Systemy oszczędzania energii
w chłodnictwie i klimatyzacji

Oszczędności do 25%

Wymierne korzyści dla Klienta
Technologia Smartcool TM została opracowana w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz
zmniejszenia wielkości pobieranej mocy przez sprężarki w układach HVAC+R przy zachowaniu
stałych parametrów chłodzenia. Poprzez aktywną optymalizację pracy sprężarki technologia
Smartcool obniża zużycie energii elektrycznej o 10 - 25%.

Z a l e t y t e c h n o l o g i i S m a r t c o o l TM
• Redukuje pobór energii i podnosi efektywność energetyczną systemów chłodzenia,
klimatyzacji oraz pomp ciepła (HVAC+R),
• Współpracuje ze wszystkimi systemami sterowania i chłodzenia bez ingerencji w ich układ
logiczny oraz nastawy fabryczne,
• Obniża zużycie energii elektrycznej (kWh) w granicach 10 – 25 %,
• Jest w pełni bezpieczną technologią dzięki automatycznemu systemowi by-pass,
• Sprawdzona w ponad 27 000 instalacji na całym świecie,
• Zmniejsza emisję CO2 i jest zgodna z „Green initiatives”.

Gwarancja czasu zwrotu z inwestycji
Wykonywane przez nas instalacje systemu Smartcool TM pozwalają na uzyskiwanie zwrotu
z inwestycji w terminie ok. 2 lat. Analitycy finansowi potwierdzą atrakcyjność tego typu
inwestycji. W sytuacji, gdy istniejąca instalacja chłodnicza będzie w złym stanie lub z naszych
obliczeń wyniknie, że implementacja systemu Smartcool nie będzie efektywną inwestycją,
niezwłocznie powiadamiamy o tym Klienta, któremu pozostawiamy decyzję o dalszych
przedsięwzięciach.
Nasz rozwój oparty jest na satysfakcji Klientów, dlatego gwarantujemy, że inwestycja w system
SmartcoolTM jest ekonomicznie uzasadniona oraz całkowicie bezpieczna.

Bricks & Bits jest wyłącznym przedstawicielem producenta i dystrybutora systemów technologii
Smartcool w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji oraz posiada wszelkie uprawnienia do
ich sprzedaży i instalowania.

O p t y m a l i z a t o r y o s z c z ę d n o ś c i E C O 3TM o r a z E S M TM
Podczas uruchamiania instalacja chłodnicza wytwarza znaczny chłodniczy spadek temperatury przy
stosunkowo niewielkiej wartości dostarczonej energii wyrażonej w kW i w takim stanie sprężarka jest
wydajna. W momencie jednak, gdy temperatura osiąga swój najniższy ustalony punkt chłodzenia,
do uzyskania mniejszego spadku temperatury potrzebna jest dodatkowa energia i na tym etapie
sprężarka przestaje być wydajna.
Optymalizatory ECO3 TM i ESMTM pozwalają sprężarce działać bardziej wydajnie przy wyższym
ciśnieniu ssawnym w czasie wyznaczonym przez mikroprocesor bez wpływu na temperaturę
komory chłodniczej, temperaturę powietrza lub kontrolowaną temperaturę pomieszczenia.
Urządzenia są instalowane szeregowo pomiędzy istniejącym układem sterującym a systemem
sprężarek. Oszczędności są generowane poprzez jedną z dwóch metod optymalizacji:

• Optymalizacja cykli pracy
Technologia opiera się na dynamicznej regulacji długości każdego cyklu chłodzenia zależnie od
obciążenia. Pozwala to pracować kompresorowi częściej w najbardziej efektywnym zakresie ciśnienia
ssawnego. To rozwiązanie jest powszechnie stosowane w układach klimatyzacji, chłodzenia oraz
pompach ciepła na całym świecie.
• Modulacja obciążenia

Gravity Experiment

Technologia Smartcool wykorzystuje oferowaną przez producentów chillerów możliwość
zdalnej regulacji nastaw w celu najlepszego dopasowania do bieżącego obciążenia podczas
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Wzrost efektywności zużycia energii jest osiągany bez wpływu na wydajność chłodzenia,
wymagania dotyczące temperatury lub gwarancje producenta. Poprzez obniżenie czasu pracy
sprężarki Smartcool oszczędza zużycie energii elektrycznej średnio o 15%, podczas gdy pobraną
moc można zmniejszyć średnio o 10%.
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