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ЛАБОРАТОРЕН ПРОЕКТ НА УНИВЕРСИТЕТА В БИРМИНГАМ

Лабораторните системи за управление на въздуха EASYLAB, както и VAV контролерите и
контролерите на димните камини от TROX, бяха използвани при оптимизацията на енергийната
ефективност на Университета в Бирмингам в лабораторията за съвместно обучение (CTL), която беше
отличена с „много добра“ от британския сертификат за устойчивост BREEAM.

Построена през август 2018 г., сградата представлява инвестиция от над 40 милиона британски лири
(приблизително 47,6 милиона евро) в математика, изчислителна техника, наука и технологии (STEM).
Дизайнът на сградата CTL е забележителен. Щедрото използване на стъкло отразява екипния дух,
сътрудничеството и ангажираността на общността - и двете движещи сили за проекта. Голям ъглов
бриз-солей от златен анодизиран алуминий се извисява над главния вход. Обхващащи 72 120 м2 и три
етажа, трите различни вътрешни лабораторни среди (сухата лаборатория, мократа лаборатория и
електронната лаборатория) са въплътени от редица различни материали и форми. В контекста на
този проект "сътрудничество" се отнася до два аспекта. Първо, става въпрос за насърчаване на
интердисциплинарен обмен между различните университетски институти. От друга страна, новата
сграда има за цел да намали съкращенията, които се случват при множество еднодисциплинарни
лаборатории. Освен това новосъздаденото пространство трябва да се използва в много по-голяма
степен. Целят се амбициозни нива на заетост до 70%.
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За заинтересованите страни, участващи в проектирането и изграждането на строителните услуги,
включително техническата консултантска фирма Couch Perry Wilkes и строителната компания Imtech,
специализирана в механични и електрически системи, енергийната ефективност на
изследователското съоръжение беше основен приоритет. В лабораториите консумацията на енергия
на квадратен метър често е три до четири пъти по-висока от тази в офис сградите. Причините за това
включват по-високи охлаждащи натоварвания и необходимостта от по-големи количества
кондициониран въздух за лабораторно оборудване като камини.

Следователно лабораторните сгради в интензивни изследователски университети могат да
представляват 50 до 80% от свързаните с енергията (нежилищни) въглеродни емисии. За да отговори
на взискателните критерии за новия CTL, беше призован лабораторният експерт по управление на
въздуха TROX. По този начин най-добрите в класа си решения за оптимизация на енергийната
ефективност също гарантират спазването на подходящите условия за безопасност и комфорт за
обитателите на сградата.

В новата сграда се помещават девет лаборатории, съобразени със съответните цели на употреба в
различни размери, оборудване и за различни изследователски цели. За да увеличи максимално
екологичните характеристики на тези пространства, TROX монтира лабораторни системи за
управление на въздуха EASYLAB, които включват общо 88 контролера с променлив дебит на въздуха
(VAV). Системите EASYLAB на TROX се използват за управление на контролерите за подаван и
отработен въздух, за да могат да реагират бързо на промени в дебитите на отработения въздух,
причинени от технически системи за отработен въздух (напр. аспиратори). Това осигурява
балансирана вентилация и постоянно въздушно налягане в лабораториите по всяко време. Тъй като
климатизираният въздух не се подава ненужно в зоните, това допринася за значително подобряване
на енергийната ефективност.
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Благодарение на адаптирането на подавания въздух към променящите се изисквания на
помещението се избягва както прекомерното подаване, така и разхищаването на кондициониран
въздух. Това гарантира, че изследванията във въпросното помещение могат да се извършват не само
безопасно, но и при оптимални екологични и финансови условия.

Осем контролера EASYLAB VAV са разпределени към отворената зона за сядане и се контролират
локално, за да осигурят точково обезвъздушаване с локална индикация за повреда и аларма. Всички
проектни единици са оборудвани с интерфейсна карта BACnet MS/TP. Това позволява на екипа на
университетските сградни услуги да наблюдава лабораторните системи за управление на въздуха на
специалните лаборатории чрез вътрешната система за контрол на сградите. Повишената
ефективност, осигурена от лабораторните системи за управление на въздуха на TROX, допринесе за
изключителните екологични характеристики на цялата нова сграда. Сградата може да се похвали със
сертификат за енергийна ефективност клас A и BREEAM рейтинг „много добър“.

____

Питър Джеймс и Лиза Хопкинсън, „Въглеродни, енергийни и екологични проблеми, засягащи
лабораториите във висшето образование"

- Приложение към доклада на HEEPI за общите правила и схеми по темата “, август 2011 г.

Universität Birmingham (Fotocredit: Image courtesy of the University of Birmingham)
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