GRUNDFOS DISTRIBUTED PUMPING:

การปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ในระบบน�้ำเย็น
การออกแบบ
ระบบที่ดีขึ้น
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ประหยัด
พลังงาน
สูงถึง

54%

วิวัฒนาการอันชาญฉลาด
ในระบบ HVAC
ระบบ DISTRIBUTED PUMPING ช่วยให้การจัดการอาคารมีประสิทธิภาพสูง
ระบบท�ำความเย็นที่มีการควบคุมอย่างแม่นย�ำเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำให้อาคาร
เย็นสบายและท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การควบคุมที่แม่นย�ำนี้จะท�ำได้ยาก
กับระบบน�้ำเย็นที่ใช้วาล์วในการควบคุม โดยระบบเหล่านี้มักประสบปัญหาเรื่องการ
ปรับสมดุลและควบคุมอัตราการไหลได้ไม่ดี ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงาน
อย่างมาก รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิอากาศได้ไม่ดีพอ และส่งผลให้อุณหภูมิ
ในอาคารที่มักรู้สึกไม่เย็นสบาย

ด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือการประหยัดพลังงานอย่างมากและได้อากาศภายในอาคาร
ที่เย็นสบาย

โซลูชั่นในการปรับสมดุล
นี่เป็นเหตุผลที่ท�ำไมเจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานทั่วโลกก�ำลังหันไปหาวิธีที่
ชาญฉลาดกว่าเพื่อปรับสมดุลให้กับระบบน�้ำเย็น : ระบบ Distributed Pumping
การน�ำระบบ Distributed Pumping มาแทนที่ระบบเดิมที่ใช้ปั๊มน�้ำขนาดใหญ่จ่ายน�้ำ
ให้กับระบบซึ่งใช้พลังงานมาก รวมถึงวาล์วปรับสมดุล (Balancing valve)
และวาล์วควบคุม (Control valve) ด้วยการติดตั้งปั๊มน�้ำอัจฉริยะขนาดเล็กที่แต่ละ
ชั้นของอาคาร ซึ่งหมายความว่าระบบประกอบด้วยปั๊มที่พร้อมจะสร้างแรงดันเมื่อ
มีความต้องการใช้ ณ จุดใดๆในอาคารและมีการปรับสมดุลให้กับระบบโดยอัตโนมัติ

ระบบ HVAC ที่ยั่งยืนถาวร
ปั๊มอัจฉริยะจาก Grundfos ที่ให้การปรับสมดุลโดยอัตโนมัติและปรับเปลี่ยน
ความเร็วรอบได้ ท�ำให้การควบคุมระบบเป็นไปด้วยดีที่ทุกๆโหลดของอาคารที่
เปลี่ยนไปและมั่นใจได้ว่าการท�ำงานของเครื่องท�ำน�้ำเย็น (Chiller) และเครื่อง
ส่งลมเย็น (AHU) เป็นไปอย่างสมบูรณ์ หากคุณก�ำลังวางแผนที่ปรับปรุงหรือ
ท�ำระบบ HVAC ใหม่ หรือหากคุณต้องการให้ระบบ HVAC ของคุณส่งเสริม
การรับรอง LEED ของอาคาร ระบบ Distributed Pumping ของ Grundfos
เป็นหนึ่งในระบบที่ยั่งยืนที่สุดที่คุณสามารถเลือกได้

• การออกแบบระบบที่ดีขึ้น
• ช่วยให้อากาศภายในอาคารดีขึ้น
• ประหยัดพลังงานได้สูงถึง 54%

การประหยัดพลังงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ด้วยระบบสูบจ่ายน�้ำแบบ DISTRIBUTED PUMPING
ซึ่งตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากอาคารแบบ Mixed-Use ในประเทศสิงคโปร์ (ดูกรณีศึกษาในหน้า 6)

การประหยัดพลังงานของการสูบจ่ายน้ำ�โดยเฉลี่ย
(3 สัปดาห์)
การใช้ก�ำลังไฟในการสูบจ่ายน�้ำใช้ [kW]
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[ใช้วาล์วเป็นหลัก]

Distributed Pumping
(เฉพาะปั๊มรุ่น MAGNA3)
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[ใช้วาล์วเป็นหลัก]

Distributed Pumping
(เฉพาะปั๊มรุ่น MAGNA3)
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การเปลี่ยนวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมไปเป็น Distributed Pumps
ช่วยลดการใช้พลังงานของปั๊มโดยรวมส�ำหรับ loop น�้ำเย็นได้ถึง 54%

ผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ที่ออกแบบไว้คือ 7๐°C ก่อนมีแนวคิดเรื่องระบบ Distributed
Pumping ตัวผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) เคยอยู่ที่ 5.3๐C ซึ่งเพิ่มเป็น 7.8๐°C
ภายหลังการเปลี่ยนมาใช้แนวคิดนี้

วิธีการสูบจ่ายแบบกระจายจากจุดศูนย์กลาง
(DECENTRALISED PUMPING)
ช่วยประหยัดพลังงาน

การสูบจ่ายน�้ำแบบกระจายจากจุดศูนย์กลาง (Decentralised Pumping) ช่วยให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องท�ำน�้ำเย็น (Chiller) ดีขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงกับค่า
การใช้พลังงานที่ลดลงและมีความสมดุลของน�้ำเย็นมากขึ้น ท�ำให้ได้อุณหภูมิอากาศภายในอาคารที่รู้สึกสบาย ดูรายละเอียดที่นี่

การทดสอบเดินเครื่องใช้งานระบบที่ท�ำได้ง่าย

การผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ

วาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมโดยทัว่ ไปถูกแทนทีด่ ว้ ยปัม๊ อัจฉริยะทีจ่ ะท�ำงานตามความต้องการจริงทีเ่ กิด
ขึน้ ณ เวลาใดๆ การตัง้ ค่าปัม๊ สามารถท�ำได้งา่ ยๆ ในระหว่างทีท่ ำ� การติดตัง้ และการปรับจูนตัง้ ค่าสามารถ
ท�ำได้โดยผ่านทาง BMS

ระบบสูบจ่ายน�้ำแบบ Distributed Pumping สามารถท�ำงานร่วมกับระบบการจัดการอาคารของคุณ
ได้อย่างง่ายดาย (BMS) ส�ำหรับการควบคุมแบบอื่นๆ สามารถเลือกใช้ได้โดยคุยกันได้ในช่วงการ
ออกแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารของระบบของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น

การปรับสมดุลอัตโนมัติ

แรงดันปั๊มขั้นต�่ำ

ในระหว่างท�ำงาน Distributed Pump จะรับผิดชอบใน loop แต่ละ loop โดยจะวัดอุณหภูมิของอากาศที่
Air duct อย่างต่อเนื่องและจะปรับความเร็วรอบของปั๊มให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ต้องการเอง
โดยแต่ละ loop จะถูกจ่ายให้ตามความต้องการเสมอ

การใช้ความต้องการในแต่ละ LOOP ที่แตกต่างกัน เป็นตัวสั่งการให้กับปั๊มท�ำงานท�ำให้แน่ใจได้ว่า
แรงดันจริงที่ปั๊มท�ำงานที่น้อยและเหมาะสมที่สุดซึ่งส่งผลให้พลังงานที่ใช้ลดลง
แรงดัน
กราฟแสดงผลการท�ำงานปั๊มที่ความเร็ว 100%

ช่วยให้ค่าผลต่างอุณหภูมิ (DELTA T) ดีขึ้น
ใน loop ที่น�้ำไม่สมดุลจะท�ำให้เกิดภาวะ low Delta T ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องท�ำน�้ำเย็น (Chiller) ท�ำงาน
ออกจากจุดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและจ่ายน�้ำที่เยอะเกินไปเข้าไปใน loop Distributed Pumping ช่วยท�ำให้
ค่าผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ให้ดีขึ้น (ดูกรณีศึกษาในหน้า 6) ซึ่งลดพลังงานลงได้อย่างมาก

DiPu
การประหยัด
กราฟระบบ
การไหล

ค�ำอธิบายของสองระบบ
ด้วยเจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติการมองหาโซลูชั่นการท�ำความร้อนและท�ำความเย็นที่มีความยั่งยืนกว่า ระบบน�้ำเย็นดั้งเดิม
แบบใช้วาล์วที่ด้อยประสิทธิภาพจึงเริ่มเสื่อมถดถอยไป เปรียบเทียบระบบแบบธรรมดาที่มีการใช้วาล์วกับระบบ Distributed
pumping ของ Grundfos เพื่อดูว่าท�ำไมอุตสาหกรรมจึงก้าวไปสู่แนวความคิดใหม่นี้

ระบบน�้ำเย็นแบบใช้วาล์ว
ในการควบคุมการไหลและแรงดันให้เหมาะสมที่แต่ละอุปกรณ์ปลายทางของ
ระบบ วาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมถูกใช้เพื่อก�ำหนดและควบคุมที่
การสูญเสียแรงดันต่างๆของ loop น�้ำเย็น กระบวนการปรับสมดุลมัก
ใช้เวลานานมากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการ
ไหลที่ถูกต้องใน loop และควบคุมอุณหภูมใิ นคอยล์ของเครือ่ งส่งลมเย็น
(AHU) ตามค่าที่ก�ำหนดไว้
ในระหว่างกระบวนการปรับสมดุล วาล์วปรับสมดุลจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ
ชดเชยแรงดันที่สูญเสียไปในแต่ละลูป (loop) ซึ่งช่วยในการกระจายน�้ำเย็น
ไปสู่ชุดอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ที่แต่ละวงลูป (loop) อย่าง
เท่าเทียมกัน เพื่อให้มีระบบที่ท�ำงานได้และเชื่อถือได้ อุปกรณ์ต่างๆ ของ
ระบบต้องได้รับการเลือกขนาดอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เหมาะสม
กับโหลดของอาคารนั้นๆ

กราฟแสดงการเปลี่ยนแรงดันส�ำหรับการใช้วาล์ว
ในรูปด้านล่าง เราจะเห็นการจ�ำลองการเปลี่ยนแรงดันส�ำหรับระบบ
HVAC ธรรมดาทั่วไป (เฉพาะปฐมภูมิแบบแปรผัน) โดยกราฟแสดงให้เหน็
ว่าแรงดันทัง้ หมดทีต่ อ้ งการเพือ่ เอาชนะการสูญเสียเนือ่ งจากความเสียดทาน
ส�ำหรับวงลูป (loop) ที่วิกฤตินั้นสูงมาก (ความแตกต่างระหว่างเส้น
สีแดงและสีน�้ำเงิน) ด้วยเหตุนี้ความต้องการใช้พลังงานของปั๊มจึงสูงขึ้น
นอกจากนี้ วงลูป (loop) ที่ไม่ได้อยู่ไกลสุดยังต้องการแรงดันที่น้อยกว่า
และจะท�ำให้เกิดแรงดันในวาล์วมากเกินไป (เส้นสีม่วง) ซึ่งส่งผลให้มีการใช้
พลังงานมากเกินจ�ำเป็น

การประหยัดพลังงานที่สภาวะโหลดน้อย
การจ�ำลองของอาคาร 25 ชั้น ในสภาวะที่โหลดต�่ำ

แรงดัน:
 เครื่องส่งลมเย็น (AHU)
 วาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุล

จ่าย

บายพาส

เฮด [ม.]

ก�ำลังไฟในการสูบจ่ายทั้งหมด = 54.6 kW
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

ไหลกลับ

1

ปั๊มปฐมภูมิ
ขนาดใหญ่

2

แรงดันใน
ระบบสูง

3

สูญเสียแรงดันปริมาณมาก
ด้วยวาล์วและกระบวนการปรับสมดุล
ที่ใช้เวลานาน

ระบบ Distributed pumping ของ GRUNDFOS
การทดแทนวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมด้วย distributed pump
จะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับการปรับสมดุลให้ระบบ เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่
เลือกปั๊มได้ขนาดที่ถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้วาล์วเพื่อ
ปรับสมดุลให้กับระบบอีกต่อไป นอกจากนี้ ปั๊มหลัก (Chilled Water
Pump) สามารถลดขนาดลงได้เนื่องจากแต่ละลูป (loop) มีความ
ต้องการแรงดันของแต่ละลูป (loop) แยกกัน จึงเป็นการประหยัด
พลังงานของปั๊มด้วยเช่นกัน
Distributed pump จะติดตัง้ พร้อมกับวาล์วกันน�ำ้ ไหลย้อนกลับทีแ่ ต่ละ
เครือ่ งส่งลมเย็น (AHU) วาล์วกันน�ำ้ ไหลย้อนกลับป้องกันการไหลย้อน
กลับของน�ำ้ ในกรณีทเี่ ครือ่ งส่งลมเย็น (AHU) หยุดการท�ำงานลง
Distributed pump วัดค่าอุณหภูมขิ องอากาศ

ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ทที่ อ่ อากาศของเครือ่ งส่งลมเย็น (AHU) ซึง่ จะ
ปรับเปลีย่ นความเร็วโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ให้ได้อณ
ุ หภูมติ ามทีต่ อ้ งการ
กราฟแสดงการเปลี่ยนแรงดันส�ำหรับการใช้วาล์ว
ระบบ Distributed Pumping จะแสดงภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของ
แรงดันส�ำหรับระบบเดียวกัน แรงดันโดยรวมลดลงอย่างเด่นชัดเนื่องจาก
ปั๊มแต่ละตัวสร้างแรงดันตามที่ระบบต้องการ (ความแตกต่างระหว่างเส้น
สีแดงและสีน�้ำเงิน) วาล์วถูกถอดออกไปจากระบบโดยสมบูรณ์ โดยมี
เพียงคอยล์ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ที่ใช้ในการคิดแรงดันสูญเสีย
การออกแบบนี้ส่งผลให้การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

การประหยัดพลังงานที่สภาวะโหลดน้อยๆ
การจ�ำลองของอาคาร 25 ชั้น ที่อัตราการไหล 50%

แรงดัน:
 เครื่องส่งลมเย็น
 MAGNA3

เฮด [ม.]

ก�ำลังไฟในการสูบจ่ายทั้งหมด = 15.5 kW
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ไหลกลับ

1

ปั๊มปฐมภูมิ
ขนาดใหญ่

2

ท่อบายพาส (Decoupler)
หลัก/รอง

3

แรงดันระบบต�่ำ
และแรงดันแตกต่าง

4

ปั๊มแต่ละตัว
ปรับตาม
โหลดความร้อน

(AHU)

กรณีศึกษาโครงการ ในสิงคโปร์
NGEE ANN POLYTECHNIC
Block 22 เป็นอาคารแบบ mixed-use ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคาร
ของสิงคโปร์ (The Singapore Building Construction Authority) โดยเป็นอาคารสีเขียวระดับแพลตินัม (Green Mark Platinum)

ประกอบด้วยเครื่องส่งลมเย็น (AHU) 10 เครื่องและเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก
(FCU) 5 เครื่อง ระบบปรับอากาศของอาคารท�ำงานด้วยเครื่องท�ำน�้ำเย็น
3 เครื่อง โดยมีขนาดการท�ำความเย็นโดยรวมที่ 570 RT (2005 kW) ระบบถูก
ออกแบบให้ใช้กับเครื่องท�ำน�้ำเย็นสองเครื่อง โดยเครื่องหนึ่งใช้เป็นเครื่องส�ำรอง
ปั๊มน�้ำเย็นสี่เครื่องที่มีการติดตั้งไว้แต่เดิมจะท�ำหน้าที่จ่ายน�้ำเย็นให้กับลูปปฐมภูมิแบบ
แปรผัน (Primary variable) เท่านั้น
เพื่อให้การรับรอง Green Mark ของอาคารนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจ�ำกัดการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า Grundfos ได้ท�ำการปรับปรุง อาคาร Block 22 ขึ้นใหม่
ด้วยระบบ Distributed pumping ในระหว่างการติดตั้ง การตั้งค่าปั๊มเริ่มต้น
ส�ำหรับปั๊มแต่ละตัวจะถูกตั้งผ่านแอป Grundfos GO REMOTE และปรับแต่งค่า
Flow Limit ผ่าน BMS โดยตรง

วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้วาล์วปรับสมดุล
วาล์วควบคุม หรือ PICV (วาล์วควบคุมแรงดันอิสระ) แบบธรรมดาทั่วไป
ในการท�ำงานของระบบ ปัม๊ จะท�ำการวัดอุณหภูมขิ องอากาศในท่ออากาศอย่าง
ต่อเนือ่ งและจะท�ำการปรับความเร็วรอบปัม๊ โดยอัตโนมัตเิ พือ่ ให้ได้อณ
ุ หภูมติ ามความ
ต้องการ ระบบจะถูกปรับสมดุลโดยอัตโนมัตทิ โี่ หลดใดๆ ก็ตาม ซึง่ มอบความ
สบายสูงสุดให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในอาคาร การลดแรงดันสูญเสียจากการใช้อปุ กรณ์
ต่างๆ ในระบบลง และการเปลีย่ นวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมไปเป็นปัม๊
Distributed pumping จะช่วยลดการใช้พลังงานของปัม๊ โดยรวมส�ำหรับวงลูปน�ำ้
เย็นได้ถงึ 54%

พบกับผลิตภัณฑ์
DISTRIBUTED PUMPING ของเรา
ระบบ Distributed Pumping ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักห้าอย่าง ซึ่งได้แก่ ปั๊มปฐมภูมิ ปั๊มdistributed ชุดควบคุมปั๊มปฐมภูมิ วาล์ว
กันน�้ำไหลย้อนกลับ และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ทั่วอาคาร ชุดควบคุมปั๊มปฐมภูมิใช้ขั้นตอนวิธีควบคุม (control algorithm) เพื่อจัดการกับ
ปั๊มปฐมภูมิ ซึ่งเป็นปั๊มแบบปรับความเร็วรอบได้ โดยควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดจากท่อบายพาส (Decoupler) เพื่อป้องกันการจ่ายน�้ำ
ที่มากหรือน้อยเกินไปของระบบ ดูผลิตภัณฑ์ Distributed pumping ประเภทต่าง ๆ ของเราที่นี่

ปั๊มปฐมภูมิ:
TPE3
DISTRIBUTED PUMPS:
MAGNA3
ปัม๊ น�ำ้ อัจฉริยะ MAGNA3 จะท�ำหน้าทีด่ แู ลอัตราการไหลและแรงดันของ
เครือ่ งส่งลมเย็นทีป่ ลายทางแต่ละตัวให้เหมาะสมและดีทสี่ ดุ ในขณะเดียวกันก็
รักษาความสมดุลของระบบอย่างต่อเนือ่ งตามข้อมูลทีไ่ ด้มาจากเซ็นเซอร์
MAGNA3 เป็นปัม๊ แบบทีห่ ล่อเย็นด้วยน�ำ้ ภายในตัวมอเตอร์ซง่ึ จะไม่มี
ซีลเพลา การออกแบบ non-leakage ท�ำให้ไม่ตอ้ งท�ำการบ�ำรุงรักษาปัม๊
จึงท�ำให้คณ
ุ ติดตัง้ ปัม๊ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ งกังวลใดๆ
• มอเตอร์และปัม๊ ประสิทธิภาพสูง
• FLOWLIMIT และ AUTOADAPT ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานและการะติดตัง้
• โหมดควบคุมผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานและเซ็นเซอร์
• การใช้ระบบฺสอื่ สาร BMS มีความเหมาะสมทีส่ ดุ ในการควบคุมให้ระบบท�ำงานได้อย่างดีทสี่ ดุ

ปั๊มปฐมภูมิจะจ่ายแรงดัน
ส�ำหรับด้านลูปปฐมภูมิเท่านั้น

• มอเตอร์และปั๊มประสิทธิภาพสูง
• โหมดควบคุมผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ลดต้นทุนด้านพลังงานและเซ็นเซอร์
• การควบคุมขึ้นอยู่กับข้อมูลอินพุทแบบอะนาล็อกและแบบดิจิทัลต่าง ๆ
• การใช้ระบบฺสื่อสาร BMS มีความเหมาะสมที่สุดในการควบคุมให้ระบบท�ำงานได้อย่างดีที่สุด

เซ็นเซอร์และวาล์ว
วาล์วกันน�้ำไหลย้อนกลับ

• วาล์วกันน�ำ้ ไหลย้อนกลับท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ไม่มนี ำ�้ ไหลย้อนกลับเข้าไปใน loop AHU ในขณะที่
ชุด AHU หยุดการท�ำงาน

เซ็นเซอร์

ระบบควบคุม MPC
ชุดควบคุมจะช่วยให้การไหลในท่อบายพาสเกิด
ขึ้นน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปั๊มปฐมภูมิสูบจ่าย
มากเกินไป และช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอัตราการไหล
ที่เพียงพอกับที่เครื่องท�ำน�้ำเย็นนั้น (Chiller)
ต้องการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
Chiller ชุดควบคุมมีการเชื่อมต่ออยู่กับ
เซ็นเซอร์

• ตวั เซนเซอร์หลายแบบหลายรุน่ สามารถน�ำมาใช้ในการควบคุมได้
• การวัดอุณหภูมอิ ากาศท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ MAGNA3 มีการปรับเปลีย่ นไปตามความต้องการ
โหลดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.grundfos.co.th
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