BELIMO ENERGY VALVE™
NOVA CONSTRUÇÃO E RETROFIT

O Red Wing School
District e o Goodhue
County Education
District conseguirão
o retorno do
investimento em
menos de dois anos

A Belimo Energy Valve™ com conectividade em nuvem
ajuda o Red Wing School District a ser pioneiro em
eficiência energética.

TIPO DE PRÉDIO

Localizado no condado de Goodhue, Minnesota, na margem oeste do Rio Mississipi,
o Red Wing Public School District é um modelo de eficiência energética no setor
educacional. Ao longo das últimas duas décadas, o Red Wing comprometeu-se
seriamente com a gestão ambiental e sustentabilidade – alavancando as melhores
e mais recentes tecnologias prediais para reduzir o consumo de energia e melhorar
o ambiente de aprendizado para seus mais de 2.700 alunos. Com um total de 109
Energy Valves instaladas em toda a região, a Belimo teve um papel essencial ao
ajudar a Red Wing a atingir suas metas de sustentabilidade. As Energy Valves
ajudam a equipe da instalação a otimizar o consumo de água do sistema Delta T e
AVAC e com a conectividade em nuvem, a região consegue capitalizar com os vários
benefícios oferecidos pela Internet das Coisas (IoT).

Nova construção e reforma

Escola de ensino fundamental, escola de ensino
médio e centro educacional conjunto
PROJETO

SETOR

Educação
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Belimo Energy Valve™ (conectada na nuvem)

História de sucesso – Red Wing School District

Energy Valve com
conectividade em nuvem oferece
eficiência por meio de inovação
Instalações e visão geral do projeto

O Red Wing School District conta com oito prédios para uso dos
alunos, totalizando mais de 73.393 metros quadrados (790.000 pés
quadrados), incluindo três escolas de ensino fundamental, uma
escola intermediária, uma escola de ensino médio, um centro familiar,
uma arena de esportes e o Goodhue County Education District, um
centro educacional conjunto. Dos seis prédios da região que se
qualificam para o programa Energy Star® da Agência de Proteção
Ambiental, cinco receberam a classificação e a sexta é esperada no
ano que vem após a conclusão da reforma da escola de ensino médio
— um atestado das medidas proativas que a Red Wing tomou para
melhorar a eficiência energética em suas instalações.
Nos últimos dois anos, uma grande parte dos esforços da Red Wing
estavam concentrados em otimizar o fluxo de água e Delta T nos
controladores de ar nos circuitos de água de resfriamento do prédio e
os circuitos de água quente das caldeiras de condensação. Para isso,
eles buscaram a Belimo Energy Valve™.
A Red Wing tem atualmente 109 Energy Valves instaladas em três de
seus prédios. Todas elas são conectadas à Nuvem Belimo. Setenta e
oito Energy Valves estão instaladas no recém-construído River Bluff
Education Center – uma instalação com cerca de 6.196 metros
quadrados (66.700 pés quadrados) que atende desde crianças em
idade pré-escolar até 21 anos e oferece serviços de educação
especializada para mais de 150 alunos anualmente de várias regiões
do condado de Goodhue.

Requisitos do projeto

"Cada decisão que tomamos na Red Wing a respeito das instalações
foca-se na redução de custos, melhora da eficiência energética e
conforto para os ocupantes, além do aumento da confiabilidade geral
do sistema," disse Kevin Johnson, Diretor de Edifícios, Terrenos e de
Tecnologia na Red Wing. Johnson trabalha na Red Wing há mais de
19 anos e foi um dos impulsionadores por trás das iniciativas de
economia de energia da região. "A decisão de planejar a Energy Valve
no River Bluff foi tomada com base na experiência anterior com o
produto, além do nível superior de assistência oferecido pela Belimo à
região ao longo dos anos. Nós envolvemos várias empresas de
engenharia para analisar os números da instalação e, com o desconto
à medida oferecido pela Xcel Energy, que englobava parcialmente os
controles, VFDs e as válvulas em si, o período de recuperação do
investimento na instalação de todas as 78 Energy Valves ficou em
menos de dois anos. Foi realmente muito fácil!."

"As economias são sempre
difíceis de quantificar em novos
prédios; no entanto, no River
Bluff, estamos bombeando
aproximadamente 50% menos
água em relação à quantidade
de um prédio de tamanho
semelhante em nossa região",
ele disse. "Isso se iguala às
economias substanciais do
custo da bomba no longo prazo
e representa uma melhora em
relação às válvulas tradicionais,
que frequentemente oferecem
muito mais vazão do que o
necessário para manter os
setpoints de temperatura."
Kevin Johnson, Diretor de Edifícios,
Terrenos e de Tecnologia,
Red Wing School District
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Solução de economia de energia

As economias de energia da Energy Valve se devem principalmente à
redução do fluxo de água nas serpentinas – um benefício possível
graças ao Gerenciamento do Delta T patenteado da Belimo, que
monitora o desempenho da serpentina e otimiza a energia disponível
da serpentina através da manutenção do Delta T.

IoT e a Belimo Energy Valve™

Desde seu lançamento no mercado em 2012, a Belimo Energy Valve™
ganhou 20 prêmios do setor e ajudou empresas do mundo inteiro a
reduzir os custos de operação e o consumo de energia em instalações
ao otimizar o Delta T. A terceira geração de Energy Valve amplia esse
sucesso ao incorporar muitos recursos adicionais, incluindo a
conectividade em nuvem. "Com a proliferação da IoT e a digitalização,
a conectividade em nuvem se tornou um recurso importante para
empresas que buscam obter o máximo de seus equipamentos e
dispositivos industriais", disse Scott Reed, Gerente de Produto na
Belimo. "A conexão à Nuvem da Belimo permite que a operação da
válvula seja continuamente monitorada e os dados coletados do
sistema sejam analisados para melhorar o desempenho da serpentina
e da planta e, com isso, melhorando a economia de energia. Os
clientes também se beneficiam ao receber relatórios regulares de
desempenho que incluem dados sobre tendências, consumo de
energia e key performance indicators (KPI)."
Tom Daenzer, Gerente de Desenvolvimento de Negócios Digitais na
Belimo acrescentou: "Da perspectiva do cliente, o benefício principal
da conexão à nuvem é a visibilidade e a transparência dos dados.
Muitas informações úteis são compiladas pela Energy Valve para
ajudar a otimizar o processo de transferência de calor. Na maioria das
instalações, esses dados não são usados. No caso das Energy Valve
no Red Wing, todas agora conectadas à Nuvem da Belimo, esses
dados valiosos podem ser acessados facilmente pelo gerente da
instalação. Nós também podemos ajudar a garantir que o dispositivo
seja configurado adequadamente, oferecemos assistência remota e
análise e otimização de setpoint automatizadas do Delta T mediante
pedido do usuário."
Outro novo recurso da Energy Valve de terceira geração é a
funcionalidade de monitoramento de glycol patenteada. “O
monitoramento de glycol é exclusivo da Energy Valve” acrescentou
Daenzer. "Este recurso protege o sistema hidrônico ao garantir a
presença de níveis suficientes de glycol. Ele também garante que os
usuários não exagerem na proteção, já que o excesso de glycol reduz
a transferência de calor, criando um sistema menos eficiente."

RECURSOS DA BELIMO ENERGY VALVE™

A Belimo Energy Valve™ é uma válvula independente
de pressão habilitada para IoT e conectada à nuvem
que monitora o desempenho da serpentina e o
consumo de energia e ao mesmo tempo mantém o
Delta T. Os principais recursos e benefícios da
Energy Valve incluem:
– Gerenciamento do Delta T - O algoritmo
Gerenciamento do Delta T da Belimo reduz os
custos de operação com bombeamento e com a
máquina de refrigeração/caldeira através do
aumento da eficiência do circuito de água gelada
e da atenuação da síndrome de baixo Delta T.
– Conectividade em nuvem - Conectividade em
nuvem remota que permite à Belimo otimizar e
monitorar o consumo de energia do cliente e
oferecer um relatório avançado de dados do
sistema.
– Monitoramento de energia - O medidor de energia
integrado da Energy Valve fornece dados precisos
de desempenho da serpentina. Os dados são
usados para verificar o desempenho do sistema
durante o comissionamento e atuam como uma
linha de base padrão para o desempenho do
sistema ao longo do tempo. Este recurso ajuda a
obter pontos LEED através de Energia e
Atmosfera nos créditos 1 e 5.
– Monitoramento de glycol - A Energy Valve possui
uma exclusiva função de monitoramento de
glycol, assegurando que o teor de glicol atenda às
necessidades de projeto.
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A Energy Valve mantém o
conforto na sala de aula
BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

– Maior eficiência no bombeamento e consumo
de energia reduzido - Ao otimizar o Delta T e
reduzir o fluxo nas serpentinas de aquecimento
e resfriamento, o Red Wing conseguiu reduzir os
requisitos de bombeamento e custos
associados.

Satisfação do cliente

Nos próximos anos, à medida que as novas atualizações são garantidas, o
Red Wing tem planos de instalar Energy Valve adicionais em suas
instalações. "Cada dólar que não gastamos em contas de consumo é um
dólar que podemos juntar para melhorar o ambiente de aprendizado para
nossos alunos", disse Kevin Johnson. "A Energy Valve teve um papel
fundamental ao ajudar nossa região a atingir ganhos de eficiência ao
otimizar o Delta T e reduzir os custos de bombeamento. Estamos ansiosos
para trabalhar com a Belimo nos próximos anos para atingir economias de
energia ainda maiores e impulsionar nossas iniciativas de sustentabilidade
e redução de custos."

BELIMO Américas
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Belimo em todo o mundo: www.belimo.com

– Conforto otimizado para os ocupantes - O
monitoramento do glycol permite que os
engenheiros da instalação mantenham o teor de
glicol correto, aumentando a transferência geral
de calor e a eficiência de bombeamento, ao
mesmo tempo em que reduzem os custos de
operação e diminuem os riscos de problemas
que podem causar a perda de conforto.

CS_14 – 10.2018 – Sujeito a modificações técnicas

A região também está fazendo testes beta de um recurso de mapeamento
de fluxo de energia que, Johnson sugeriu, é uma extensão da Nuvem da
Belimo que oferece um meio visual para determinar o consumo de energia
em diferentes locais da Energy Valve. O mapa e o painel mostram as Energy
Valve de um prédio em particular. As informações incluindo consumo de
energia total, potência, fluxo, posição, Delta T e dados históricos estão
disponíveis. "Estamos muito felizes em usar o recurso mapa de fluxo de
energia no Red Wing," disse Kevin Johnson. "No River Bluff, por exemplo,
temos Energy Valve instaladas em cada zona individual de controladores
de ar. O mapa de aquecimento cobre o local de cada Energy Valve na planta
do prédio. Isso nos dará uma visibilidade granular sobre quais áreas estão
consumindo mais energia. Isso também nos ajudará a identificar e
diagnosticar potenciais problemas com muito mais rapidez do que faríamos
usando métodos tradicionais."

– Visibilidade aprimorada - Com a conectividade
de nuvem, o Red Wing School District ganha
maior visibilidade da operação dos
controladores de ar, serpentinas de resfriamento
e fluxos de energia nas instalações. As Energy
Valve podem ser monitoradas e comparadas
continuamente com outras válvulas operando
em condições semelhantes. Relatórios de
energia trimestrais fornecem dados sobre
tendências, energia e KPI de desempenho.

