Trigenerace typu A
spojení teplovodní absorpční chladicí jednotky a kogenerační jednotky, spalinový výměník je součástí
kogenerační jednotky
veškerá tepelná energie kogenerační jednotky je využita pro ohřev vody
výhoda: třícestný elektronicky řízený ventil umožňuje plynulou regulaci výstupu tepla určeného pro vytápění
nebo chlazení
vhodné pro provozy s potřebou vytápění v zimě a chlazení v létě
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Trigenerace typu B
spojení spalinové absorpční chladicí jednotky a kogenerační jednotky, spalinový výměník je součástí
absorpční jednotky
k vytápění je využívána pouze teplá voda z motorového okruhu kogenerační jednotky
výhoda: díky vyšší teplotě spalin je i účinnost absorpčního chlazení vyšší
vhodné pro provozy s celoroční souběžnou spotřebou tepla a chladu
Teplá voda z motoru

TEPLO
Spaliny
Kogenerační
jednotka

CHLAD
Absorpční jednotka
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Přehled typů
Typ kogenerační
jednotky

Typ
trigenerace

Typ
absorpční jednotky

Elektrický
výkon (kW)

Tepelný
výkon (kW)

Cento T200

A

BDH 15 - TGA 130

200

265*

178**

Cento T200

B

BE 17 - TGA 110

200

152

193

Quanto D600

A

BDH 42 - TGA 420

600

658*

487**

Quanto D600

B

BE 35 - TGA 240

Quanto D1200

A

BDH 74 - TGA 610

1 200

1 189*

Quanto D1200

B

BE 54 - TGA 410

1 200

746

631

Quanto D2000

A

BDH 122 - TGA 910

2 000

1 977*

1 423**

Quanto D2000

B

BE 91 - TGA 610

2 000

1 236

1 056

600

384

Chladicí
výkon (kW)

402
856**

* při plném využití tepelného výkonu KJ pouze k topení (tzv. zimní režim)
** při plném využití tepelného výkonu KJ pouze k chlazení (tzv. letní režim)
Chladicí věže TGA jsou navrženy na teplotu vlhkého teploměru +22 °C
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TEDOM kogenerace www.tedom.com

Co je trigenerace

Správní budova Küçükçekmece Belediyesi, Turecko

Trigenerací se označuje společná výroba elektřiny, tepla a chladu. Jedná se o spojení kogenerační jednotky
s absorpční chladicí jednotkou, která umožňuje pomocí absorpčního procesu přeměnit teplo z kogenerace
na chlad.

Kogenerační jednotky TEDOM Cento vyrábí elektřinu potřebnou pro provoz administrativní budovy, teplo se
v absorpčních chladicích jednotkách využije pro výrobu chladu potřebného pro klimatizaci budovy.

Výhody trigenerace
efektivně se využije teplo z kogenerační jednotky i v letních měsících
sníží se provozní náklady oproti konvenčnímu kompresorovému chlazení (výrazně se sníží spotřeba
elektrické energie)
neelektrický zdroj chladu nezatěžuje elektrickou distribuční síť, a to především v době vysokého tarifu
absorpční chlazení se vyznačuje velmi nízkou hlučností, malými nároky na servis a dlouhou životností

Možnosti využití
Trigenerační jednotky je možné provozovat všude tam, kde existují přebytky tepla, a kde je možné vyrobený chlad
využít např. ke klimatizaci výrobních, kancelářských či obytných prostor. Může jít i o výrobu technologického
chladu. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a výroba chladu v létě. Vedle
toho je však možná i současná výroba všech tří forem energie najednou.

V provozu od roku: 2014

Typ abs. jednotky: 3 x BROAD BDH

Typ KJ: 2 x TEDOM Cento T200 SPE

Chladicí výkon: 3 x 170 kW

Elektrický výkon: 2 x 200 kW

Funkce: klimatizace veřejné správní budovy

Tepelný výkon: 2 x 265 kW

Příklady nasazení
Multifunkční hala GONG, Dolní Vítkovice, Česká republika

QANTAS Jet Base, energocentrum letiště v Sydney, Austrálie

Kogenerační jednotky TEDOM Cento doplňují tepelnou část energocentra a vyrábějí elektřinu. V případě
potřeby mohou sloužit i jako záložní zdroj elektrické energie (nouzový režim). Při zvýšeném odběru chladu je
v provozu kromě absorpčních jednotek také elektrické kompresorové chlazení.

Základem energocentra na letišti v Sydney je trigenerace, která je tvořena dvěma kogeneračními jednotkami
o celkovém elektrickém výkonu 2 x 4 300 kW, dvěma spalinovými absorpčními chladicími jednotkami
o celkovém chladicím výkonu 2 x 3 310 kW a jednou teplovodní absorpční chladicí jednotkou o chladicím
výkonu 2 646 kW. Chlad slouží ke klimatizaci letištních hal, elektřina z kogeneračních jednotek, které jsou
v provozu v době vysokého tarifu, je dodávána do rozvodné sítě. To významně přispívá ke snížení nákladů
na výrobu chladu.

Systém trigenerace snižuje odběr tepla z výměníkové stanice teplárny, vyrábí elektřinu, kterou lze spotřebovat
přímo v místě instalace, a snižuje náklady na elektřinu potřebnou pro klimatizaci vnitřních prostor. Absorpční
chladicí jednotka umožňuje maximální využití kogeneračních jednotek i v letních měsících.

V provozu od roku: 2012

Typ abs. jednotky: 1 x BROAD BDH

V provozu od roku: 2013

Typ KJ: 2 x TEDOM Cento T200 SPE

Chladicí výkon: 380 kW

Typ KJ: 2 x TEDOM Quanto D4000 SPE

Typ abs. jednotky: 2 x WE CHP100H
1 x WE HWAR-L825H

Elektrický výkon: 2 x 200 kW

Funkce: celoroční klimatizace multifunkční haly
GONG a „Světa techniky“

Elektrický výkon: 2 x 4 300 kW

Chladicí výkon: 9 266 kW

Tepelný výkon: 2 x 4 580 kW

Funkce: klimatizace části prostor mezinárodního
letiště Sydney

Tepelný výkon: 2 x 225 kW
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