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Skuteczność systemu automatycznej regulacji CHIPS
w kurtynach komfortowych Biddle

W

poniższym artykule opisano praktyczne pomiary kurtyn CA Biddle z technologią CHIPS – najnowszym osiągnięciem w dziedzinie automatyzacji pracy
kurtyn powietrznych chroniących otwarte drzwi. Dzięki tej technologii, automatycznie sterowana kurtyna ma najwyższą skuteczność separacji, najniższe możliwe
zużycie energii, zapewnia również optymalny komfort w zmiennych warunkach,
bez konieczności ciągłego ręcznego dostosowania parametrów kurtyny.

Opis projektu

n t
emperatura zasysanego powietrza (°C)

Badania przeprowadzono w budynku
Banku Credit Argricole we Francji. Kurtyna
powietrzna typ CAM-150-E zamontowana
została nad drzwiami przesuwnymi o wysokości 2,40 m w wejściu do banku. Aby
zapewnić rozdział środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przy minimalnym zużyciu
energii, praca kurtyny powietrznej sterowana jest automatycznie. Drzwi prowadzą do
korytarza z bankomatami, więc są otwarte 7
dni w tygodniu. Pracę kurtyny monitorowano
w trakcie 5 tygodni od 17 grudnia 2008 do
19 stycznia 2009 r. (rys. 1)

Monitorowane parametry
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n
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W każdej minucie za pomocą modułu
pomiarowego RDT monitorowane były następujące parametry:
n 
temperatura zewnętrzna (°C) – we wnęce
wejścia do banku od strony ulicy;

n

– na wlocie do kurtyny powietrznej, reprezentująca temperaturę wewnętrzną;
t
emperatura przy podłodze (°C) – temperatura wewnątrz, blisko podłogi, reprezentująca temperaturę komfortową;

o bliczona prędkość całkowita (m/s) –
wartość obliczana przez algorytm w celu
oszacowania biegu wentylatorów kurtyny
CA;

zadana prędkość wentylatora – aktualny
bieg wentylatora na poziomie pracy B
(wartość 2, 3, 5 i 6);

zadana temperatura nawiewu (°C) – wartość temperatury powietrza nawiewanego
obliczana przez algorytm w celu utrzymania stałej temperatury wewnątrz obiektu;

temperatura nawiewana (°C) – rzeczywista
temperatura powietrza nawiewanego;

w ykorzystana moc kurtyny (%) – moc
grzewcza jako procent maksymalnej mocy
grzewczej badanego modelu kurtyny (19,8
kW).

Rys. 1. Zdjęcie korytarza z zewnątrz oraz od
środka banku

Wykresy zbiorcze
Na rysunku 2 można zauważyć, że temperatura wewnętrzna jest stała, ok. 20°C,
chociaż temperatura zewnętrzna waha się od
-5 do 10°C.  Temperatura wewnątrz pomieszczenia spada poniżej temperatury 19°C tylko
w nocy, gdy kurtyna powietrzna jest wyłącza-

zadana prędkość nawiewu

temperatura zewnętrzna
– zadana temp. nawiewu
– temperatura nawiewu
– temp. przy podłodze
– temp. zasysanego powietrza

– zadana prędkość wentylatora
– temperatura zewnętrzna
– obliczona prędkość całkowita
– wykorzystana moc kurtyny

Rys. 2. Przykładowy odczyt tygodniowy (pozostałe tygodnie do wglądu w firmie Teklim)
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Rys. 3. Zadana automatycznie prędkość nawiewu w zależności od
temperatury zewnętrznej
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temperatura nawiewu
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poziom pracy kurtyny

temperatura zewnętrzna

temperatura zewnętrzna

Rys. 4. Aktualny poziom pracy kurtyny w zależności od temperatury
zewnętrznej

na przez zegar. Temperatura wewnętrzna jest
wyższa niż 21°C w południe, kiedy hol jest
nasłoneczniony, co potwierdzają obserwacje
pogody (C = zachmurzenie, HC = częściowe
zachmurzenie, S = słonecznie).  Podsumowując, klimat wewnętrzny jest bardzo stabilny dzięki
automatycznej pracy kurtyny (CHIPS) mimo, że
temperatura na zewnątrz ciągle się zmienia.
Rysunek 3 pokazuje wszystkie obliczone
wartości zadanych prędkości nawiewu w okresie całych pięciu tygodni. Dolna granica jest
funkcją temperatury zewnętrznej. Jest to minimalna prędkość, przy której strumień dosięgnie podłogi (sytuacja przy zerowej wentylacji).
W przypadku wystąpienia dodatkowego stru-

Rys. 5. Aktualna temperatura nawiewu powietrza w zależności od
temperatury zewnętrznej

mienia powietrza wentylacyjnego moc strumienia kurtyny należy zwiększyć, aby zapewnić
separację klimatów i ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Całkowita wartość prędkości jest
również ograniczona od góry w związku z limitem maksymalnej temperatury nawiewanego
powietrza (50°C). Z badań wynika, że prędkość
powietrza nawiewanego z kurtyny wzrasta,
przy spadku temperatury zewnętrznej. Należy
pamiętać, że jest to wewnętrzna wartość algorytmu sterowania. Ponieważ regulowana jest
kurtyna CA (z zasady nawiewająca powietrze
o stałej prędkości zależnie od poziomu pracy),
to rzeczywista prędkość jest stała (tu: 4,5 m/s
na poziomie pracy B) i niezbędna siła kurtyny

jest przeliczana dla aktualnego biegu wentylatora (poziom B1, B2, B3 i B4) dla modelu
CA. Dlatego też rysunek 4 pokazuje aktualny
poziom pracy kurtyny powietrznej. Ponownie,
jest oczywiste, że dla niższej temperatury na
zewnątrz wymagany jest wyższy poziomy pracy
kurtyny powietrznej. Przy stosunkowo wysokiej
temperaturze zewnętrznej, urządzenie pracuje
na wyższych biegach tylko na początku dnia
(rozruch) lub podczas intensywnej wentylacji.
Z rysunku 5 wynika, że rzeczywiste temperatury nawiewu mieszczą się w zakresie
między 21 a 50°C. Temperatura poniżej 20°C
występują tylko podczas rozruchu. Wystąpienie temperatury powyżej 50°C oznacza,
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temperatura zasysanego powietrza

temperatura przy podłodze

wykorzystana moc grzewcza (% mocy maksymalnej)

wykorzystana moc grzewcza (% mocy maksymalnej)

Rys. 6. Temperatura zasysanego powietrza w zależności od wykorzystanej mocy grzewczej kurtyny

że wystąpiły trudności w doprowadzeniu
strumienia powietrza do poziomu podłogi.
Średnia temperatura nawiewu wynosi około
24°C. W trybie pracy automatycznej system
regulacji podgrzewa strumień nawiewanego powietrza   tylko do takiej   temperatury,
która jest niezbędna, aby utrzymać komfort
wewnątrz pomieszczenia.
Rysunki 6 i 7 pokazują bardzo stabilny
poziom temperatury powietrza zasysanego
(wewnątrz obiektu, na wysokości 2,50 m), oraz  
temperaturę przy podłodze (wewnątrz obiektu,
na wysokości 20 cm) wahającą się w zakresie
od 19 do 21°C.
Poziom wykorzystanej mocy grzewczej
wynosi maksymalnie 85%, jest on uzyskiwany jedynie podczas ogrzewania korytarza na
początku dnia. Kurtyna pracuje jako „zimna”
(0% wykorzystania mocy grzewczej), kiedy temperatura zasysanego powietrza wzrasta powyżej 21°C. Zazwyczaj jest to wynikiem zysków
ciepła od nasłonecznienia. Poziom wykorzystania mocy grzewczej kurtyny powietrza wzrasta
od 0% przy temperaturze wewnętrznej 21°C
lub wyższej, do poziomu 85% przy temperaturze powietrza zasysanego równej 20°C lub
niższej. Z badań wynika, że klimat wewnętrzny
jest bardzo stabilny, strumień powietrza z kurtyny powietrznej zawsze dociera do powierzchni
podłogi.

Rys. 7. Temperatura przy podłodze, w zależności od wykorzystanej
mocy grzewczej kurtyny

Oszczędności energii uzyskane dzięki
systemowi CHIPS
Na rysunku 8 pokazano raz jeszcze, że
podczas chłodniejszych okresów, kurtyna
powietrzna z systemem sterowania CHIPS przełączana jest na wyższy poziom pracy i osiąga
większą moc grzewczą w celu zapewnienia
stałej temperatury wewnętrznej na poziomie
podłogi. Ponadto, ukazane zostały codzienne
zmiany temperatury – od niskich w nocy, do
maksymalnej w godzinach popołudniowych
i ponownie niższych wczesnym wieczorem.
Oznacza to, że w południe wymagane są niższe moce grzewcze, w porównaniu do godzin
rannych i wczesnego wieczoru. W przypadku
sterowania ręcznego, kurtyny pozostałyby
prawdopodobnie na wyższych ustawieniach
przez cały dzień. Temperatury przy poziomie podłogi są bardzo stabilne, między 19
a 21°C, wzrastają jedynie przy zyskach od
nasłonecznienia. W czasie 5 tygodni, kiedy
prowadzone były testy, średni poziom ogrzewania przy regulacji automatycznej wynosił
7%, czyli 1,5 kW. Można to porównać ze średnim ustawieniem ręcznym na poziomie pracy
B2  i temp. nawiewu 35°C, czyli 30% mocy
kurtyny (6,6 kW). Wynika z tego, że potrzeby  
grzewcze ograniczono do 25% w stosunku do
analogicznych nastaw ręcznych.

– poziom pracy kurtyny (poziom B)
– temperatura zewnętrzna
– temp. przy podłodze
– wykorzystana moc kurtyny

Podsumowanie
Kurtyny powietrzne pozwalają na oszczędność energii w stosunku do otwartych drzwi
bez kurtyn (ten oczywisty aspekt nie został
przedstawiony w niniejszym artykule).
Kurtyny powietrzne z automatyczną regulacją CHIPS nieustannie dostosowują swoje
ustawienia –   samoczynnie i niezależnie
od siebie sterują poziomem pracy (ilością
powietrza nawiewanego) oraz regulują moc
ogrzewania, w oparciu o rzeczywiste warunki  
na zewnątrz chronionego obiektu. Ponadto
urządzania te gwarantują zawsze optymalną
skuteczność separacji klimatów, dobry komfort i dodatkowe oszczędności energii oraz
niższy poziom hałasu. Dzięki automatycznej
regulacji CHIPS po instalacji kurtyny użytkownik nie musi już samemu dostosowywać
parametrów po zmianie warunków pracy.
Pomiary praktyczne pokazały, że możliwe
jest uzyskanie dalszych oszczędności energii
na poziomie 75% w stosunku do pracy kurtyny w trybie „ręcznym” w okresie zimowym  
z zapewnieniem optymalnego komfortu.
Opracowanie:
B.E. Cremers (Biddle bv – Kootstertille),
Renata KUPNIEWSKA – Teklim Sp.j.



n

– poziom pracy kurtyny (poziom B)
– temperatura zewnętrzna
– temp. przy podłodze
– wykorzystana moc kurtyny

Rys. 8. Temperatura zewnętrzna, temperatura przy podłodze, poziom pracy kurtyny, wykorzystana moc grzewcza (na drugiej osi) w poszczególne dni
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