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PROJECT

Trane koelt ziekenhuis Emmen met hoog
seizoensrendement en GWP van bijna 0
Het Scheper ziekenhuis in Emmen wordt al jaren gekoeld met Trane koelmachines. Voor de
recente uitbreiding koos het ziekenhuis wéér Trane chillers. Twee nieuwe Trane RTWD HSE’s
zorgen het hele jaar door voor energiezuinige koeling in de nieuwe gebouwen. Ook het
koudemiddel is helemaal van deze tijd: R1234ze, met een Global Warming Potential van bijna
nul.
Lees meer >

PRODUCTNIEUWS

Kleine kampioen kostenbesparing

Nieuwe Trane Airfinity S rooftop
airco’s met R454B voor lage GWP
Met de S van Small. Voor het kostenefficiënt ventileren,
verwarmen (14-40 kW) en koelen (18-42 kW) van onder meer
winkels, kantoorpanden, restaurants en magazijnen
introduceert
Trane de Airfinity S. Deze rooftop airconditioners zijn extreem
zuinig met energie dankzij Trane’s onovertroffen Adaptive
Frequency DriveTM.
Lees meer >

KOUDEMIDDELEN

Trane maakt vaart met lagere
GWP door R454B
IHet volledige assortiment Trane schroef- en centrifugaal-units
werkt al op koudemiddelen met een laag of te verwaarlozen
Global Warming Potential (GWP), zoals R513A en R1234ze.
Voor koelmachines, warmtepompen en rooftop airco’s met
scrollcompressoren is R454B het meest geschikte én meest
duurzame koudemiddel.
Lees meer >

SERVICE EN ONDERHOUD

‘Eddy current’-inspectie pijpenbundels

Inwendig onderzoek wisselaars,
verdampers en condensors loont
Onderhoudsmedewerkers hebben geen radarogen. Vandaar
dat de pijpenbundels van onder meer warmtewisselaars van
oudere koelmachines doorgaans weinig aandacht krijgen bij
regulier onderhoud. Deze onderdelen vormen echter het hart
van de machine. Een goed beeld van de conditie voorspelt
problemen of maakt duidelijk dat een machine ondanks zijn
leeftijd nog prima mee kan.
Lees meer >
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