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Korzystanie z nocnych zaslon w wielopolkowych chlodziarkach – Potencjalna Oszczędność Energi
Po przeprowadzeniu wielu testow na wielopolowych chlodziarkach w roznych warunkach otoczenia, następujące
wytyczne zostały opracowane w odniesieniu do oszczędności energii przewidywanych po zastosowanie żaluzji
poza godzinami handlu.
Dla celów tego biuletynu trzy warunki operacyjne zostały ocenione:
1. Gabinet działa w klasie klimatycznej 3 (25 ° C / 60% RH) w warunkach pełnego obciążenia na podstawie REC05
(The Eurovent rekomenduje dla oceny zuzycia energi zdalnej witryny chldoniczej). To powszechnie akceptowane
obliczenia dla celów porównawczych; jednak wyolbrzymia rzeczywiste oszczednosci uzyskane podczas operacji.
2. Gabinet działa w klasie Klimatu 3 (25 ° C / 60% RH), z chłodzenia roslin zużycie energii na podstawie brytyjskich
danych klimatycznych opublikowanych w dokumencie BRA ‘metody wytyczne obliczania TEWI’. Warunek ten daje
teoretyczną realistyczną maksymalną oszczędność.
3. Gabinet działa w warunkach przechowalni 3 (20 C / 50% RH), z chłodzenia roslin zużycie energii na podstawie
brytyjskich danych klimatycznych opublikowanych w dokumencie BRA ‘metody wytyczne obliczania TEWI’.
Warunek ten daje teoretyczną realistyczną oszczędność.
Dane sa przedstawione w formie TEC(całkowite spozycie energi) spozywane przez gablote i powiazane z roslinami.
Przedstawione zużycie energii jest typowym dla sekcji gabinetu 2.5m.
Zaklada się ze rolety nocne sa w pozycji opuszczonej przez 12godzin w okresie 24 godzin.
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Potencjalna Oszczędność Energi – kontynuacja/…
Można zauważyć, że oszczędności energii o 20-30% można uzyskać przez zastosowanie zaluzji poza godzinami
handlu. Oszczędności będą zależne od stylu gabinetu ale ogólnie oszczędności rzędu 30% przewiduje się
pojedyncze gabinety pionowe i 20% oszczędności będzie przewidywane dla tradycyjnych wielu produktow.
Należy zauważyć, że zdalne instalacje chłodnicze musiałyby być zaprojektowane tak, aby zaspokoić popyt na
gabinety chłodnicze w warunkach handlu i dlatego montaż żaluzji nie zmniejsza ilości instalacji chłodniczych, który
musi być zainstalowany.
Aby osiągnąć maksymalne oszczędności instalacje chłodnicze muszą być zdolne do regulacji mocy, co zmniejsza
zdolność roślin w celu dopasowania mniejszego obciążenia gabinetu, gdy zaluzje są opuszczone.
Ten biuletyn techniczny jest tylko jako poradnik. Jest on oparty na rzeczywistych testach przeprowadzonych
zgodnie z EN441 i jak stwierdzono oszczędności będą się różnić zależy od rodzaju gabinetu i instalacji.

