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SPITALUL SLIGO
AFLAȚI CUM SPITALUL SLIGO DIN VESTUL IRLANDEI A ECONOMISIT BANI ȘI ȘI-A REZOLVAT
PROBLEMA CU COEFICIENTUL DELTA T CU SOLUȚIILE INTELIGENTE DE LA GRUNDFOS
Spitalul Universitar Sligo avea un sistem de încălzire și o instalație

o multitudine de probleme de întreținere. Circuitele de încălzire din

a cazanelor foarte ineficientă, spune Declan McGoldrick de la

Spitalul Universitar Sligo sunt lungi. În consecință, ne confruntam

Departamentul Imobiliar HSE al spitalului. Pompele de circulație erau

cu pierderi substanțiale in conducte. Acest lucru însemna că

pompe cu turație constantă. Acestea furnizau apă caldă la

coeficientul Delta T nu se ridica la un nivel atât de eficient pe cât se

temperatură medie – 130 de grade C. „Li se rupeau garniturile. Cauzau

putea și se afla la un nivel mai mic decât a fost proiectat inițial.”
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Spitalul și-a modernizat sala cazanelor, înlocuindu-și pompele cu
turație fixă cu pompe inteligente MAGNA3 și TPE3 de la Grundfos.
„Pompele Grundfos se pot adapta automat la sarcina specifică a
circuitului,” spune Declan McGoldrick. Pompele au rezolvat problema
coeficientului Delta T. „Am utilizat statistici de temperatură din
pompele de retur pentru a determina coeficientul Delta T dintre debit
și retur, permițându-ne să calculăm randamentul de încălzire al
pompei. Debitul poate fi calculat chiar de la pompă.”

O DIFERENȚĂ DE LA CER LA PĂMÂNT
„Economisim peste 70-80 la sută din consumul de
electricitate cu noul nostru sistem de pompare,”
spune Declan McGoldrick. Ei ajustează și mai mult
aceste economii analizând datele de funcționare prin
intermediul aplicației Grundfos GO, o platformă
pentru controlul mobil al pompelor. În plus,
monitorul de energie termică al pompelor
calculează automat randamentul de încălzire și
nivelurile debitului. Pompele sunt controlate prin
carduri de comunicație BACnet ce funcționează prin
sistemul BMS al spitalului. „Utilizăm aceste informații din sistem pentru a avea un control mai bun al
proceselor noastre din spital și pentru a face și mai
multe economii.” Vechiul sistem al spitalului nu avea
niciun fel de comunicație. „Pompa era pur și simplu
pornită. Nu primeam nicio informație de la pompă.
Deci este o diferență ca de la cer la pământ între ce
aveam înainte și ce avem acum. Este un adevărat
pas pozitiv pentru noi în controlul energiei pentru
încălzirea spitalului.”
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„Este o diferență ca de la cer la pământ între ce aveam înainte
și ce avem acum. Este un adevărat pas pozitiv pentru noi în
controlul energiei pentru încălzirea spitalului.”
Declan McGoldrick
Manager de proiect
Spitalul Universitar Sligo

Mărcile comerciale prezentate în acest material, inclusiv, dar fără limitare la Grundfos, logo-ul Grundfos și „be think innovate” sunt mărci comerciale
deținute de către Grupul Grundfos. Toate drepturile rezervate. © 2020 Grundfos Holding A/S, toate drepturile rezervate.

De la stânga, Michael O’Brien și Declan McGoldrickde la Departamentul Imobiliar HSE al Spitalului Universitar Sligo, cu Liam
Kavanaugh de la Grundfos Irlanda în sala cazanelor spitalului.

