VÁLVULA DE ENERGIA BELIMO™

O Johnson GEO
CENTRE em St.
John’s, Terra Nova
e Labrador alcança
18% de economia de
energia

Em 2002, o GEO CENTRE em St. John’s, Terra Nova e Labrador, Canadá, abriu suas
portas aos visitantes e, desde então, oferece muitas atrações para explorar a
história geológica da região e do planeta. Devido ao seu ambiente interessante em
meio às rochas e o fato de que o prédio geralmente precisa ser aquecido e resfriado
ao mesmo tempo, é um lugar muito interessante do ponto de vista de AVAC
também. O sistema de AVAC foi otimizado continuamente e, após cerca de 15 anos
de operação, as Energy Valve da Belimo foram instaladas junto com VFDs para
algumas bombas. Esta otimização levou à economia de energia de 20%, o que
significa mais de C$20.000 por ano.

TIPO DE PRÉDIO

Museu e centro de eventos
PROJETO

Johnson GEO CENTRE
SETOR

Bomba de aquecimento geotérmica com fonte de
água
PRODUTOS

Válvula de energia Belimo

História de sucesso – Johnson GEO CENTRE

O prédio

Você nem precisa entrar no GEO CENTRE para saber que se trata de um prédio
surpreendente e único. O GEO CENTRE é um centro de interpretação geológica - um
projeto de doze milhões de dólares canadenses que é o resultado de mais de quatro
anos de pesquisa, planejamento, projeto e construção. Ele foi construído sobre uma
bacia rochosa natural, originalmente repleta de turfas, coberta com till glacial e
pedregulhos. A bacia foi escavada e o CENTRE foi construído para ficar entre mais
de 152 metros lineares [500 pés] de paredes de rocha exposta. Até mesmo o
sistema de aquecimento do prédio é uma atração. Seis poços geotérmicos, cada
um deles com mais de 152 metros de profundidade [500 pés], foram perfurados
para extrair o calor das rochas profundas no inverno ou dissipar o calor para elas
durante o verão. A entrada grande e revestida de vidro, a 2,5 andares de altura, é a
única parte da construção acima do solo, deixando aproximadamente 85% dos
2.970 metros quadrados [33.600 pés quadrados] da área do prédio no subterrâneo.

O sistema AVAC

Em qualquer dia, independentemente do clima lá fora, pode haver necessidade de
resfriar o lobby. Por estar no subterrâneo, o clima afeta pouco a carga de
aquecimento. Este prédio mantém uma alimentação de água de resfriamento
constante durante todo o ano de 6° a 10°C [43° a 50°F] com base na carga primária
do lobby de vidro e uma alimentação de água quente constante durante todo o ano
de 35° a 45°C [95° a 113°F] com base na temperatura do ar externa. Todo o calor
produzido no lado do condensador do sistema como um subproduto da produção
do resfriamento necessário, conforme ilustrado na figura 1, é primeiro usado para
manter a alimentação de água quente disponível para as partes de aquecimento do
prédio onde necessário (1 no diagrama). Assim que isso é atendido, o calor pode ser
eliminado para o solo (2 no diagrama) pelos poços e, como último recurso, o
excesso de calor pode ser eliminado pelo resfriador a seco externo (3 no diagrama).
O principal objetivo é desperdiçar o mínimo de calor possível.

"As economias serão
drásticas. Melhorar a
eficiência energética do
prédio faz total sentido do
ponto de vista econômico.
Todo Dinheiro
economizado é bem vindo.
Não somos uma
organização sem fins
lucrativos. Logo, quanto
mais dinheiro pudermos
economizar em
aquecimento,
resfriamento e iluminação
do prédio, mais poderá ser
investido em exposições,
programas escolares etc."
Dennis Keough, Gerente, Exposições e
Instalações, Johnson GEO CENTRE

História de sucesso – Johnson GEO CENTRE

Modernização das Energy Valves e VFDs

O sistema está em funcionamento há 15 anos. Recentemente, as Energy Valves da
Belimo foram adicionadas ao sistema para melhorar a eficiência energética do
prédio e VFDs foram colocados em 8 de 12 bombas. Com o medidor de fluxo da
Energy Valve e dois sensores de temperatura para as linhas de alimentação e
retorno, as bombas de fornecimento de água fria e de alimentação de água quente
são controladas com base no Delta T.
As Energy Valves foram instaladas nos poços de captação subterrânea, nos quais o
fluxo máximo é limitado para evitar a sobrepressão dos poços. Na descarga de cada
uma das 7 bombas de aquecimento também foi instalada uma Energy Valve. Os
circuitos do condensador (descarga das bombas de aquecimento) são controlados
com base na faixa de temperatura ideal, permitindo que as bombas de aquecimento
funcionem em um ponto operacional eficiente. Como a pressão de condensação do
refrigerante segue a temperatura média da água do condensador, o controle de
temperatura não precisa ser particularmente rápido.
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Figura 1: diagrama mostrando a configuração básica da planta.

Figura 2: a temperatura de entrada é monitorada para o trocador de calor interno e
modula o fluxo pela bomba de aquecimento para garantir a eficiência ideal da carga
atual.

A ENERGY VALVE DA BELIMO

A Energy Valve é uma válvula independente de
pressão que mede, controla e registra a energia
da serpentina por meio de um medidor de fluxo
ultrassônico ou eletromagnético incorporado,
juntamente com sensores de temperatura de
água de alimentação e de retorno. A Energy valve
da Belimo tem uma lógica do Gerenciamento do
Delta T incorporada e patenteada que monitora o
desempenho da serpentina e reduz o potencial
desperdício de energia ao fazer a manutenção do
Delta T. Dois sensores de temperatura são
combinados para obter o máximo de precisão.
Além da entrada analógica configurável e o sinal
de feedback, ele se comunica com o sistema de
gerenciamento predial por várias interfaces como
BAC-net (MS/TP ou IP), Modbus (TCP ou RTU) ou
MP-Bus. O servidor web integrado simplifica o
comissionamento, a otimização e a manutenção,
oferecendo as páginas da web para configuração
e monitoramento de dados. O dispositivo de
registro de dados coleta até 13 meses de dados
que podem ser baixados e usados com
ferramentas externas para análises e otimizações
posteriores. Alguns desses recursos contribuem
para pontos do LEED. Desde 2017, a Energy Valve
pode ser conectada à nuvem da Belimo para
obter acesso aos dados registrados de qualquer
lugar no mundo durante toda a vida útil do
produto.
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O benefício

Jamie Valone, Gerente da Filial - Centinel Services explica os benefícios da Energy
Valve da seguinte maneira: “Nos últimos anos, a tecnologia não conseguia nos
fornecer esta quantidade de dados na faixa de preço. Nós podemos usar esses
dados para tomar decisões inteligentes para controlar as bombas de aquecimento
com mais eficiência. Nada foi mudado na construção original, nós só temos mais
dados disponíveis para tomar decisões lógicas inteligentes e, finalmente, ter uma
forma de controlar o fluxo por cada bomba de aquecimento individual. Não há
mais capacidade no sistema, nós só estamos criando as condições ideais de
funcionamento para as bombas de aquecimento. A diferença é que podemos fazer
a redução e garantir o funcionamento sem disparos em dias com carga parcial.
Onde o sistema realmente vai brilhar em comparação com o passado será nas
baixas temporadas."
Os custos para aquecer e iluminar o CENTRE ficam em torno de C$100.000 por
ano. Sem a unidade geotérmica, esse número chegaria próximo de C$160.000 por
ano. Junto com a substituição das lâmpadas de halogêneo por LED, o Gerente da
Propriedade do GEO CENTRE, Dennis Keough, disse "As economias serão drásticas.
Deixar o prédio com uma eficiência energética melhor simplesmente faz sentido
do ponto de vista econômico. Todo Dinheiro economizado é bem vindo. Não
somos uma organização sem fins lucrativos. Logo, quanto mais dinheiro pudermos
economizar em aquecimento, resfriamento e iluminação do prédio, mais poderá
ser investido em exposições, programas escolares etc." Keough também disse que
o GEO CENTRE tem orgulho de ser um marco ambiental. "Gostamos de ser o
exemplo. Se pudermos economizar energia, não estamos apenas economizando
dinheiro, mas também reduzindo o impacto ambiental."
O novo sistema de monitoramento ajudará a reduzir ainda mais os custos. As
simulações usando o sistema Kaizen da CopperTree Analytics estão prevendo
uma redução ainda mais significativa dos custos de energia

Conclusão

A Energy Valve Belimo tem um papel fundamental no projeto. O fluxo de água é
modulado dependendo do requisito da bomba de aquecimento. A válvula agora
controla o fluxo volumétrico para garantir que a temperatura de retorno permaneça
dentro da faixa de pressão aceitável da bomba de aquecimento. A gerência do
prédio é informada em todos os momentos sobre o funcionamento da bomba de
aquecimento.
A Energy Valve não tem só um efeito estabilizador sobre a planta em todos os
recursos de balanceamento dinâmico, mas também tem um efeito muito positivo
na geração de energia; neste exemplo, as bombas de aquecimento, em outros
exemplos, a máquina de refrigeração ou uma caldeira de condensação. As
economias de energia no Johnson GEO CENTRE estavam no fim da primeira fase
em torno de 16,8%. Após a conclusão da segunda fase de melhoras (o desligamento
dos pares de bombas de aquecimento), a economia chegou a 18% após a
implementação parcial do mês, mas está parecendo ficar em +22% no próximo
mês.
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Figura 3: um display interativo no GEO CENTRE
mostra aos visitantes como as bombas de
aquecimento estão funcionando para economizar
energia e dinheiro. (Glenn Payette/CBC)

