhoud – gebaseerd op onze
onderhoudsovereenkomst krijgt u de
mogelijkheid om de unit door ons te
laten monitoren.

Engineering – wij ondersteunen u en uw adviseur
bij alle eChiller-specifieke vragen. Indien gewenst
kunnen wij voor uw toepassing ook het integratieontwerp van de eChiller verzorgen.

Reserveonderdelen – indien gewenst
ontvangt u de benodigde onderdelen
rechtstreeks van ons.

Inbedrijfstelling – na afspraak met uw projectleider wordt de eChiller door onze servicetechnici
in bedrijf gesteld.

Kostenberekeningen
ROI – Return on Investment
LCC – Life cycle costing

Monitoring en energiemanagement
Het eChiller-controlepaneel geeft informatie over de status van het systeem in real time,
eenvoudig in een webbrowser. Alle machinedata wordt per seconde geregistreerd.

Afmetingen en gewichten
Breedte
1.300mm

Diepte
700mm

Hoogte
1.980mm
570 kg

Bedrijfsgewicht

510 kg

Leeggewicht

Waterinhoud

Investeer in de koeltechniek van morgen

U kunt op ons rekenen

Neem vandaag nog een beslissing,
waarvan uw bedrijf langdurig zal profiteren.
Maak uw koeling toekomstbestendig
en neem contact met ons op:
Efficient Energy GmbH
Hans-Riedl-Str. 5 | 85622 Feldkirchen
Tel.: +49 89-693369-500
info@efficient-energy.de
www.efficient-energy.de
Distributeur voor Nederland:
Menerga Klimaatechnologie B.V.
Veerpolder 31
2361 KX Warmond
Tel.: 071 - 30 124 12
info@echiller.nl
www.echiller.nl
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