
  


   
   



 





























































Energileverandør Hong Kong Electric 
forsyner over 570.000 private 
husholdninger og erhvervskunder med 
elektricitet. Indtil nu har de også haft brug 
for en hel del elektricitet til klimaanlægget i 
bygningen på Ap Lei Chau. Systemet var 
ikke længere moderne. Det slugte strøm og 
efter 10 år krævede AC-ventilatorerne ofte 
vedligeholdelse. Derfor begyndte Hong 
Kong Electric at søge efter ventilatorer der 
fungerer pålideligt, passer ind i det 
eksisterende ventilationssystem og sparer 
energi. 

I en test havde strømleverandøren tre 
ventilationsanordninger udstyret med 
RadiFit D3G310-GG05-01 og RadiPac 
R3G630-AQ01-01 fans, som ebm-papst 
Sverige har produceret, baseret på MXAC 
Retrofit produktlinje. De var nødt til at 
opfylde en særlig høj 
brandmodstandsklasse, der skulle bruges 
i bygningen, og det er grunden til, at den 
skandinaviske udvikler måtte justere 
ventilatorernes tætninger og 
vibrationsdæmpning. 

Med MXAC-modeller, der blev tilpasset 
eftermonteringerne, tog de kun fem timer 
pr. enhed at foretage udskiftningen. EC-
ventilatorer bruger 50 procent mindre 
energi: 3,4 kilowatt i timen i stedet for 6,75 
kilowatt i timen. Takket være deres direkte 
drev og kompakte konstruktion kræver 
ventilatorerne stort set ingen 
vedligeholdelse. De er også ekstremt 
pålidelige og har en lang levetid. Af alle 
disse grunde besluttede Hong Kong Electric 
at erstatte ventilatorerne i hele bygningen 
med ventilatorerne fra ebm-papst og 
tilføjede også andre bygninger til projektet.

Projekt Applikation Fordele ved ebm-papst produkterne

Air Condition, billigere og bedre.
Hong Kong Electric sparer elektricitet med skræddersyede EC-centrifugalventilatorer.

Tekniske  data

Type RadiPac and RadiFit EC-centrifugal fans

ebm-papst produkter RadiPac R3G630-AQ01-01, 
MXCA56, MXAC63 RadiFit D3G310-GG05-01

Antal ventilatorer 30 10

Forbrug   kW RadiPac: 6.14   RadiFit: 3.01

Max luftstrøm m³/h RadiPac: 14,340 RadiFit: 4,990
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Energibesparelse pr. år: 270,000 kW/h




