nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Thiết bị Làm lạnh – Làm nóng Hấp thụ Năng lượng Mặt trời
Đặc tính

Điều hòa Không khí Sử dụng Năng lượng Nhiệt Mặt trời

 Không Freon:
Thiết bị làm lạnh – làm nóng hấp thụ có chứa “nước” làm môi chất
lạnh và không sử dụng khí Freon vốn rất có khả năng gây hiện
tượng nóng lên trên toàn cầu.
 Tiêu thụ điện ở mức thấp:
Thiết bị lạnh – làm nóng hấp thụ cung cấp nước lạnh bằng cách
đốt cháy năng lượng tái tạo hoặc khí đốt tự nhiên, điều này góp
phần làm giảm đáng kể việc tiêu thụ điện năng.
 Áp dụng cho Năng lượng nhiệt mặt trời:
Thiết bị lạnh – làm nóng hấp thụ năng lượng mặt trời ưu tiên sử
dụng năng lượng nhiệt mặt trời, điều này có thể làm giảm lượng
tiêu thụ khí đốt tự nhiên.
 Nhiệt độ giới hạn dưới của nước nóng năng lượng mặt trời là
“75°C”.
 Mẫu cơ bản là mẫu máy đạt hiệu quả cao trên toàn thế giới với
COP cao và có thể làm giảm lượng khí thải CO2.
 Cũng có thể áp dụng nhiệt thải từ hệ thống đồng phát động cơ khí
hoặc tuabin khí.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Thiết bị làm lạnh –
làm nóng hấp thụ năng
lượng mặt trời

Bộ thu năng lượng
mặt trời

Khi làm lạnh,
nước nóng được
cung cấp (75°C).

Khi làm nóng, nước
nóng được sử dụng
trực tiếp (60°C).

(Đảo chiều)
Khí
Bộ trao
đổi nhiệt

Làm nóng

Làm lạnh

(Bản vẽ khái niệm của hệ thống làm lạnh bằng năng lượng mặt trời)
 Nước nóng được làm nóng bằng năng lượng nhiệt mặt trời thông qua bộ thu năng lượng mặt trời
được cung cấp cho thiết bị làm lạnh – làm nóng hấp thụ năng lượng mặt trời. Thiết bị làm lạnh – làm
nóng hấp thụ năng lượng mặt trời sẽ thu hồi nhiệt từ nước nóng và chuyển đổi thành dung dịch
bromua lithi trong máy, và như vậy giúp làm giảm mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên.
 Bởi vì bản thân thiết bị làm lạnh hấp thụ năng lượng mặt trời được trang bị bộ đốt mà cung cấp nhiệt
đốt cháy cần thiết trong máy nên hệ thống đảo chiều là không cần thiết ngay cả khi nhiệt mặt trời
không đủ. Hơn nữa, vì ưu tiên sử dụng nước nóng từ nhiệt mặt trời nên có thể vận hành làm lạnh chỉ
với nhiệt mặt trời khi tải làm lạnh thấp.
 Bộ trao đổi nhiệt mới được phát triển đặc biệt dành cho nước nóng năng lượng mặt trời thực hiện
giúp thiết lập nhiệt độ giới hạn dưới lên đến “75°C”. (Nhiệt độ giới hạn dưới để thu hồi nước nóng
trước đây là “83°C”.)
 Để làm nóng vào mùa đông, có thể cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời để làm nóng.

Hiệu quả hoặc nhận xét
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Có thể làm giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên bằng cách sử dụng nước nóng từ năng lượng
nhiệt mặt trời.

Không có nước nóng.

Lượng tiêu thụ khí [m3N/H-định mức kW]

Có nước nóng.

Lượng tiêu thụ khí đốt
tự nhiên giảm đáng kể
đến 32%.

Năng suất làm lạnh
tối đa chỉ bằng nước
nóng: 55%

Phạm vi vận hành chỉ bằng nước nóng

Tỷ lệ tải [%]

 Có thể tiết kiệm 32% lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên khi vận hành theo định mức so với kiểu cơ bản.
(Trong trường hợp nhiệt độ cửa vào nước nóng là 90°C.)
 Năng suất làm lạnh tối đa chỉ bằng nước nóng là “55%”.
(Trong trường hợp nhiệt độ cửa vào nước nóng là 90°C.)
<Ví dụ> Trong trường hợp 100 RT, máy có thể cung cấp nước lạnh lên đến 55 RT chỉ bằng nước
nóng.
 Có thể làm giảm đáng kể khí thải CO2 bằng năng lượng nhiệt mặt trời so với kiểu đốt trực tiếp.
 Tổng đầu ra động cơ chỉ có “4.85kW” trong trường hợp 185 RT”.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Điểm bàn giao chủ yếu: Tòa nhà chung, khách sạn, trung tâm mua sắm, v.v…
Số lượng bàn giao: 13 bộ
Nước ngoài: Tung ra thị trường vào tháng 6 năm 2010.
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