FutureCool
Transkritiske Køleanlæg

2
RAM PLET når De vælger kølemiddel.
For fremtidens skyld



Lav miljø påvirkning



Opbygget til den specifikke opgave



GWP værdi 1 (Global Warming Potential)



Let servicetilgængelighed



Lavest muligt energiforbrug



Driftssikker



Enkelt design



Solid holdbarhed

FutureCool

FutureCool køleanlæg
Anlægsdesign


Anlæg opbygges tilpasset til frost, køl, klima, vandkøling, varmepumpe
eller som en kombination.



Maskinramme opbygges i solide rustfri profiler.



Røropbygning komplet i rustfrit stål.



Anlæggene CE mærkes og enhedsgodkendes af DANAK. Akkrediteret
inspektionsorgan som f.eks.(Inspecta-Force-Veritas- etc.)



Anlæggene opbygges med Danfoss ventiler, filtre og automatik.
Komponenter, der er specielt udviklet til kølemediet CO2 (kulddioxid).



Alt Danfoss software fra er tilgængeligt på en åben platform, dvs. anlægget
kan fjernstyres.



Rammer kan bygges i flere dele og bredden overstiger ikke 79 cm



El-tavlen kan placeres på rammen eller som en separat tavle et andet sted.



Mulighed for at få frekvensstyring på kompressor. Giver en meget bedre
regulering af anlæggene

FutureCool køleanlæg bygges op afhængigt af behov. Vi beregner dit kølebehov og i
fællesskab finder vi ud af hvilken model der passer bedst. Derefter får du selv muligheden for
at afgøre hvor regulerbar dit kommende C02 anlæg skal være, og om der skal være varmegenindvinding.
Vi har bygget 51 anlæg siden 2008, og optimerer til stadighed på anlæggene.
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Model forklaring af FutureCool anlæg:
Består af 6 cifre og angiver flg.:
220-070 VGV
𝐅ø𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 = 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐟 𝐋𝐓 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫
𝐀𝐧𝐝𝐞𝐭 𝐜𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 = 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐟 𝐌𝐓 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫
𝐓𝐫𝐞𝐝𝐣𝐞 𝐜𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 = 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐟 𝐤𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫
𝐃𝐞 𝐬𝐢𝐝𝐬𝐭𝐞 𝟑 𝐜𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞 = 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐬𝐤ø𝐥𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭 𝐢 𝐤𝐖
𝐕𝐆𝐕 = 𝐕𝐚𝐫𝐦𝐞𝐯𝐞𝐤𝐬𝐥𝐞𝐫(𝐞𝐫)

Eks:

220-070 VGV

2 LT-Kompressorer

2 MT-kompressorer

70 KW Gaskøler

Varmeveksler(er)

På næste side ses eksempler på nogle af de modeller vi har bygget og leveret.

FutureCool
FutureCo2ol model: 341-350 VGV
Består af 3 stk. LT-kompressorer, 4 stk. MTkompressorer og 1 stk. klimakompressor.
Her har kunden valgt, at få 50 kW
varmegenindvinding på vandkredsen.
Kapaciteter i [kW]
Køl
Frost
Klima
Vandkreds Varmegenindvinding

150
75
75
50

Gaskøler

350

FutureCo2ol model: 230-100 VGV
Består af 2 stk. LT-kompressorer og 3 stk.
MT-kompressorer. Her har kunden valgt, at få
60 kW varmegenindvinding på vandkredsen.
Kølekapaciteter i [kW]
Køl
Frost

50
15

Vandkreds Varmegenindvinding

60

Gaskøler

100

FutureCo2ol model: 220-70 VGV
Består af 2 stk. LT-kompressorer og 2 stk.
MT-kompressorer. Her har kunden valgt, at få
16 kW varmegenindvinding på vandkredsen.
Kølekapaciteter i [kW]
Køl
Frost

34
15

Vandkreds Varmegenindvinding

16

Gaskøler

70

FutureCool
FutureCool Varmeveksling
En af de mange fordele ved et transkritisk CO2 køleanlæg, er muligheden for stor
varmegenindvinding. Spildvarmen kan evt. benyttes til at opvarme egen vandkreds. Visse
fjernvarmeværker tilbyder opkøb af overskudsvarmen.

Vand Ind

CO2 Ind

Vand Ud

CO2 Ud

På nedenstående figur ses varmegenindvindingseffekten ved forskellige udendørstemperaturer.
Jo større køleeffekt, desto mere varmegenindvinding.
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Principiel tegning over model 200-XXX, som leverer ren køl.

Principiel tegning over model 201-XXX, som leverer køl og frost.

FutureCool

Principiel tegning over model 201-XXX VGV, som leverer køl og frost samt har varmegenindvinding.

Principiel tegning over model 211-XXX VGV, som leverer køl, frost og klima samt har varmegenindvinding.
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