Nauwkeurige
klimaatregeling
in hightech omgevingen
Jupiter en Mercury computerkoelers

Nauwkeurige regeling – van de totaalleve
Compromisloze precisie

Energiebesparing

Meer dan ooit eisen datacentra,

Energiebesparingsopties, zoals een

serverruimtes en andere hightech ruimtes

elektronisch geregelde ventilatormotor,

een extreme bedrijfszekerheid voor hun

een elektronisch expansieventiel,

klimaatregelingssysteem. Als de temperatuur

energiebesparingsunits, enz., zorgen voor

of de vochtigheid (zelfs maar lichtjes) afwijkt,

lagere exploitatiekosten. En door de nieuwste

kunnen een systeemstoring en financiële

elektronische regelingen toe te passen, geven

schade veelal rampzalig zijn.

de computerkoelmachines van Trane u een
90 % hogere voelbaar koelvermogen ratio

Daarom biedt Trane, als onderdeel
van het concept van de totale
gebouwcomfortoplossing, perfectie in precisie
klimaatregeling voor hightech ruimtes.
De computerkoelers van Trane hebben niet
alleen een nauwkeurige regeling. Zij koelen ook
precies op de plaatsen waar koeling nodig is.
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(SHR).

erancier Trane
Flexibiliteit – het antwoord op uw
behoefte

Ultieme betrouwbaarheid voor al uw vitale
processen

Het Trane assortiment Jupiter en Mercury

Dankzij het slimme design, de grondige

computerkoelers biedt u een uitgebreid gamma

laboratoriumtests en de "totale kwaliteit"

van koelvermogens: van niet meer dan 5 kW tot

productieprocessen, belooft uw Trane precisie

130 kW. Wat uw eisen op het gebied van de

klimaatregelingssysteem u een storingsvrije

koeling ook zijn, u kunt erop vertrouwen dat zij

werking, 24 uur per dag, dag in dag uit…

bij ons in goede handen zijn.
En in het uiterst zeldzame geval dat
En wat meer is, de reeks biedt u de keuze

een component een probleem begint te

uit een groot aantal configuraties en

krijgen, dan wordt dit gedetecteerd door

luchtstroomtechnieken. Kies uit directe

de microprocessorregeling die constant

expansie luchtgekoelde of watergekoelde

alle componenten van de unit en de

units, of zelfs gekoeld water, energiezuinige

omgevingsparameters bewaakt, en wordt een

of twin-koelunits. U kunt ook kiezen uit een

alarm gezonden naar de controlekamer via uw

assortiment ventilatortypes en opties – alles

Trane GBS (gebouwbeheersysteem). Eventueel

wat u nodig hebt om de voor u juiste oplossing

benodigde werkzaamheden kunnen daardoor

te krijgen.

direct worden uitgevoerd.

• Nauwkeurig • Flexibel
• Betrouwbaar • Efficiënt

Uiterste precisie met een gebruiksvriendelijke interface.



Trane’s uitmuntendheid blijkt
Extreme precisie
Elektronische expansieventielen zijn leverbaar
voor een nog nauwkeurigere regeling van
de koudemiddelstroom. Dit resulteert in een
lager energieverbruik en een absoluut stabiele
werking, met name wanneer de belasting of
condensatietemperaturen sterk variëren.
Intelligente regelingen zorgen voor een
nauwkeurige regeling van uw kritieke
parameters, met een grote betrouwbaarheid,
complete flexibiliteit en betere prestaties als
resultaat.
Opties zoals een elektrische stoompot,
elektrische verwarming, heet water opwarming,
en heet gas opwarming voor de ontvochtiging,
maken een nauwkeurige regeling van de
vochtigheid en van de temperatuur mogelijk.

Rendement van de unit
(prestatiecoëfficiënt )

EEV

TEV

Elektronisch expansieventiel (EEV)
Thermostatisch expansieventiel (TEV)
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Vrije koeling

heeft de EC motor, vergeleken met AC

Nog meer energiebesparing wordt bereikt

motoren, een langere levensduur en vraagt hij

door de “vrije koeling” mogelijkheden op de

minder service, omdat de onderhoudskosten

energiezuinige units. Het systeem past zijn

grotendeels voortkomen uit de slijtage van de

werking aan de buitenomstandigheden aan,

koolborstels, die EC motoren niet hebben.

waardoor het energieverbruik, afhankelijk
van het klimaat ter plaatse, daalt met 20 %

GBS integratie

tot 60 %.

De unitregelaars kunnen communiceren via de
op dit moment meest toegepaste protocollen,

Efficiëntie

waardoor zij gemakkelijk kunnen worden

Onze direct aangedreven plugventilatoren

geïntegreerd in uw gebouwbeheersysteem.

Energie-uitgaven

met elektronisch geregelde (EC) motoren
verbruiken tot 45 % minder energie op

Gewoon vanaf uw bureau kunt u de

gekoeld waterunits en 60 % minder energie

parameters van de werking bewaken en

op luchtgekoelde units dan units met

regelen, of de geschiedenis van de gegevens

standaard AC ventilatormotoren. Zij zijn

of alarmen zien van de units die op een of

bijzonder efficiënt bij deellast doordat de

meerdere locaties staan opgesteld. Het beheer

microprocessorregeling de ventilatorsnelheid

van het onderhoud is eenvoudiger en de

aanpast terwijl de unit draait. Bovendien

risico's van kostbare storingen zijn kleiner.

-30%

AC
EC

Conventionele AC motortechnologie

EC motortechnologie



Gebouwd voor gebruikskritische toepassing
1

Elektronisch expansieventiel

leverbaar voor nog meer veiligheid en

De unit volgt de koelvraag met een grote

betrouwbaarheid: brand-, rook- en

nauwkeurigheid, van ongeveer 5 tot 115 %

waterlekkagedetectoren. Externe sensoren

van de nominale belasting (van 50 tot

voor hoge omgevingstemperaturen

110 % in het geval van thermostatische

en vochtalarmsignalen, vuilfilteralarm,

expansieventielen), waardoor de

hoogrendementfilters, enz.

prestatiecoëfficiënt (COP) bij lage
condensatietemperaturen verbetert.
2

4

Veiliger en gemakkelijker
onderhoud

Elektronisch geregelde
ventilatormotor

Alle belangrijke componenten zijn

Ook wel borstelloze DC motoren genoemd,

Binnen en buiten deurpanelen waarborgen

zijn met EC motoren een betere regeling en

extra veiligheid, continue werking, en een

variabele ventilatorsnelheden mogelijk. Dit

lager geluidsniveau tijdens onderhoud

toegankelijk via het voorpaneel van de unit.

vertaalt zich in een lager energieverbruik
en langere levensduur van het systeem dan
met standaard AC motoren.

5

Geavanceerde regeling
De gebruiksvriendelijke interface met
grafisch display geeft toegang tot de

3
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Veiligheid en betrouwbaarheid

regeling van een groot aantal parameters

Units met een direct expansiecircuit

en tot rapporten en alarmsignalen.

hebben scroll-compressoren voor

Units kunnen door middel van het lokale

optimale betrouwbaarheid en effectiviteit.

netwerk met elkaar worden verbonden in

Ook is een breed scala van opties

een aantal configuraties.

gen
5
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Technologie en keuze van
de luchtstroom
Directe expansie luchtgekoeld

Energiebesparing

Eenvoudige directe expansieunit, kan

De unit kan in 3 verschillende modi werken:

zelfstandig werken.

• Zomer: werkt als een directe expansie
watergekoelde unit.

Directe expansie watergekoeld

• Lente-herfst: Directe expansie

Eenvoudige directe expansieunit met

watergekoeld + vrije koeling. Als het buiten

watergekoelde condensor. Om geen

kouder wordt, worden koudemiddel en

koudemiddelleidingen nodig te hebben in

water gebruik om de lucht te koelen. Het

bepaalde gebouwsituaties.

water stroomt door een geweven batterij in
de verdamperbatterij voordat het door de

Twin cool watergekoeld of luchtgekoeld

watercondensor stroomt, om het gebruik van

Werkt als een directe expansie watergekoelde

de compressor te verminderen.

of luchtgekoelde unit, maar de unit kan

•Winter, 100 % vrije koeling: als het buiten

ook worden aangesloten op een gekoeld

koud genoeg is, worden de compressoren

watercircuit. Directe expansie kan 's nachts

uitgeschakeld en circuleert alleen water door

worden gebruikt als de koelmachine uit is.

de batterij.

Met beide systemen in één kan de unit ook als
back-up worden gebruikt.

Gekoeld water
Aangesloten op een koelmachine.

Keuze van
luchtstroomconfiguraties
Wij kunnen u adviseren welke
luchtstroomconfiguratie het
beste past in uw situatie
– de keuze kan afhankelijk
zijn van of u een verhoogde
vloer heeft, van het type
warmtebelasting dat u moet
behandelen, van de gewenste
installatiekosten.
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Downflow

Upflow

Keuze van technologie
Directe expansie
Luchtgekoeld

Directe expansie
Watergekoeld

Gekoeld water

Energie besparend

Twin cool
Watergekoeld

Twin cool
Luchtgekoeld

Filter

Watercircuit
Cyclisch watercircuit
Koudemiddelcircuit

Roestvrij stalen gesoldeerde
Scrollplaatcondensoren
compressor

Ventilator

Warmtewisselaar
(verdamper)

Droge koeler/
radiator



Eén leverancier voor alles wat uw gebouw
Als u kiest voor een computerkoeler van Trane, krijgt u niet alleen een topklasse product,
maar ook de expertise om uw gehele HVAC-systeem te optimaliseren en de totale
operationele kosten van uw gebouw tot een minimum terug te brengen met behoud van
het hoogste niveau van comfort.
Verwarmings-, ventilatie- en
airconditioningssystemen

GEBOUWBEHEERSYSTEMEN

Afhankelijk van uw gebouw of uw proces, kunt

bewaken en regelen via één enkel

u een koelmachine, een luchtbehandelingsunit

en geïntegreerd systeem. Dankzij de

of terminals nodig hebben. En daar kan Trane u

gebruiksvriendelijke grafische interface, in

ook mee van dienst zijn. Als een van 's werelds

combinatie met de voorgeïnstalleerde functies

grootste fabrikanten van HVAC-

en standaard communicatieprotocollen,

apparatuur kunnen wij de exact oplossing

kunt u de systemen in uw gebouw efficiënt

leveren. Bovendien weet u zeker dat deze

besturen. Tracer Summit ™ helpt de

perfect past bij uw computerkoelingsunits,

temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie

omdat zij werken met dezelfde

en het energiebeheer van uw gebouw,

protocollen en regelingsprogramma's.

hoe gecompliceerd ook, te regelen. Hoge

De koelmachines, ventilatorbatterijen en

kwaliteit, gebruiksvriendelijk, geïntegreerd

luchtbehandelingsapparatuur van Trane worden

en betrouwbaar: de regelaars zijn essentieel

geleverd met in de fabriek gemonteerde

voor een maximale efficiëntie en een lange

regelaars voor hun integratie in een

levensduur van het comfortsysteem in uw

gebouwbeheersysteem van Trane.

gebouw.

De Tracer Summit™ gebouwbeheersystemen

Gemoedsrust door
totale transparantie
10 Climate control precision

w nodig heeft
Gemoedsrust met service en onderdelen
Trane voelt zich verplicht om serviceoplossingen te bieden die net zo
efficiënt en betrouwbaar zijn als onze apparatuur.
Elite Start™

Upgraden en Verbeteren

De apparatuur van Trane wordt in bedrijf

Om u te helpen bij het energie behoud

gesteld door deskundige in de fabriek

met een maximale kosten besparing in uw

getrainde technici. De inbedrijfstelling door

gebouwsystemen en activiteiten heeft Trane:

Trane garandeert niet alleen dat het systeem

• Trane Select Contracten die op maat zijn

accuraat is geïnstalleerd, maar ook dat het is

gesneden voor uw behoeften, uw bedrijf

geconfigureerd en afgestemd om te werken

en uw toepassing. Deze bevatten een

zoals u dat wenst.

aantal niveaus van serviceverlening, van
een 24u/7d oproepdienst tot volledige

Werking en onderhoud

‘alle onderdelen en arbeid’ dekking, inclusief

Om de apparatuur van Trane met maximale

levenslang beheer en onderhoud.

efficiëntie te laten werken, biedt Trane de

•Trane Care Services bieden een breed scala

technische expertise voor het onderhouden of

van productvernieuwingen om te

repareren van uw systeem. Ons complete

beantwoorden aan uw wensen

assortiment HVAC-reserveonderdelen, zowel

op de gebieden van de betrouwbaarheid,

Trane-specifieke en algemene, gecombineerd

het energiebehoud en het respect voor het

met ons geavanceerde logistieke netwerk,

milieu.

Elite Start™
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Zorg ervoor dat uw
HVAC-systemen volledig
geoptimaliseerd en
geïntegreerd zijn – met
behulp van onze experts.

garandeert een snelle en betrouwbare service.
Het resultaat? Zelfs in de zeldzame situatie
van een storing is de stilstand tot het absolute
minimum beperkt.
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Hoe maakt u uw keuze?

energieanalyse vergelijkt de TRACE 700

Er zijn honderden mogelijke

software nauwkeurig de effecten van de

systeemontwerpen, luchtbehandelingsunits of

alternatieven voor het gebouw. U kan de

koelmachineconfiguraties. Hoe is het mogelijk

effecten en consequenties testen van de

om de keuze te beperken en uiteindelijk het

verschillende bouwkundige kenmerken,

juiste HVAC-systeem voor uw gebouw te

HVAC-systemen, het gebruik van het gebouw of

ontwerpen?

programmascenario's. En voor elk scenario ziet
u de verschillenden economische

Dat is verbazingwekkend gemakkelijk… met de

mogelijkheden. Hiermee kan u met absoluut

hulp van Trane.

vertrouwen beslissingen nemen gebaseerd op de
werkelijke levensduur kosten van uw systemen.

Onze System Analyzer™ helpt bij het inschatten
van de gebouwbelastingen en maakt voorlopige

Bel ons – wij staan voor u klaar

energie- en kostenanalyses van elke virtuele

Wij kunnen u helpen bij het plannen, installeren

combinatie van gebouwen, systemen en

en beheren van uw volgende HVAC-systeem

apparaten. Voor de LEED-certificering helpt de

– zodat u zich kan concentreren op uw core

TRACE™ 700 (Trane Air Conditioning

business. Onze ervaring en expertise in het

Economics) software bij het analyseren van de

ontwerpen, inbedrijfstellen en onderhouden

energie- en financiële effecten van elke virtuele

van HVAC-systemen garandeert niet alleen

systeemconfiguratie. Hierdoor kunt u een groot

een oplossing die het beste antwoord is op uw

aantal variabelen manipuleren om een

behoeften, maar geeft u ook een maximale

gedetailleerd energieverbruiksprofiel voor uw

efficiëntie en gemoedsrust.

specifieke gebouw op te stellen. In plaats van
een simpele op een spreadsheet gebaseerde

Bel ons voor een afspraak.

Het beleid van Trane richt zich op een continue product- en productgegevensverbetering en Trane behoudt zich het recht voor om
het product te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De installatie en onderhoud van apparatuur waarnaar in deze
uitgave verwezen wordt, mag uitsluitend uitgevoerd worden door bevoegde monteurs. Kijk voor meer informatie op www.Trane.com.
Trane bvba: Lenneke Marelaan 6,1932 Sint-Stevens-Woluwe, België
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