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Firma SANYO odnosz¹c w Japonii sukcesy w zakresie wdra¿ania systemu klimatyzacyjnego VRF ze sprê¿arkami napêdzanymi silnikami gazowymi rozpoczê³a,
równie¿ z powodzeniem, wprowadzanie
tych systemów na rynki europejskie.
VRF – GHP firmy SANYO (VRF-Variable Refrigerant Flow – systemy ze zmiennym przep³ywem czynnika ch³odniczego,
GHP – Gas Heat Pump – gazowa pompa
ciep³a – s¹ systemami charakteryzuj¹cymi
siê zmiennym przep³ywem czynnika ch³odniczego w obiegu klimatyzacyjnym.
Zmienny przep³yw jest wynikiem p³ynnie
zmieniaj¹cych siê obrotów silnika napêdzaj¹cego sprê¿arkê w obiegu freonowym.
W systemach VRF z silnikami na paliwo gazowe napêdzaj¹cymi sprê¿arki
obiegów ch³odniczych jest odpowiedzi¹
firmy SANYO na rosn¹ce zapotrzebowanie na moc elektryczn¹. W okresach bardzo wysokich temperatur powietrza zewnêtrznego, ze wzglêdu na intensywn¹
pracê uk³adów klimatyzacyjnych, wystêpuj¹ znaczne przeci¹¿enia sieci energetycznej co grozi ich powa¿nymi awariami.
Ponadto stosowanie tego rodzaju rozwi¹zañ powoduje bardziej równomierny pobór gazu sieciowego w skali roku.
Ponadto w uk³adzie tego typu mo¿liwa
jest p³ynna, niezale¿na regulacja wydajnoœci ch³odniczej/grzewczej ka¿dej jednostki
wewnêtrznej pomieszczenia. W praktyce
oznacza to, ¿e system mo¿e dostosowaæ
parametry pracy (wydajnoœci) do aktualnego zapotrzebowania jako sumê aktualnych(bie¿¹cych) mocy jednostek wewnêtrznych. Przyk³adem mo¿e tu byæ uk³ad
sk³adaj¹cy siê z agregatu o wydajnoœci
ch³odniczej 90kW i 40. jednostek wewnêtrznych o œredniej mocy 2,2 kW ka¿da.
Agregat zewnêtrzny mo¿e dostosowaæ
swoj¹ wydajnoœæ, w skrajnym przypadku,
tylko dla potrzeb jednego urz¹dzenia wewnêtrznego pracuj¹cego w danym momencie co oznacza, ¿e uk³ad jest obci¹¿ony tylko w 5% w danym momencie.
Dodatkowo jednostki wewnêtrzne wyposa¿one s¹ w zawory o 420 krokach regulacji przep³ywu, co oznacza, ¿e wydajnoœæ
ka¿dego urz¹dzenia wewnêtrznego mo¿e

byæ dostosowana do aktualnego zapotrzebowania z dok³adnoœci¹ do 1/420 nominalnej wydajnoœci urz¹dzenia. Rozwi¹zanie takie daje bardzo du¿e oszczêdnoœci w zu¿yciu energii oraz jest znacznie mniej awaryjne i posiada wiêksz¹ ¿ywotnoœæ w porównaniu z systemami typu fix speed pracuj¹cymi ze sta³¹ wydajnoœci¹ w trybie w³¹czwy³¹cz. Bardzo wa¿nymi zaletami s¹ du¿e
mo¿liwoœci wyd³u¿ania instalacji ch³odniczej, ³atwy monta¿, du¿e mo¿liwoœci systemu kontrolno-pomiarowego, indywidualne
ustawianie parametrów pracy w poszczególnych pomieszczeniach, relatywnie ma³e
œrednice rur freonowych i ró¿norodnoœæ typów jednostek wewnêtrznych
Firma SANYO opracowa³a uniwersalny system klimatyzacji (ch³odzenie
i ogrzewanie) nie tylko dla kilku pomieszczeñ ale mog¹cy obs³u¿yæ ca³e, du¿e
budynki biurowe, szpitale, szko³y, obiekty
budownictwa mieszkaniowego oraz

wszelkiego rodzaju obiekty przemys³owe.
W Japonii przeprowadzono specjalne
analizy , które wykaza³y, ¿e opracowanie
i wdro¿enie tej technologii na ³¹czn¹ moc
ch³odnicz¹/grzewcz¹ oko³o 4500 MW,
spowodowa³o wstrzymanie koncepcji
rozbudowy elektrowni atomowej o zainstalowan¹ moc elektryczn¹ 1500 MW.
W typowych systemach VRF dostêpnych na rynku sprê¿arki s¹, w wiêkszoœci
przypadków, napêdzane silnikami elektrycznymi sterowanymi bezinwerterowo
lub inwerterowo (tu jednak wystêpuje ryzyko generowania wy¿szych harmonicznych, które mog¹ powodowaæ zak³ócenia
w niektórych uk³adach elektrycznych),
a transport ciep³a pomiêdzy agregatem
i jednostkami wewnêtrznymi odbywa siê
poprzez freonowy uk³ad ch³odniczy
z bezpoœrednim odparowaniem.
W systemie VRF-GHP podstawowy
uk³ad ch³odniczy jest prawie taki sam jak
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System SANYO GHP jest zaprojektowany równie¿ w wersji agregatu wody lodowej z przeznaczeniem do wspó³pracy
z instalacj¹ klimakonwektorów wentylatorowych, wodnych ch³odnic central klimatyzacyjnych czy te¿ ch³odnic kana³owych. Uk³ad ten posiada bardzo du¿e
mo¿liwoœci instalacyjne m.in. dziêki zastosowaniu p³ytowego wymiennika przejœciowego o mocy 25 lub 50kW, który mo¿e byæ zainstalowany w odleg³oœci do
120m od agregatu. System mo¿e równie¿ pracowaæ na potrzeby ch³odni
w przechowalnictwie warzyw, owoców
czy te¿ artyku³ów spo¿ywczych w obiegach z solankami lub wodnymi roztworami glikolu o temperaturach do –12oC.
Równoczeœnie nie potrzebujemy cztero
rurowych klimakonwektorów wentylatorowych lub systemu prze³¹czania
(w przypadku dwururowych klimakonwektorów) i pod³¹czania dodatkowej instalacji c.o. kiedy „fan coile” maj¹ równie¿
pe³niæ funkcjê ogrzewania w zimie, poniewa¿ 100% wydajnoœæ grzewcza jest
zawsze zagwarantowana
3. Nieograniczona mo¿liwoœæ wyd³u¿ania
ca³kowitej d³ugoœci instalacji, rozumianej

jako d³ugoœæ wszystkich dzia³ek i odga³êzieñ ch³odniczych. Ponadto istniej¹ gotowe opcje rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych dodatkowy odzysk ciep³a odpadowego z silnika na potrzeby c.w.u. Opracowano równie¿ gotowe wymienniki ciep³a o mocy
22kW do odzysku ciep³a odpadowego.
4. VRF – GHP wystêpuje równie¿ jako system 3-rurowy umo¿liwiaj¹cy równoczesne ch³odzenie i grzanie ró¿nych jednostek wewnêtrznych w obrêbie jednego
systemu. Umo¿liwia to dodatkowy odzysk ciep³a ciep³a siêgaj¹cy nawet do
35% w stosunku do systemu 2-rurowego. Energia cieplna odbierana z pomieszczeñ ch³odzonych jest transportowana do pomieszczeñ, które w danym momencie wymagaj¹ ogrzewania.
Obecnie firma Sanyo wdra¿a najnowsze
systemy pracuj¹ce na czynniku R410A jeszcze bardziej wydajne termodynamicznie
i posiadaj¹ce wiêkszy wspó³czynnik COP.
Ponadto wykorzystaano dodatkowy agregat
pr¹dotwórczy napêdzany gazowym silnikiem spalinowym, napêdzaj¹cym równie¿
sprê¿arkê. System taki bêdzie ca³kowicie
uniezale¿niony od zasilania elektrycznego.
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w rozwi¹zaniach typowych. Jednak konstrukcja agregatu jednostki zewnêtrznej
i sposób zasilania sprê¿arki stanowi zupe³nie nowe rozwi¹zanie co daje nowe mo¿liwoœci w procesach wymiany i odzysku ciep³a poprawiaj¹c tym samym skutecznoœæ
ogrzewania i ch³odzenia.
Podstawowe cechy systemu SANYO
VRF – GHP:
1. Pracuje na proekologicznych czynnikach ch³odniczych R407C lub R410A
oraz naturalny gaz umo¿liwiaj¹ce efektywn¹ pracê oraz minimalizacjê zanieczyszczenia œrodowiska.
2. Dynamiczne osi¹ganie zadanych parametrów w cyklu ch³odzenia oraz grzania
– 100% wydajnoœci grzewczej nawet przy
–25oC. Gaz w tym systemie jest paliwem
dla silnika, ale jest tak¿e Ÿród³em ciep³a,
w tym równie¿ ciep³a odpadowego z silnika, wykorzystywanego w procesie odszraniania i wspomagania systemu w trybie grzania. A zatem system GHP SANYO mo¿e stanowiæ podstawowy system
grzewczy w budynkach w polskich warunkach klimatycznych. Dziêki temu mo¿liwe jest wyeliminowanie kosztów przy³¹cza czy wêz³a ciep³owniczego.
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