Η εταιρεία μας έχει ως βασικό αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας κυρίως στη θέρμανση , τον κλιματισμό , την ψύξη και άλλους
παρεμφερείς τομείς.

Πποϊόνηα
1. Ανηλίερ Θεπμόηηηαρ ςύμεο-ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε COP>4 γηα όινπο
ηνπο ηύπνπο.
2. Ψςκηικά μησανήμαηα full inverter multisystem και απλά γηα ππνζηήξημε ζαιάκσλ ςύμεο κε
βαζκό απόδνζεο EER>3,5 γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη EER>2,5 γηα ηηο θαηαςύμεηο.

Η

εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πεξίπνπ 50%.
3. Νέα ζςζηήμαηα inverter πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ εθαξκνγώλ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Γηαηίζεηαη ζε ηξείο ηύπνπο γηα λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο αλάγθεο ησλ
εθαξκνγώλ.


ΙΔΙ-10 230V είζνδνο - 230 V έμνδνο έσο 2,2kW



ΙΔΙ-20 230V είζνδνο - 400 V έμνδνο έσο 2,2kW



IEI-100 400V είζνδνο - 400 V έμνδνο έσο 200kW

Η εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ inverter είλαη από 20% έσο 60%.

Εθαπμογέρ
ε ςπθηηθά κεραλήκαηα, κεραλήκαηα θιηκαηηζκνύ θαη παληόο ηύπνπ θηλεηήξεο αλεκηζηήξσλ,
θπθινθνξεηώλ, αληιηώλ λεξνύ, ηαηληνδξόκσλ, ζπαζηήξσλ θαη γεληθόηεξα ζε βηνκεραληθνύο
θηλεηήξεο.
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ εθαξκνγώλ έρνπκε θαηαζθεπάζεη 3 ηύπνπο inverter.
A ηύπνο: ΙΔΙ-10 230V είζνδνο - 230 V έμνδνο, έσο 2,2kW
Β ηύπνο: ΙΔΙ-20 230V είζνδνο - 400 V έμνδνο, έσο 2,2kW
Γ ηύπνο: IEI-100 400V είζνδνο - 400 V έμνδνο, έσο 200kW
Α ηύπορ:
Δθαξκόδεηαη ζε κνλνθαζηθνύο θηλεηήξεο (230V) θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο θπξίσο ζε θηλεηήξεο αλεκηζηήξσλ ςπγείσλ.
Οη αλεκηζηήξεο ηνπ εμαηκηζηή (evaporator) ζε έλα ςπθηηθό ζπγθξόηεκα –ζύκθσλα κε ηηο
επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο- πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη ιεηηνπξγνύλ 24 ώξεο/24σξν.
Όκσο ε πξαγκαηηθή αλάγθε ηεο ιεηηνπξγίαο ζην 100% ηεο ηζρύνο είλαη απαξαίηεηε κόλν θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Σηο ππόινηπεο ώξεο, δειαδή πεξίπνπ 20 ώξεο /24σξν ν
αλεκηζηήξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην 30% ηεο ηζρύνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηηο 20 ώξεο ζα
ιεηηνπξγεί κε εμνηθνλόκεζε 70% σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα. Δπίζεο, ε ειεθηξηθή
ηζρύο ηνπ θηλεηήξα κεηαηξεπόκελε ζε ζεξκηθή θαη απνβαιιόκελε κέζα ζην ζάιακν (ςπγείν)
επηβαξύλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή πνπ πξέπεη λα απνβάιεη θαη απηό ην ζεξκηθό θνξηίν.
Απηό ην ζεξκηθό θνξηίν είλαη πεξίπνπ 25% ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ θηλεηήξα,
δηόηη ην ςπθηηθό κεράλεκα έρεη βαζκό απόδνζεο EER 2. Δπηπιένλ, κε όζν κεγαιύηεξε ηαρύηεηα
θηλείηαη ν αέξαο, ηόζν κεγαιώλνπλ νη απώιεηεο ηνπ ζαιάκνπ. Έρεη ππνινγηζηεί, θαηόπηλ
κεηξήζεσλ, όηη ην ελ ιόγσ ζεξκηθό θνξηίν είλαη ην 20% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα.
Από ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη επί πξαγκαηηθώλ εθαξκνγώλ πξνθύπηεη όηη η ζςνολική
εξοικονόμηζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ είναι 115% ηηρ ονομαζηικήρ ιζσύορ ηος κινηηήπα.
Β ηύπορ και Γ ηύπορ
Σo inverter Β ηύπνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηξηθαζηθνύο θηλεηήξεο (400V) έσο 2,2kW λα
ιεηηνπξγνύλ κε 230V.
To inverter Γ ηύπνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηξηθαζηθνύο θηλεηήξεο (400V) έσο 200kW λα
ιεηηνπξγνύλ κε 400V.
Σα inverters ησλ παξαπάλσ ηύπσλ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ξνπήο θαη νκαιήο
εθθίλεζεο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πξόζζηαο θίλεζεο, δηαθνξάο δπλακηθνύ, ππεξθόξησζεο
θηλεηήξα θαη επηπιένλ δελ ρξεηαδόκαζηε ζπζηνηρία ξειέ αζηέξνο-ηξηγώλνπ θαη ζεξκηθό.

Δηδηθά γηα ηα κεραλήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ, κε ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο πίεζεο ή
ζεξκνθξαζίαο, ηα inverters πξνζαξκόδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ηνπ ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο
ζηε κέγηζηε δπλαηή απόδνζε αλάινγα κε ηα απαηηνύκελα ςπθηηθά θνξηία θαη ηηο ζπλζήθεο
πεξηβάιινληνο.
Η εξοικονόμηζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ είναι από 20% έωρ 50%.
ηνπο αλεκηζηήξεο ησλ ζπκππθλσηώλ κε αηζζεηήξηα πίεζεο ή ζεξκνθξαζίαο ηα inverters
ξπζκίδνπλ ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα ζύκθσλα κε ηα ζεξκηθά θνξηία πνπ απαηηεί ν
θηλεηήξαο ηνπ ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απόδνζε ηνπ ςπθηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο εμαζθαιίδνληαο ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε.
Η εξοικονόμηζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ καηά ηοςρ σειμεπινούρ μήνερ είναι από 20% έωρ 50%
ηηρ ηλεκηπικήρ ιζσύορ ηος κινηηήπα ηος ανεμιζηήπα και 25% από ηην εύπςθμη λειηοςπγία
ηος ζςμπιεζηή.
Η μέζη εηήζια εξοικονόμηζη ηλεκηπικήρ ιζσύορ από κινηηήπα ανεμιζηήπα ζςμπςκνωηή και
από κινηηήπα ζςμπιεζηή είναι πεπίπος 40%
Σέινο, κεηώλνληαη ζην ειάρηζην νη θζνξέο θαη νη βιάβεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Παπάδειγμα
Έζησ όηη ζε έλα ςπθηηθό ζπγθξόηεκα 5ΗP ν θηλεηήξαο ηνπ ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο είλαη 5kW, ν
θηλεηήξαο ηνπ ζπκππθλσηή πεξίπνπ 0,75kW θαη ν θηλεηήξαο ηνπ εμαηκηζηή πεξίπνπ 0.5kW.
Δάλ ζεσξήζνπκε όηη ην ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ηζρύ θαηά κέζν όξν 4 ώξεο αλά
24σξν θαη ν αλεκηζηήξαο ηνπ εμαηκηζηή 24 ώξεο αλά 24σξν έρνπκε:
Α. 5kW + 0,75kW = 5,75 kW/H είλαη ε ειεθηξηθή ηζρύο ηεο ζπκππθλσηηθήο κνλάδαο.
Γειαδή, 5,75kW X 4ώξεο X 30 εκέξεο= 690kW αλά κήλα.
Με 40% εμνηθνλόκεζε έρνπκε 276 kWh αλά κήλα, δειαδή πεξίπνπ 41€ ( κε 0,15€/kWh)
ην κήλα ρσξίο λα ππνινγηζηεί ε άεξγνο ηζρύο.
Β. 0,5kW (θηλεηήξαο εμαηκηζηή) Υ 24 ώξεο Υ 30 εκέξεο = 360kW
Με εμνηθνλόκεζε 115% έρνπκε: 414kWh X 0,15€ = 62 €
πλεπώο 41€ (από Α) + 62€ (από Β) = 103€/ κήλα Υ 12= 1236€ εηηζίωρ.

Κόζηορ
Δάλ ην ζπγθξόηεκα κεηαηξαπεί ζε full inverter ην θόζηνο θπκαίλεηαη κεηαμύ 1500€ θαη 2000€. Με
όθεινο 1236€ εηεζίσο επηηπγράλεηαη απόζβεζε ζε πεξίπνπ 1,5 έηε.
Δάλ κεηαηξαπεί ζε inverter ν θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ ζαιάκνπ, ην θόζηνο θπκαίλεηαη κεηαμύ
400€ θαη 600€. Με όθεινο 744€ επηηπγράλεηαη απόζβεζε ζε κηζό έηνο.

