GRUNDFOS DISTRICT HEATING

GRUNDFOS iGRID

ZREDUKUJ STRATY CIEPŁA
I POPRAW KONTROLĘ
NAD SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ
Rozwiązania Grundfos iGRID zwiększają efektywność sieci
dzięki tworzeniu stref niskiej temperatury i zasilaniu
sieci ciepłowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem.

ZASILAJ SWOJĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ
ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM
I OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ KAŻDEGO DNIA

TWOJA SIEĆ CIEPŁOWNICZA
– PRZED I PO
Typowa sieć ciepłownicza ma na celu dostarczenie użytkownikowi końcowemu wody grzewczej o możliwie najwyższej
temperaturze zasilania.

PRZED

Lokalne ogrzewanie polega na wydajnym dostarczaniu energii do budynków.
Jednak typowa sieć ciepłownicza jest często projektowana do obsługi
budynków o najwyższych wymaganiach, na przykład szpitale lub obiekty przemysłowe,
wymagających wysokich temperatur. Oznacza to, że w pozostałych fragmentach sieci
znajdują się wyższe temperatury niż to konieczne, a to powoduje znaczne straty ciepła.
Grundfos iGRID, czyli Inteligentny System Zarządzania Siecią

Ponadto niższe temperatury powrotne oznaczają, że twoja

Ciepłowniczą, zmienia dotychczasowe podejście. Teraz możesz

produkcja ciepła będzie bardziej efektywna a monitoring

łatwo i ze znacznym zwrotem inwestycji zaopatrzać sieć w ciepło

temperatury i ciśnienia w krytycznych częściach sieci w czasie

zgodnie z zapotrzebowaniem, dzięki czemu oszczędzasz energię

rzeczywistym zapewnia doskonały podgląd aktualnego stanu sieci

każdego dnia.

oraz punkt odniesienia dla potencjalnych dalszych optymalizacji.

To rozwiązanie firmy Grundfos pomaga obniżyć temperaturę

Efektem optymalizacji jest również obniżenie emisji CO2.

w określonych strefach miejskich poprzez podmieszanie wody
powrotnej, zapewniając Ci następujące korzyści:
• Niższa temperatura w sieci oznacza mniejsze starty energii
w rurociągach przesyłowych.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań ze Strefami Temperatury iGRID i Strefami Ciśnienia iGRID można obniżyć i temperaturę zasilania,
na przykład w obszarach mieszkalnych. Przy pełnym wdrożeniu można skutecznie zintegrować odnawialne źródła energii, nawet
przy niskiej temperaturze zasilania.
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• Lepsza kontrola sieci
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Ponadto zdecentralizowane pętle podmieszania zapewniają
odpowiednie ciśnienie zgodne z zapotrzebowaniem, a tym
samym redukują wycieki w sieci ciepłowniczej.

80

2

°C

3

JAK DZIAŁAJĄ STREFY TEMPERATUROWE
Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM
System iGRID jest prefabrykowaną i inteligentną pętlą podmieszania, która pobiera
wodę z rurociągu powrotnego i wtłacza ją do rurociągu tłocznego, aby obniżyć temperaturę w określonej strefie sieci.
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Klasyczne rozwiązanie
Pętla mieszająca jest niezależna od ciśnienia i posiada zawór na podmieszaniu. To zapewnia
odpowiednią ilość zimnej wody trafiającej do rurociągu zasilającego. Pompa umieszczona po
stronie wtórnej odpowiada za utrzymanie wymaganego ciśnienia oraz przepływu dla tej strefy.
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W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY, OFEROWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA
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Pętla mieszająca składająca się z dwóch pomp. Pompa na zasilaniu odpowiedzialna za utrzymanie
wymaganego ciśnienia oraz kolejna na podmieszaniu odpowiedzialna za utrzymanie temperatury.
Przy swobodnym przepływie wody eliminujemy starty ciśnienia na zaworach i zapewniamy wysoki
stopień niezawodności. Również potrzeba konserwacji jest zmniejszona.
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Rozwiązanie ze swobodnym przepływem
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Rozwiązanie z Szafą iGRID jest
łatwe w instalacji i jest elastyczne
na etapie projektowania.

Rozwiązanie ze studnią iGRID
może ukryć instalacje.

Stacja iGRID jest przewidziana dla
większych węzłów podmieszania
z dużymi średnicami rur.

Rozwiązanie z pompą mieszającą
Ekonomiczne rozwiązanie, w którym wykorzystuje się ciśnienie z pomp głównych. Zwiększenie
efektywności sieci odbywa się poprzez obniżenie temperatur, wykorzystując pompę podmieszania.
Stosując to rozwiązanie, rezygnujemy z korzyści niskociśnieniowego pompowania strefowego.
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Jeśli zastosujesz to samo rozwiązanie do wszystkich sieci grzewczych, potencjał oszczędności jest ogromny. Dzięki dystrybucji
realizowanej w ten sposób całkowite ciśnienie w sieci może być zmniejszone, żywotność sieci zostanie wydłużona,
co pozwoli zyskać znaczne oszczędności.
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MONITOROWANIE
W CZASIE RZECZYWISTYM
Aby uzyskać optymalną efektywność, Grundfos zintegrował

Sterownik Temperatury iGRID oferuje również inteligentną

monitorowanie w czasie rzeczywistym krytycznych części sieci.

kompensację pogodową aby w większym stopniu zoptymalizo-

Temperatura i ciśnienie są mierzone przez punkty pomiarowe

wać działanie sieci ciepłowniczej.

Igrid umieszczone w określonych miejscach na sieci. Jednostki te
nie potrzebują zasilania elektrycznego, ponieważ termiczny
generator elektryczny wykorzystuje różnicę temperatur do
wytworzenia wystarczająco dużej energii, aby sterować

BUDOWANIE STREFY
NISKOTEMPERATUROWEJ
W KOPENHADZE
Przedsiębiorstwo ciepłownicze Gentofte i Gladsaxe obsługuje szereg budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych.
Rozwiązanie Grundfos IGRID zostało zainstalowane w celu zmniejszenia średniej temperatury zasilania z 79 ° C do 60 ° C
w tej strefie. Bez rozwiązania Grundfos, ciepłownia Gentofte musiałaby, dostarczyć wodę o temperaturze 110 °C do całej
sieci podczas zimowych szczytów. Zastosowanie tego rozwiązania może zmniejszyć straty ciepła nawet o 25% oraz zwrot
z inwestycji w czasie około 3 lat.

pośrednictwem systemu SCADA. Sterownik Temperatury iGRID

„To jest przyszłość ciepłownictwa. Grundfos skłonił
nas do spojrzenia na rzeczy w inny sposób.”

pobiera te dane i dostosowuje temperaturę zasilania do potrzeb

Johan Sølvhøj Heinesen, szef Gentofte i Gladsaxe District Heating.

jednostką i przesyłać dane do systemu SCADA. Zebrane z sieci
dane, dostępne są na urządzeniach „smart”, w internecie i za

konsumenta.

Optymalizator
Temperatury
iGRID

Zapotrzebowanie klienta: 9,000 MWh
Punkt Pomiarowy
iGRID
Strefa
Temperatury
iGRID
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Śr. temperatura (zasilanie / powrót)
Straty ciepła w rurach MWh
Energia pompy MWh/rok

Zwykły projekt

Oczekiwana nowa temperatura

79 °C / 48 °C

60 °C / 38 °C

2,570

1,950
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Źródło: dane oparte na wyliczeniach dostarczonych przez Duński Związek Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

Redukcja strat ciepła 24%
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Optymalizujemy cała sieć ciepłowniczą, aby zapewnić inteligentne,
niezawodne i elastyczne rozwiązania. To podejście uczyniło nas
preferowanym partnerem dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej
na całym świecie. Grundfos oferuje swoje usługi i buduje rozwiązania
oparte na wiedzy i pionierskich innowacjach od ponad 70 lat.

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS iSOLUTIONS dla sieci ciepłowniczych
Grundfos iSOLUTIONS to zastosowanie inteligentnej technologii,
aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, poprawioną
efektywność energetyczną i najwyższą niezawodność sieci.
Strefa Temperatury iGRID wykorzystuje dostępne dane pomiarowe
do optymalizacji sieci ciepłowniczej zgodnie z zapotrzebowaniem.

