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• Termín: čtvrtek 28. 6. 2018
• Místo: Výstaviště (Messe) Karlsruhe
• Čas: 13:30–16:30
• Cílové skupiny: výrobci, projektanti, distributoři energií a pro-

jekční a inženýrské kanceláře z Německa a Francie a podniky 
a instituce zainteresované na bilaterální spolupráci

• Téma a cíl:  s ukončením podpory/odměňování za dodávku (Ein-
speisevergütung) v Německu bude vlastní zásobování proudem 
získaným z obnovitelných zdrojů o to zajímavější. Legislativní 
úprava pro vlastní zásobování (Eigenversorung) se mění také na 
francouzské straně. Nové koncepce jako např. kombinace záso-
bování teplem a akumulace energie nabízejí atraktivní řešení. 
Seminář poskytne účastníkům z Německa i z Francie možnost 
seznámit se s rámcovými podmínkami a možností dotací (För-
dermöglichkeiten) v obou zemích a s možností navzájem si je 
porovnat. Budou uvedeny i různé příklady z praxe. Navíc nabíd-
ne seminář i možnost k bilaterální výměně zkušeností a k disku-
zi s renomovanými experty.

• Pořadatel: REECO GmbH, TRION-climate e.V., EIFER Europäis-
ches Institut für Energieforschung

• Jednací řeč němčina/francouzština, simultání tlumočení

Na veletrhu WTT Expo bude také firma Efficient 
Energy GmbH

Efficient Energy GmbH je jedním z nejinovativnějších výrobců 
chladicí techniky zcela přátelské k životnímu prostředí. Místo tra-
dičního chladiva používá jako chladivo čistou vodu (R718). Pod ve-
dením pana ředitele Dr.-Ing. Jürgena Süβe se jeho padesáti vysoce 
kvalifikovaným spolupracovníkům z nejrůznějších participujících 
oborů po usilovné cílevědomé práci (cca 8 let) podporované penězi 
z rizikových fondů (Risikokapital) podařilo dovést k tržní zralosti 
(cca 50 patentů) dokonalé chladicí zařízení, které v určitém seg-
mentu aplikací v oblasti nadnulových teplot představuje opravdový 
technologický průlom v chladicí technice, který byl také náležitě 
oceněn. V roce 2016 obdržel Cenu Spolkového ministerstva život-
ního prostředí BMUB za chlazení v kategorii inovací (Kältepreis 
2016) a v roce 2017 Cenu výpočetních středisek (rac cooling Indu-
stry Award 2017 climate center).

Výsledným produktem náročného vývoje je eChiller®, „nejčist-
ší“ a, s energetickou úsporou 50 až 80 % oproti současnému stavu 

techniky, ekonomicky nejúspěšnější kompresorové chladicí zaříze-
ní pro nadnulové teploty. Je to chladicí technika přátelská k život-
nímu prostředí, mimořádně energeticky účinná a hospodárná. Je 
ideální pro modernizaci kontinuálního průmyslového procesního 
chlazení i pro rentabilnější klimatizaci výpočetních středisek a všu-
de tam, kde je trvale celoroční potřeba chladu ideálně při teplotách 
18 až 24 °C, tj. při teplotách chlazení, při kterých běžná kompreso-
rová chlazení běžně nepracují.

Zajímavá instruktážní videa:
https://www.youtube.com/channel/UCK4eMlUBSr5jrLYC92QBD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=o-txOuM-isE
https://www.youtube.com/watch?v=zi_ZS7OC7bc

eChiller
eChiller je perfektní odpovědí na Nařízení o F-plynech, na stou-

pající zatěžování životního prostředí, na neustále rostoucí spotře-
bu neobnovitelných zdrojů energie a na jejich rychlé vyčerpávání 
a v neposlední řadě i na nemravně vysoké ceny tradičních bezpeč-
ných chladiv. Bohužel i tady ale platí fyzikální zákony a aplikační 
oblastí mohou být pouze nadnulové teploty, protože voda, jak zná-
mo, při teplotách pod 0 °C mění své skupenství, a tak ji lze těžko 
použít např. místo R404A. Snad to někdy pochopí i zákonodárci, 
desorientovaní aktivisté i nezodpovědní lobbyisté, kteří způsobili 
svou nekompetentností či touhou po maximálním zisku současné 
problémy, za něž by měli převzít plnou odpovědnost. Současné 
nemravné ceny chladiv totiž už nejsou tržní, protože je tvoří mo-
nopoly na ničím nechráněném a restrikcemi zdeformovaném trhu. 
Jenom neschopný „hospodář“ to může nechat dojít tak daleko 
a přitom ještě mít dojem, že to trh vyřeší. Tady totiž už není co ře-
šit, tady lze akorát sčítat národohospodářské ztráty, protože zisky 
si nepřipsalo životní prostředí, ale nenasytné monopoly.

Cena výpočetních středisek 2017

Pohled na chladicí zařízení eChiller 2-35

Voda samozřejmě splňuje i ta nejpřísnější environmentální 
a bezpečnostní kriteria, platná pro každé chladicí zařízení (ale 
i tady je nutno respektovat, že pokud by měla unikat ve formě 
páry do atmosféry, tak její vliv na globální oteplování by byl 
daleko větší než u CO2 a pokud by byla vystavena vysokým tep-
lotám, tak by se rozkládala na vysoce třaskavou směs kyslíku 
a vodíku a navíc, v některých oblastech je jí kritický nedostatek 
- poznámka redakce).
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Voda má mimořádné vlastnosti
Hustota kapalné vody je i ve vakuu 1000 kg/m3, hustota páry 

naopak např. 20 g/m3. To je příliš velký rozdíl (poměr, Verhältnis). 
Kvůli nepatrné hustotě páry musí být koncepce kompresoru volena 
tak, aby docházelo, kvůli nízké objemové chladivosti, k co nejmen-
ším ztrátám v sání. Pokud se toto podaří, pak má voda vynikající 
látkové a termodynamické vlastnosti. Celý termodynamický proces 
probíhá ve vakuu, běžně při tlacích mezi 10 a 100 mbar, které od-
povídají teplotám mezi 5 °C a 45 °C, běžným teplotám při kterých 
je toto chladicí zařízení běžně aplikováno.

Pohled na chladicí zařízení eChiller 2-35

Pohled na chladicí zařízení eChiller 2-35

Popis zařízení
eChiller je kompresorové chladicí zařízení, které, podle druhu 

aplikace, uspoří až 80 % proudu v porovnání s konvenčním chladi-
cím kompresorovým zařízením a jako jediné zařízení v oblasti chla-
dicích výkonů 35 kW používá jako chladivo bezpečnou, nejedova-
tou a životnímu prostředí přátelskou čistou vodu (R718).

Srdcem zařízení je nově vyvinutý kompresorový systém, „ct-tur-
bo“, turbokompresor s motorem a elektronikou, realizující otáčky 
až 88 000 za minutu a regulující je podle potřebného chladicího 
výkonu.

Efektivní použití vody jako chladiva se podařilo také díky zce-
la nově energeticky optimalizovanému technickému provedení 
termodymamického procesu. Voda má ve využitelné oblasti teplot 

na mezní křivce sytosti (Sätigungsdruck) nízký tlak v hodnotě ně-
kolika mbar. To odpovídá velmi malé hustotě, a tím velikému ob-
jemu v parní fázi což musí být při konstrukčním zpracování jed-
notlivých komponent zařízení zohledněno. Proto musely být pro 
eChiller vyvinuty zcela nové komponenty, především shora zmíněný 
elektronicky regulovaný vysokootáčkový (88 000 ot/min) radiální 
turbokompresor s vysokou účinností a mimořádně efektivní a těsný 
deskový výparník a kondenzátor.

Tyto komponenty jsou na minimálním prostoru integrovány do 
nově vytvořeného chladicího modulu (Kältemodul). V sestavě eChi-
lleru jsou propojeny dva chladicí moduly tak, že voda jako chladivo 
(Kältemittel) je současně chlazenou vodou (Kaltwasser) ve výparní-
ku a chladicí vodou (Kühlwasser) v kondenzátoru. Vnitřní objemo-
vé toky a sdílení tepla a hmoty tak probíhají s minimální energetic-
kou ztrátou.

Modulární provedení systému dovoluje, propojením chladicích 
modulů v závislosti na vnitřní tepelné zátěži a na venkovní teplotě 
provozovat jen ty části okruhu, které jsou nutné pro to, aby zaříze-
ní dodalo právě potřebné množství chladu. Změny chladicího výko-
nu jsou plynulé a probíhají od dvoustupňového provozu s plným 
chladicím výkonem přes jednostupňový provoz až po čistý free 
cooling. To všechno vede k mimořádně energeticky efektivní, a tím 
nákladově úsporné, výrobě chladu.

Navíc je chladivo voda (jednorázová náplň 60 l) čisté, spoleh-
livé a bezpečné a nepodléhá ani žádným restriktivním opatřením 
se strany úřadů ohledně ochrany životního prostředí nebo bezpeč-
nostních předpisů. Díky těsně uzavřenému okruhu nedochází ani 
k úniku vody, k potřebě její úpravy nebo k jejímu znečištění, a tím 
ani k žádným dodatečným nákladům. 

Realizovatelné teploty chlazené vody začínají u cca +10 °C. 
Z principu funkce je mimořádně hospodárný provoz při teplotách 
chlazené vody (Kaltwassertemperaturen) kolem 22 °C a výše. 
eChiller s typovým označením 2-35 (eChiller 2-35) má chladicí vý-
kon 35 kW (při vstupní a výstupní teplotě chlazené vody 28 °C 
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/ 22 °C; pokud by vstupní teplota chladicí vody byla také 28 °C, 
bylo by okamžité COP/EER 7,9).

Výkonová data
V následující tabulce jsou uvedeny možné provozní stavy a od-

povídající hodnoty účinnosti. Jak je zřejmé, závisí provozní stav 
přímo od teploty chladicí vody na vstupu. Mělo by se zdůraznit, 
že potřebný kompresní poměr (Verdichtungsverhältnis, stlačení), 
a tím i zvýšení teploty (teplotní zdvih, Temperaturanhebung) sys-
tému jsou vždy jenom tak velké, jaký je rozdíl mezi teplotou zdro-
je tepla (Wärmequelle) a teplotou potřebného/spotřebovávaného 
tepla (Wärmesenke), aby se překonaly ztráty při přenosu tepla. 
Díky konstrukci a speciálně upravené regulaci je možné plynule 
přepínat mezi provozními stupni free cooling, free cooling+, jed-
nostupňový provoz a dvoustupňový provoz, jak při plném chladi-
cím výkonu, tak i při částečném chladicím výkonu. A teplota vy-
ráběné chlazené vody zůstává i při přepínání chladicího výkonu 
prakticky stálá.

Zařízení již běží v provozním režimu free cooling, když teplota 
chladicí vody na vstupu je jenom nepatrně nižší než je požadovaná 
teplota chlazené vody na výstupu ze zařízení (Kaltwasservorlauf-
temperatur). V tomto provozním stavu se dosahují velmi vysoké 
hodnoty účinnosti (chladicího faktoru, COP respektive EER) přesa-
hující hodnotu 100, tzn. že pro odvedení 1 kW tepla, tzn. pro výro-
bu 1 kW chladu, je nutný elektrický příkon menší než 10 W.

Otáčky miniaturního radiálního turbokompresoru, a tím i po-
třebná spotřeba energie, jsou přímo závislé na teplotě chladicí 
vody. To způsobuje, že se stoupající teplotou chladicí vody na vstu-
pu do zařízení účinnost (COP/EER) plynule klesá.

Chladicí zařízení eChiller pracuje s přímým odparem vody ve 
vakuově těsném uzavřeném oběhu (Kreislauf), který přes deskové 
výměníky tepla (Plattenwärmeübertrager, výparník a kondenzátor) 
je hydraulicky oddělen od sekce spotřeby chladu/zdroje výparné-
ho tepla (Kühlstelle, místa s chladicí povinností) i od sekce odvodu 
kondenzačního tepla (Rückkühler, zpětný chladič, chladicí věž, od-
vod odpadního tepla).
1.  Výparník: ta část vody, kapalné chladivo (Kältemittel), která se 

odpařuje (přímé vypařování), odebírá potřebné výparné teplo 
zbývající vodě, kterou tím ochlazuje (Kaltwasser)

2.  Radiální turbokompresor: stlačuje odpařené chladivo – vodní 
páru – a přitom zvyšuje jak jeho tlak z tlaku vypařovacího na 
tlak kondenzační, tak i teplotu

3.  Kondenzátor: stlačená vodní pára, chladivo (Kältemittel), se 
chladicí vodou ochlazuje a kondenzuje (přímá kondenzace) 
a přitom ohřívá přiváděnou chladicí vodu (Kühlwasser)

4.  Expanze z kondenzačního tlaku na tlak vypařovací: zkondenzo-
vaná vodní pára – kapalné chladivo, voda (Kältemittel), je zpát-
ky ve výparníku

Chladicí zařízení eChiller bylo podrobně popsáno již v časopise 
CHLAZENÍ 2/2015 na str. 2–6, když byla při příležitosti DKV Ja-
hrestagung v roce 2014 v Düsseldorfu představena koncepce, kte-
rou ale bylo ještě nutno provozně odzkoušet a dotáhnout do tržní 
zralosti. Sériová výroba započala 2016.

eChiller v akci
Chlazení průmyslových procesů na příkladu TUNAP 

Firma TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co. Produktions KG se 
sídlem ve Wolfratshausen patří k největším evropským výrobcům 
technických aerosolů. V této lokalitě je hlavní výroba chemických 
účinných látek a kapalin (chemischen Wirkstoffen und Flüssigkei-
ten). Hlavním úkolem chladicího zařízení je zkapalňování (Verflüssi-

Oběžné kolo malého radiálního turbokompresoru, otáčky až 88 000 za minutu

Tabulka 2: Hodnoty účinnosti eChilleru (COP resp. EER je měřítkem účinnosti: 
poměr dodaného chladicího výkonu ke spotřebovanému elektrickému 
příkonu)

Vstup a výstup 
chlazené vody

22 °C
16 °C

24 °C
18 °C

26 °C
20 °C

28 °C
22 °C

chladicí výkon 26 kW 30 kW 33 kW 35 kW
vstup chladicí 

vody [°C]
COP/EER COP/EER

COP/
EER

COP/
EER

10 > 90 > 100 > 110 > 120
15 27 30 110 120
18 10 18 23 120
20 8,8 9,7 15 40
22 7,9 8,2 10 20
24 6,8 7 9 10
26 5,1 6,3 7,8 9
28 4,7 4,9 6,6 7,9
30 4,4 4,5 5 6,1
35 3,7 3,7 4,3 5
40 3 3,2 3,5 3,6
45 3,1

dvou-
stupňový

jedno-
stupňový

free 
cooling +

free 
cooling
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gung) rozpouštědel (Lösungsmittel), která se při výrobě chemic-
kých produktů vypařují. Chlazení zkapalňovačů probíhá výlučně 
s eChillerem. Požadovaná teplota chlazené vody představuje 18 °C. 
Více informací o použití eChilleru u firmy TUNAP se najde na htt-
ps://efficient-energy.de/kaeltemaschine-echiller/referenzbeispiele/
tunap/

Chlazení serverů – Sparkassen IT Calw
Sparkassen-IT GmbH & Co. KG, dceřinná společnost Sparkasse 

Pforzheim Calw, vybudovala širokopásmovou síť (Breitbandnetz) 
s délkou trasy cca 800 km v regionu Nordschwarzwald. Síť je vy-
tvořena ze skleněných vláken nejvyšší kvality a slouží transferu vel-
kého množství dat. V nově zřízeném výpočetním středisku v Calw 
jsou od června 2016 provozovány jak vlastní servery, tak i servery 
zákazníků.

Úkolem zařízení v Calw je chlazení výpočetního střediska s ma-
ximálním chladicím výkonem 35 kW s maximální teplotou v pro-
storu 25 °C.

V časovém úseku od června 2016 do února 2017 (cca 5640 
hodin) vyrobil eChiller cca 80 MWh chladu a spotřeboval 4 MWh 
proudu (Strombedarf). To bylo umožněno i tím, že od října bylo 
chlazeno převážně venkovním vzduchem (free cooling) s celkovým 
potřebným příkonem pouhých cca 300 W. Díky tomu je eChiller 
cca šestkrát efektivnější než náhradní chladicí zařízení s chladivem 
HFKW.

DMK – eChiller v úspěšném zkušebním provozu
Od konce roku 2014 byl eChiller nainstalován u DMK Deutsches 

Milchkontor GmbH v Seckenhausen u Brém, aby odváděl teplo 
z místnosti serverů přes suchý chladič vzduchu do okolního pro-
středí. Potřeba chladu 25 kW a teplota vzduchu před raky měla 
být udržována na 25 °C. Tak jak je v těchto aplikacích běžné, je 
instalováno záložní chladicí zařízení s chladivem R410A s možností 
volného chlazení (free cooling, Freikühlfunktion).

V roce 2015 dodal eChiller 170 MWh chladu při ročním sezón-
ním chladicím faktoru (Jahresarbeitszahl) 14, a tím cca 3x až 4x 
vyšším než záložní zdroj. Tím přispěl eChiller k úspoře 50 MWh 
elektrické energie případně k redukci emisí 31 t CO2 (při energe-
tickém mixu v okolí Brém). Výsledky byly tehdy prezentovány na 
kongresu „future thinking“ 2016 a současně byly představeny za-
interesovanému publiku na ATMO Europe v Barceloně.

Další informace na toto téma:
www.future-thinking.de
www.atmo.org

Více informací: www.efficient-energy.com
Efficient Energy GmbH, Vertrieb
Hans-Riedl-Str. 5, 85622 Feldkirchen
Telefon + 49 (0) 89 693369 6440
Mobil + 49 (0) 162 4287042
E-Mail vertrieb@efficient-energy.de

(Bí)

Die Energie-Effi zienz-Messe

27. - 28. Juni 2018
Messe Karlsruhe

CEB®

www.ceb-expo.de

Exponát chladicího zařízení eChiller 2-35 na veletržním stánku firmy Efficient 
Energy GmbH, Feldkirchen, vpravo ředitel, Dr.-Ing. Jürgen Süβ

Chlazeni_Zlom_2018.indd   35 3/22/2018   10:35:22 AM




