CLIMACHECK
PERFORMANCE
ANALYSER
Nyckeln till energieffektivitet

CLIMACHECK-METODEN
För kostnadseffektiva
prestandamätningar
Visste du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kyla och luftkonditionering?
Kylkompressorer används överallt i samhället för
kylning av livsmedel och processer, luftkonditionering,
värmepumpar och avfuktning. För butiks- eller fastighetsägaren döljs kostnaden för kyla ofta i den totala
elräkningen men representerar ofta 40-60%. Det absoluta flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som
de skulle kunna med höjda energikostnader och ökade
koldioxidutsläpp som följd.
För att minska energiförbrukningen behövs en klar
bild av hur anläggningen fungerar. Bra analys- och felsökningsmetoder är grunden för att optimera driften
och minimera driftstörningar. Det har tidigare varit
svårt att kostnadseffektivt mäta prestanda hos kylsystem i drift. Nu finns ClimaCheck-metoden.
Den objektiva ClimaCheckmetoden
ClimaCheck-metoden låter dig som fastighetsägare,
installatör, konsult eller tillverkare analysera och
utvärdera i princip alla typer av kylsystem.
I en vanlig kylprocess baseras metoden på tio mätpunkter som ansluts för att samla in nödvändig data.
ClimaCheck Performance Analyser analyserar direkt
insamlad data och dokumenterar prestanda. Du får
snabbt en komplett bild av hur anläggningen fungerar
och vilka justeringar som kan öka energieffektiviteten.
ClimaCheck-metoden baseras helt på fysikaliska data
för köldmediet och grundläggande energisamband.
Du får ett verktyg för att dokumentera kylprocessers
prestanda som är oberoende av input från systemeller komponentleverantörer och därför helt objektivt.

Energioptimering i detaljhandeln

Opartisk dataanalys

Prestandainspektion

FLEXIBILITET OCH KONTINUITET
ClimaCheck erbjuder totallösningar för prestandainspektion, analys och övervakning
av värmepumpar, luftkonditionerings- och kylaggregat.

En vinnande metod
Den Interna metoden patenterades
1986. Sedan dess har den använts
för tiotusentals mätningar utförda av
tillverkare, universitet, testinstitut
och kyltekniker i över 20 länder.
Bara i Sverige har över 200 kylentreprenörer sett fördelarna med
det nya sättet att arbeta. Flera av
branschens ledande leverantörer av
värmepumpar, luftkonditioneringsoch kylaggregat använder också
ClimaCheck för att mäta och dokumentera prestandan hos sina produkter.

Vill du göra en kortare mätning vid service eller besiktning använder du vår mobila
mätväska. Efter 30 minuters
uppkoppling får du komplett
dokumentation och analys
av anläggningens prestanda
och alla ingående komponenters funktion. Den mobila
lösningen ger butiks- och
fastighetsägare, entreprenörer och konsulter snabba
och exakta svar på hur
värmepumpar, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar
arbetar.

2009 utsåg brittiska tidningen
ACR News, på Storbritanniens
största branschmässa, ClimaCheck
Prestandaanalysator till ”Refrigeration
Product of the Year”. Motiveringen
var metodens
2009
stora potential för
Winner
energieffektiviRefrigeration
sering i befintliga
Product of the
Year
kylanläggningar.

Övervakning energi och funktion

Utbildning och träning

En fast installation ger kontinuerlig övervakning av energiförbrukning och prestanda.
Via Internet får företagets personal, serviceföretag och konsulter med behörighet tillgång
till realtidsinformation från systemet i drift. Med hjälp av fördefinierade energirapporter får
du också löpande information
om anläggningens energiförbrukning.
Om t ex en kompressor tappar
verkningsgrad, köldmedia
läcker ut eller anläggningens
”energiprofil” ändras utanför
det normala larmar systemet
automatiskt. Ansvariga får information via e-post eller SMS
och kan direkt logga in från en
dator eller mobiltelefon för detaljinformation om problemet.

Alltid on-line.

EN MÄNGD FÖRDELAR
Metoden som hjälper dig minska
energikostnader och miljöbelastning
och få nöjdare kunder

Minskade reparationskostnader
och ökad livslängd
Haverier i kyl- och luftkonditioneringssystem kräver betydande resurser att åtgärda. Kontinuerlig övervakning med
ClimaCheck-metoden gör att många problem kan åtgärdas
långt innan de resulterar i haverier och driftsstörningar.
Du kan minimera antalet servicebesök och kostnaderna för
underhåll. Väl fungerande kylsystem där trasiga komponenter
byts ut löpande reducerar slitaget med ökad livslängd och
minskade nyinvesteringsbehov som följd.

ClimaCheck portabel

Internet

Smart phone

När driftssäkerheten förbättras minskar också kostnaderna
för förstörda varor, produktionsbortfall och goodwill-förluster.
För dig som arbetar med kylda livsmedel, luftkonditionering,
process- eller datakyla betyder det att förbättrad driftssäkerhet bidrar till att förbättra dina affärer och kundrelationer.

Minskad energiförbrukning
och miljöbelastning

GSM/3G

LAN

Är ditt mål att minska organisationens energiförbrukning?
Står du inför valet att optimera befintlig utrustning eller
göra en nyinvestering? Ett bra beslutsunderlag är grunden
för rätt beslut.

ClimaCheck fast

ClimaCheck dokumenterar prestanda och ger information
om eventuella systembrister. Du kan direkt ställa investeringskostnaden för energioptimering mot en förväntad besparing.
Efter genomfört projekt får du kvitto på förbättringarna och
kan försäkra dig om att investeringen burit frukt
Studier och praktisk erfarenhet visar att ClimaCheck-metoden
ofta bidrar till att sänka energiförbrukningen med en tredjedel.
När en femtedel av världens elförbrukning används för kyla
påverkar minskad energiförbrukning direkt de globala koldioxidutsläppen positivt.

Prestandautvärdering CO2-anläggningar.

Testrigg hos tillverkare runt om i världen.

Felsökning och optimering.

Optimering
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Energiprofilen som underlag
för energioptimering

Användningsområden
ClimaCheck Performance Analyser
Pro används för att dokumentera alla
typer av kompressordrivna kyl- frysoch luftkonditioneringsanläggningar
samt värmepumpar. Användningsområdena är otaliga:
• Produkt- och systemutveckling
– ledande tillverkare av system för
kyla och värme använder ClimaChecks lösningar för att kvalitetssäkra produkter och lösningar.
• Driftsättning- och besiktningar
– när ny utrustning tas i drift eller
vid garantiperiodens slut ger våra
lösningar kvitto på att anläggningen
körs energieffektivt och med minimerad risk för driftstörningar.
ClimaCheck dokumenterar prestanda enligt de nya kraven i AMA.
• Prestandainspektioner– enligt
EU-direktiv ska luftkonditioneringsaggregat på över 12 kW
inspekteras löpande vad gäller
energieffektivitet. Dokumentation
med ClimaCheck ger kvalitativt
underlag som väl uppfyller kraven.

Flödesschema med givarplacering för standardsystem.

Dokumenterad mätning med
ClimaCheck ger kvalitetssäkrade underlag för
• Justering av expansionsventil
• Kontroll av fyllnadsmängd
• Kontroll av kompressorverkningsgrad
• Kontroll av värmeväxlare
och flöden
• Kontroll av styrsystem
och vakter
• Utvärdering av prestanda:
COP och effekt

Som ett resultat av mätningar kan
en rad prestandaparametrar analyseras bl a:
• Kyl-/värmeeffekt (+
- 7%)
+
• Eleffekt ( - 2%)
• Värmefaktor/köldfaktor (+
- 5%)
• Kompressorverkningsgrad
• Förångningstemperatur
• Kondenseringstemperatur
• Tryckrörstemperatur
• Överhettning
• Underkylning

Mätningar
ClimaCheck-metoden mäter temperaturer, tryck och eleffekt som
grund för beräkningar av kylprocessens parametrar. För en
enkel process krävs följande:

• Inkommande köldbärare
• Utgående värmebärare
• Temperaturdifferens i förångare
• Temperaturdifferens i kondensor

Temperaturmätningar
• Kompressorns tryckledning

Resultat direkt

• Köldmedievätska före expansionsventil

2006 utvärderades ClimaCheckmetoden i en större KTH-studie.
Undersökningen omfattade 164
kylanläggningar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar
med en effekt på 12-900 kW.
Resultatet: Prestandainspektioner med ClimaCheck-metoden
visade att 87 procent av systemen arbetade ineffektivt. Med
enkla justeringar kunde elförbrukningen sänkas med i genomsnitt 10 procent, i många fall
upp till 30 procent. En energibesparing som direkt resulterade
i sänkta kostnader och minskad
miljöpåverkan.

• Energioptimering – ClimaCheck ger
kvalitetssäkrade beslutsunderlag
inför energieffektiviserande åtgärder på kylanläggningar och
värmepumpar. Möjligheten till
information över Internet ger möjligheten att dra nytta av extern
hjälp, på ett kostnadseffektivt sätt.

• Kompressorns sugledning

• Felsökning – genom att bidra till
snabb felsökning och felavhjälpning minimerar ClimaCheck kostnaderna för energiförbrukning,
slitage och nedlagd tid.

• Lågtryck kompressor

• Förebyggande underhåll och service
– ClimaCheck används för såväl tillfällig som kontinuerlig övervakning
av kyl- och värmesystem. Fördefinierade prestandarapporter och larmnivåer säkerställer att utrustningen
arbetar så effektivt som möjligt.

Resultat

• Inkommande och utgående
köldbärare/luft
• Inkommande och utgående
värmebärare/luft
Tryckmätningar
• Högtryck kompressor
Aktiv eleffekt till kompressorn
• Spänning, ström och effektfaktor

Mätning – Analys – Optimering

Minskad
miljöbelastning

Minskade
energikostnader

Säkrare drift –
Minskade
driftsstörningar

Nöjda
ägare och kunder

Dokumentation av prestanda, funktion och driftskostnad.

Presentation av data
ClimaCheck erbjuder lösningar för
lokal analys i PC eller för analys,
övervakning och larm över Internet. Med hjälp av flödesschema,
tabeller och grafer skapas en tydlig
bild av systemets driftförhållanden.
Detta illustreras av bilderna ovan.

ClimaCheck PA Pro
centralenhet
ClimaChecks centralenhet är en
kraftfull mätenhet med webbrowser
och ett flertal portar för kommunikation med såväl PC som andra
styr- och mätenheter. Flera ClimaCheck-enheter kan kopplas samman som ”master/slave”.

Basfakta
• Temperaturingångar: 8 st Pt1000
(-50°C till 150°C) som kan utökas med expansionsmoduler
• Analoga ingångar: 8 st valbart
(0-10 V/0(4)-20 mA)
• Digitala in- och utgångar: 8 st
digitala in och 3 st digitala ut
• Internminne: 1 MB (max ca 8000
mätningar)
• Kommunikation: Ethernet,
RS485, RS232
• Spänning: 12 VDC, 3 W
• Mätnoggrannhet: Temperatur
±0.25°C, Analoga ingångar
±0.1% FS
• ClimaCheck EP Pro
el/energiklass B

Tillfälliga och fasta
mätningar
Vi erbjuder ClimaCheck PA Pro
mätutrustning i olika utföranden:
• Fältmätsystem – en komplett
mobil mätutrustning med analoga och digitala ingångar, allt inrymt i en robust väska med hjul,
komplett med alla givare.

• Fast installation – ClimaCheck
PA Pro i kompletta förmonterade
system för enkel installation för
kontinuerlig kontroll av kylanläggningar. För fjärrövervakning
över fast eller mobilt Internet.
• Integration i styr- och övervakningssystem – vår programvara
kan integreras i de flesta moderna övervakningssystem via
standardgränssnitt som t ex OPC,
DDE eller textfiler.

ClimaCheck PA Pro
komplett fältmätsystem (art. nr. 100206)
Robust plastväska med plats för
samtliga givare och laptop. Mått:
501 x 279 x 193 mm, vikt: 11 kg.
Följande utrustning ingår:
• Centralenhet ClimaCheck PA Pro
• Tryckgivare 0-10 och 0-35
Bar(g), ± 1%
• Temperaturgivare 8 st Pt1000
klass A,
• Eleffektmätare EP Pro klass B,
±1%
• Strömtänger 100:1 A, Spänningsprober, kablar, montagemateriel
för givare ingår.

ClimaCheck PA Pro
fast installation (LAN)

Tillbehör
ClimaCheck erbjuder ett komplett
program av givare och tillbehör
utvalt för mätning på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsystem som innefattar bl a:
• Modem GSM/3G
• Flödes/värmemängdsmätare
• Fuktmätare
• Trådlösa givare för fukt, temp m m

ClimaCheck on-line
webserver
ClimaCheck on-line är en internettjänst som kontinuerligt tar
emot data från ClimaCheck enheter. Behöriga kan logga in på
servern för detaljerad information
om funktion och prestanda. Stöd
för SMS och e-postlarm.

Specialanpassade
mallar och produkter
ClimaCheck erbjuder anpassade
mallar och utrustningar för de flesta konfigurationer av kylsystem.

Utbildning och analys
ClimaCheck erbjuder utbildning
inom mätning och analys av kylprocesser och bistår med analys av
utförda mätningar.

(art. nr. 100950)
Kapsling med följande utrustning:
• Centralenhet ClimaCheck PA Pro
• Tryckgivare 0-10 och 0-35
Bar(g), ± 1%
• Temperaturgivare 8 st Pt1000
klass A
• Effektmätare EP Pro klass B med
transformatorer
• Säkringar, spänningsmatning

Climacheck Sweden AB
www.climacheck.com
Box 46, 131 06 Nacka
tel. 08-50 255 250
info@climacheck.com

