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Danfoss Drives w Polsce - fabryki

Obszary produkcyjne w Polsce:

• Chłodnictwo & Klimatyzacja
• Systemy Grzewcze
Koleczkowo

Żelazkowo

• Ciepłownictwo

Tuchom

• Danfoss Power Solutions

Warszawa

Zakłady produkcyjne Danfoss:

Grodzisk Maz.
• Grodzisk Mazowiecki
• Tuchom

Wrocław

• Koleczkowo
• Żelazkowo
Bielany Wrocławskie

• Wrocław
• Bielany Wrocławskie
Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się
na poziomie ok. 2000 osób.

Obroty Danfoss w Polsce to ok. 1 mld PLN
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Classified as Business

Danfoss Drives w Polsce - segmenty biznesowe

DANFOSS
POWER
SOLUTIONS

DANFOSS
COOLING

DANFOSS
DRIVES

DANFOSS
HEATING

#2

#1

#2

#1

Pozycja na rynku

32%

ze sprzedaży netto
Grupy

• 6,815 pracowników
• 22 fabryk w 11 krajach
• sprzedaż 1.9 mld EUR
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Pozycja na rynku

27%

24%

ze sprzedaży netto
Grupy

• 6,396 pracowników
• 13 fabryk w 10 krajach
• sprzedaż 1.6 mld EUR

Pozycja na rynku

ze sprzedaży netto
Grupy

• 4,652 pracowników
• 11 fabryk w 7 krajach
• sprzedaż 1.4 mld EUR

Classified as Business

Pozycja na rynku

17%

ze sprzedaży netto
Grupy

• 5,339 pracowników
• 26 fabryk w 12 krajach
• sprzedaż 1.0 mld EUR

Filar napędów

20%

50%

światowego zużycia
energii dotyczy
energii elektrycznej

energii elektrycznej
wykorzystywane jest
przez
silniki elektryczne

Przetwornice częstotliwości sterują zasilaniem silników elektrycznych
umożliwiając zwykle zmniejszenie zużycia energii o 15–40%,

OBECNIE:

W PRZYSZŁOŚCI:

75%

Przetwornice częstotliwości mogą
zmniejszyć o

przetwornic częstotliwości
stosowanych jest w
pompach, wentylatorach i
sprężarkach

8%

globalne zużycie energii elektrycznej do
2040 r.*

Nasze zaangażowanie, pasja i oddanie, a także gwarantowana przez nas jakość
produktów optymalizowanych pod kątem poszczególnych aplikacji sprawiają, że
przekuwamy tę wizję w rzeczywistość.

4 | Danfoss Drives | DKDD.EP.409.A5.02

Classified as Business

Konspekt

Źródło: World Energy Outlook, Międzynarodowa Agencja Energetyczna,
2016 r.

Dla lepszej przyszłości — oszczędność energii
związana ze sterowaniem silnikami
elektrycznymi

Konspekt
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Classified as Business

Konwersja energii - aplikacje wykorzystujące urządzenie Danfoss
Drives

Elektrownie wiatrowe

Fotowoltaika

Elektrownie pływowe

Elektrownie wodne i
pompowo-szczytowe

Ogniwa paliowe

Magazynowanie energii
sprężonego powietrza CAES

Bateryjne magazyny energii
(elektrochemiczne)

Geotermalne
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Classified as Business

Szeroka oferta zaawansowanych
produktów
Napędy AC

(0.18 – 1,400 kW)

Zintegrowane
napędy serwo
Softstarty

Napędy chłodzone
powietrzem i z
chłodzeniem
cieczowym
(0.25 – 5,300 kW)

Opcje toru
mocy
(filtry)

Inwertery
solarne
(dostawy do SMA)

Zintegrowane
moduły mocy

Vacon

dla turbin
wiatrowych

Przemienniki
turbin wiatrowych

Usługi

Danfoss

Program Partnerski

Usługi
narzędzia
softwarowe
Vacon Partner
Program

Konfigurator
produktów i spójna
platforma
zakupowa VLT shop

Szkolenia
Projektowanie
systemu i wsparci
uruchomienia

Szkolenia
Eksperckie wsparcie
aplikacyjne

Utrzymanie ruchu
napędów i programy
odnowy bazy
sprzetowej

Umowy Serwisowe
Biuro Obsługi
Klienta- przed i po
sprzedaży
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Aktywne Filtry
Harmonicznych
Inwertery
sieciowe

Specjalizowane
moduły mocy
narzędzia
softwarowe

Napędy z
bezpośrednim
zwrotem: Active
Front-End

Biuro obsługi Klienta

Classified as Business

Rozwiązania dla biznesu – aplikacje i obszary zastosowań

Wentylatory
Pompy

n
n

Taśmociągi i podajniki

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n

Młyny

n

Miksery

n

n
n

n
n

n
n

n

n
n

Kruszarki
Wytłaczarki

n
n
n

n

Wirówki

Sprężarki

n
n

n

n
n

n

n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Wiertnice dla szybów naftowych i gazowych

n

Generatory wiatrowe

n

Nawijarki kołowroty

n

Układy kontroli pochyłu statków

n

Dźwigi, suwnice, windy

n

Podnośniki

n
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n

n

n

n

n

Schody i chodniki ruchome
Maszyny pakujące

n

n
n

n

Napędy i stery strumieniowe

n

Windy kotwiczne i napinacze cum

n

Classified as Business

n

n

n

n

Modernizacja podajnika buraków cukrowych
Pierwszym podstawowym celem modernizacji było uzyskanie układu
napędowego składającego się z dwóch zespołów przekładniowych
pracujących na wspólny wał z równym podziałem obciążenia.
Silniki 2x90kW obciążone w 50% pracujące na wspólny wał z uwagi na
redundancję.
W przypadku awarii jeden napęd jest w stanie kontynuować działanie
aplikacji.
Zastosowane rozwiązanie miało zapewnić bezprzerwową pracę
podajnika w przypadku awarii jednego z układów.
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Classified as Business

Modernizacja podajnika buraków cukrowych

ID

Name

Setup 1

100

Configuration
Mode

Speed open
loop

101

Motor Control
Principle

VVC+

103

Torque
Characteristics

Constant
torque

104

Overload
Mode

High torque

Podział obciążenia
Pomiędzy
falownikami
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Classified as Business

Modernizacja podajnika buraków cukrowych
Drugim celem modernizacji było dopasowanie
wydajności podajnika do możliwości
produkcyjnych oraz optymalizacja zużycia
energii.
Dla przetwornic 2x90kW obciążonych w
50%przez 6 miesięcy kampanii mamy zużycie .
Rocznie to 315 000 kWh energii
Przy 0,75 PLN/kWh
To jest koszt 230 000 PLN
Z zależności P[kW]=M[Nm]*n[obr/min]
P[kW] ~ n[obr/min]
Wynika, że jeżeli zmniejszymy prędkość
podajnika o 20% zaoszczędzimy 20% energii
= 47 000 PLN rocznie
(~koszt zakupu falowników)
Dodatkowe oszczędności to większa żywotność
taśmy podajnika z uwagi na zmniejszenie
prędkości oraz elementów napędowych z uwagi
na ograniczenie udarów mechanicznych przy
uruchomieniu.
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Classified as Business

Modernizacja pompy gazu 400kW

• Układy napędowe z tzw. kwadratową charakterystyką cechują się tym , że
pobierana moc jest proporcjonalna do kwadratu prędkości.
• Oznacza to, ze obniżenie prędkości o 10% powoduje 20% oszczędności energii
elektrycznej a obniżenie prędkości o 30% skutkuje oszczędnościami na poziomie
50% energii
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Classified as Business

Modernizacja pompy gazu 400kW
Celem modernizacji było uzyskanie łagodnego rozruchu silnika 400kW bez udarów prądowych
oraz dopasowanie wydajności pompy do aktualnego zapotrzebowania.
Dla przetwornicy 400kW pracującej przez 6 miesięcy kampanii mamy zużycie
Rocznie to 1 750 000 kWh energii
Przy 0,75 PLN/kWh
To jest koszt 1 314 000 PLN
Z zależności P[kW]=M[Nm]*n[obr/min]
P[kW] ~ n^2 [obr/min]

wynika, że jeżeli zmniejszymy prędkość podajnika
o 20% zaoszczędzimy 36% energii
= 470 000 PLN rocznie
(~ a to znacznie więcej niż koszt zakupu falownika)
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Classified as Business

Inteligentne zarządzanie ciepłem
Tylny kanał chłodzenia - do 90% strat ciepła zostaje
odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia rozdzielni
Stosowany w przetwornicach VLT Aqua od 75 kW:
Aby rozproszyć z rozdzielnicy 1 W ciepła potrzebna jest
moc 0,33 W instalacji klimatyzacyjnej szafy.
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Classified as Business

Inteligentne zarządzanie ciepłem cd.
Straty ciepła wydzielane do pomieszczenia elektrycznego przez VLT Aqua bez dodatkowych kanałów
wentylacyjnych wynoszą:
Czas pracy 24h/dobę x 6 miesięcy kampanii x 8kW= 35040 kWh rocznie
Aby odebrać 1kW ciepła należy zużyć 0,33kW mocy wentylacyjnej
Cena kWh 0,75 PLN;

Sumaryczne straty ciepła Danfoss = 35040 kWh
Sumaryczne straty ciepła wydzielane do pomieszczenia elektrycznego 3500 kWh
(35040 - 3504 kW) x 0,75 PLN x 6 miesięcy kampanii x 0,33 = 10400PLN rocznie

Przy założeniu eksploatacji 10
lat daje to : 104 000 PLN
oszczędności
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Classified as Business

Monitorowanie uzwojenia stojana silnika
 Analizując charakterystykę prądową silnika, napęd może
wykryć uszkodzenie uzwojenia silnika na wczesnym
etapie.
 Ta funkcja nie wymaga żadnych zewnętrznych czujników.
 Zwykle uszkodzenie izolacji uzwojeń silnika nie pojawia się
nagle - uszkodzenie zaczyna się od pojedynczego zwarcia
między uzwojeniami i rozwija się z czasem
 Funkcja może już na wczesnym etapie sygnalizować
ostrzeżenie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w
izolacji uzwojenia stojana silnika.
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Classified as Business

Monitorowanie drgań

 Zewnętrzny czujnik drgań (4…20 mA).

 Poziom zadziałania zgodnie z ISO10816.
 Funkcja może być użyta do detekcji:
 niewyważenie & nieosiowości
 luzy
 niewspółosiowość
 rezonans mechaniczny

 Napęd koreluje wielkość drgań z prędkością obrotową silnika.
 Ciągły monitoring vs. okazjonalne kontrole serwisowe
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Classified as Business

Krzywa obciążenia

 Funkcja uczy się krzywej obciążenia aplikacji i wykrywa każde przekroczenie
obciążenia powyżej lub poniżej poziomu bazowego.
 Ta funkcja jest przydatnym narzędziem do wykrywania usterek w różnych
aplikacjach z obciążeniem pasywnym :
 Zabrudzenia,
 zapiaszczenie,
 pęknięcie wirnika lub zużycie pomp
 Zanieczyszczone filtry i nieszczelności w systemach wentylacyjnych
 Tarcie w maszynach
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Classified as Business

Światowej klasy usługi eksperckie — DrivePro®

Wsparcie
przedsprzedażowe

Szkolenia

DrivePro®
Services

Większa niezawodność

Bezpieczny budżet

Stay calm. You’re covered.
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Większa wydajność

Classified as Business

Dziękuję
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