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Spolehlivost s nízkou spotřebou energie

GEA Ultra-DENCO® : Přesná klimatizace pro datová centra 
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nízké

 0,5 s
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Numerická simulace proudění
– Tlakové pole

 Tlakové pole na tepelném výměníku

Numerická simulace proudění 
– Turbulence

 Rovnoměrné proudění vzduchu  
 přes výměník díky vhodné volbě profilu  
 lamel a poloze výměníku
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Numerická simulace proudění  
– Rychlost

 Intenzivní výzkum a využití softwarových   
 propočtů a simulací při vývoji vedly   
 k výrazným změnám a vylepšení    
 konstrukce.

 Sofistikovaná analýza pomocí výpočtu   
 dynamiky kapalin (CFD) pomohla zajistit   
 optimální proudění vzduchu a snížit  
 celkovou tlakovou ztrátu zařízení.

 Nasávaný vzduch je přesně veden přes   
 lamely výměníku ve změněné poloze v rámci  
 jednotky pro zajištění rovnoměrného   
 rozložení a maximálního přenosu energie.

 Také umístění ostatních vnitřních 
komponent,   jako jsou 
ventilátory, kompresory, ventily a    
potrubí, bylo náležitě upraveno.

 vysoká

  nízká

GEA Ultra-DENCO® na první pohled:
 Vysoká energetická účinnost
 Nízké pořizovací náklady
 Nízké provozní náklady
 Provedení odpovídající „Green IT”
 Velký chladicí výkon
 Jednoduchý systém - snadná instalace
 Snadná údržba
 Komplexní pozáruční servis (pro uživatele)
 40 let zkušeností v oblasti přesné klimatizace
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Snížení spotřeby energie až o 61% 
Nová konfigurace ventilátorů optimalizuje provozní náklady

Výhody plynoucí z nové konfigurace jednotky a její konstrukce
Přemístění ventilátoru do zdvojené podlahy snižuje ztráty a šetří až 61% spotřeby  
elektrické energie v porovnání s běžnými vodními systémy. Větší povrchová filtrační 
plocha se sníženou tlakovou ztrátou umožňuje delší intervaly údržby. Velkoplošný,  
vysoce účinný, 6-řadý chladicí výměník GEA byl našimi odborníky optimalizován tak, 
aby měl minimální tlakové ztráty. Při návrhu jsou na výběr velmi vysoké výkony při 
standardních teplotách vody nebo dokonce vyšší účinnosti při zvýšených teplotách vody. 
Veškeré komponenty vodního chladicího okruhu, jako je výměník, ventily a potrubí, 
byly speciálně navrženy pro minimální tlakové ztráty na straně vody. Vzhledem k této 
konfiguraci jednotky proudí vzduch k ventilátoru přes jednotku a celá skříň je tak  
v podtlaku. To vede ke zvýšení vzduchotěsnosti a snížení možnosti úniku vzduchu.  
Pro zajištění snadné údržby je servisní přístup výhradně z čela jednotky.

1) Výkon ventilátoru
2) Pro chlazení, v důsledku vyššího výkonu ventilátoru (EER výrobník studené vody: 3.0)

■ Spotřeba energie ventilátorů 
■ Další požadavky na chlazení 

Potenciální úspora pomocí optimalizace provozních nákladů Úspora nákladů s použitím GEA Ultra-Denco®

(provozní náklady v € )

Spotřeba energie
(kWh/a)

 Spotřeba Požadovaný
Rok (standardní) 1) výkon 2) Ultra-DENCO®

 1 9.093 1.643 4.163

 2 18.186 3.286 8.326

 3 27.279  4.928 12.488

 4 36.372 6.571 16.651

 5 45.464 8.214 20.814

 6 54.557 9.857 24.977

 7 63.650 11.500 29.139

 8 72.743 13.142 33.302

 9 81.836 14.785 37.465

 10 90.929 16.428 41.628

 107.357 41.628
  
               Úspora oproti standardním jednotkám: 61,23 %
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Standardní jednotka Ultra-DENCO®
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Filtrační vložka
 Filtrační vložka typ Z třídy filtrace G4
 Spínač tlakové diference  

 v mikroprocesorovém řídícím systému
 spustí alarm ve chvíli, kdy je nutná
 výměna filtrační vložky

Výměník
 6 -řadý vysoce účinný výměník   

 vyvinutý firmou GEA
 Minimální tlakové ztráty

 na straně vody i vzduchu

Ohřívač
 Elektrické topné těleso s nerezovými

 lamelami (pokryté vrstvou Incoloy®)
 Provoz s nízkou povrchovou teplotou

Ventilátor
 Ventilátory s EC-motory a oběžným  

 kolem z kompozitního materiálu s 3D
 dozadu zahnutými lopatkami,   
 s umístěním přímo ve zdvojené podlaze

 Minimalizace vzduchových ztrát
 Energeticky úsporný provoz
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Mikroprocesorová regulace
 C3-05 ovladač jako standard

Mikroprocesorová regulace
 T3-04 inteligentní ovladač  

 s dotykovým displejem jako volitelné  
 příslušenství například pro systém  
 APS - automatická kontrola tlaku   
 ve zdvojené podlaze

Regulační ventil
 Modulační ventil pro regulaci  

 chladicí vody
 Volitelně 2- nebo 3-cestný

Zvlhčovač
 Elektrodový parní zvlhčovač  

 s proporcionálním řízením
 Mikroprocesorová regulace s alarmy  

 a diagnostikou jednotky
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Snížení spotřeby energie o více než 30% 
Větší úspora provozních nákladů s použitím funkce Free-cooling

Proč zvolit výrobník studené vody GEA s funkcí Free-cooling?
Kdykoli je požadováno celoroční chlazení, je výrobník studené vody s funkcí  
Free-cooling vhodným řešením. Se stále rostoucí potřebou chlazení v budovách i  
komfortních aplikacích je toto zařízení nejúčinnější volbou. V závislosti na místních 
klimatických podmínkách může použití zařízení s funkcí Free-cooling vést k velice 
krátké době návratnosti pořizovacích nákladů.

Díky vyšší teplotě vody je provoz výrobníku studené vody energeticky úspornější. Po-
užití vyšších teplot umožňuje přechod na volné chlazení dříve a odstraňuje tak potřebu 
provozu kompresoru. Standardní teplota vody je 6/12°C, pokud se ale teplota zvýší  
na 10/15°C, pak jednotka pracuje mnohem efektivněji při nižších teplotách. Funkce Free-

-cooling se poté začne provozovat už při 14°C a ne až při 11°C, jako je tomu  
u standardního vzduchem chlazeného výrobníku studené vody a tím je tak dosaženo 
další dodatečné úspory energie.

Výrobník studené vody s funkcí 
Free-cooling

Chladicí výkon 30 až 380 kW s až  
4 scroll kompresory a od 300 do  
1250 kW pro zařízení se šroubovými 
kompresory. GEA systém řízení 
MASTER / SLAVE umožňuje 
komunikaci mezi až 5 jednotkami.

Tato data se vztahují na následující provozní podmínky:
Chladicí výkon: 350 kW; teplota vody: vstup = 15 °C / výstup = 10 °C; provoz po celý rok; lokalita: Mnichov, Německo

Porovnání spotřeby energie 
mezi vzduchem chlazeným výrobníkem studené vody a výrobníkem s funkcí Free-cooling

Spotřeba energie
(kWh/rok)  
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Graf venkovní teploty v průběhu celého roku (°C) ■ GLAC 1204 BD2
■ GLFC 1204 BD2 
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GEA Ultra-DENCO®

Technická data

V zájmu dalšího technického vývoje si vyhrazujeme právo provádět technické změny bez předchozího upozornění. 
1) Parametry nasávaného vzduchu: 24 °C / 45 % r. v.
2) Hladina akustického tlaku ve 2 m ve volném poli nad úrovní zdvojené podlahy
3) Data pro provozní režim chlazení
4) Chladicí voda: 7/13 °C / 0 % glykolu

Verze C (chlazení studenou vodou)
Velikost  50  100 150

Chlazení 1)

Celkový chladicí výkon kW  44,6 90,9 142,8

Citelný chladicí výkon  kW  43,4  88,2 138,2

Koeficient využitelnosti energie (EER) 37,2  33,7  31,0

Poměr citelného tepla  (SHR)  1,00 1,00  1,00

Ventilátor

Množství vzduchu m³/s 2,8  5,7 8,5

 m³/h 10.080 20.520 30.600

Externí statický tlak Pa 20  20 20

Hladina akustického tlaku 2)

Downflow (proudění dolu) dB(A)  51 56 60

Elektrická data 3)

Příkon  kW 1,2 2,7 4,6

Zvlhčovač

Množství vody kg/h 8  15  15

Příkon  kW 6,0  11,3 11,3

Topení

Elektrický topný registr kW 6 12  18

Chladicí voda 4)

Množství chladicí vody m³/h 6,48  12,96 20,52

Celková tlaková ztráta kPa 37  50 50

Rozměry a hmotnosti (včetně ventilátorové sekce)

Výška   mm 1.960 (2.510) 1.960 (2.510) 1.960 (2.510)

Šířka   m  1.335 1.995 2.650

Hloubka   mm 900 900 900

Hmotnost kg 380 (490) 520 (700) 700 (935)

PR-2012-0045-CZ • Změny vyhrazeny • K0-09/2012



Navrženo přesně podle Vašich požadavků: 
Projektujte rychle a spolehlivě pomocí webového 
rozhraní se softwarem GEA AiD@
Systémy přesné klimatizace GEA mají tu výhodu, že všechny tyto 
výrobky mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním 
požadavkům. Návrhový software GEA AiD@ Vám pomůže  
navrhnout požadovaný systém lusknutím prstu. Software  
provede konfigurační návrhy, vypočte výkon a následně vydá 
technická data, teploty, hlukové a elektrické parametry, rozměry 
a hmotnosti zařízení. Rychleji a zároveň spolehlivěji už ani  
plánovat nemůžete! Znamená to, že jste tak získali cenný čas na 
další úkoly. Žádost o přihlášení směřujte na obchodní  
zastoupení GEA a poté navrhujte na https://aida.geagroup.com.

Díky integrovanému nástroji pro výpočet 
energie software určí provozní náklady.  
Stejně tak počítá náklady na provoz  
v průběhu životnosti zařízení  

- jednoduše a pohodlně.

■ Podpůrné rámy
■ Stropní kanály
■ Horizontální výdech vzduchu
■ Elektrické vytápění
■ Třída filtrace G4
■ Připojovací sada pro vodní okruh

■ Rozhraní pro připojení na BMS
 – LON
 – BACNET
 – MODBUS
 – ETHERNET
 – atd.

■ Zvukový alarm
■ Čidlo úniku vody
■ Čerpadlo kondenzátu
■ Hlášení o stavu  
  filtrační vložky
■ a mnoho dalších výhod

■ Konstantní tlak ve zdvojené podlaze až do limitu  
 výkonu jednotky
■ Prevence akumulace tepla a vzniku horkých míst
■ Vysoký potenciál úspory energie
■ Ventilátory s EC-motory

Řízení klimatu: automatický systém přetlakování (APS)

Otáčky ventilátoru = 50 – 70 %

Možnosti a příslušenství

20 Pa (konstantní) 20 Pa (konstantní)
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