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ENERGIEFFEKTIVE
NOVENCO® ZERAX® VENTILATORER
I LAVENERGIBYGNINGEN
KEPPEL BAY TOWER I SINGAPORE

KEPPEL BAY TOWER EN LAVENERGIBYGNING
Keppel Bay Tower (KBT) er en usædvanlig
kommerciel bygning, kun overgået af den
ligeså uovertrufne beliggenhed.
Den 18 etager KBT bygning, der ejes og
drives af firmaet Keppel Land, er blevet
certificeret som en Green Mark Platinum
lavenergibygning af myndigheden Building
and Construction Authority (BCA). KBT er
den første kommercielle bygning i Singapore
der har opnået denne udmærkelse.
TOP 5 TEKNOLOGIER
Transformationen til en ægte lavenergibygning begyndte i 2018 da BCA, som en del af
den singaporeanske regering's Udviklingsministerie, tildelte Keppel Land en bevilling
på over 1 million SGD, hvilket svarer til ca.

4,7 millioner DKK, i rammerne af the Green
Buildings Innovation Cluster (GBIC) program til implementering af nye og spirende
energieffektive teknologier i KBT. Bygningen
havde på daværende tidspunkt allerede
opnået Singapore Green Mark Platinum
status og sigtede med GBIC initiativet mod
at nedbringe energiforbruget med yderligere 20%.
Over 50 ansøgere søgte om at deltage i
GBIC programmet. Blandt disse valgte BCA
fem teknologipartnere til afprøvning i KBT
bygningen.
NOVENCO Building & Industry's forslag om
teknologisk opgradering af en eksisterende
luftbehandlingscentral ved udskiftning af
en centrifugalventilator med en højeffektiv
ZerAx® aksialventilator valgtes udfra det
store energibesparende potentiale baseret

på indledende målinger og verifikationsteknikker. Den umiddelbare nemhed i opgraderingsarbejdet bidrog ligeledes til valget af
den up-to-date og mest effektive ventilator
i verden; NOVENCO® ZerAx® ventilatoren.

Højeffektiv NOVENCO® ZerAx® aksialventilator
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NOVENCO® ZERAX®
VENTILATORER
I LAVENERGIBYGNINGEN KEPPEL BAY
TOWER I SINGAPORE
OPGRADERING PÅ UNDER 10 TIMER
De energieffektive teknologier implementeret i KBT omfatter de mest moderne teknologier såsom det innovative og højeffektive
EC+ koncept med NOVENCO ZerAx aksialventilatorer med højeffektive motorer og
Danfoss VFD®'er.
Opgraderingsarbejdet foregik gnidningsfrit
og afsluttedes på under 10 timer.
De opnået energibesparelser på 43% ved
brug af ZerAx EC+ ventilatorer er verificeret
af uafhængige bedømmere fra Nanyang
Technological University (NTU).
Indvirkningen af ZerAx EC+ ventilatorerne på
det årlige energiforbrug i bygningen resulterede i februar 2020 i en 22,3% reduktion og
overgik derned det oprindelige mål på 20%.
Firmaet Keppel Land fortsætter nu processen med udskiftning af de eksisterende 21
centrifugalventilatorer med højeffektive
NOVENCO ZerAx ventilatorer i KBT.

FAKTA
• ENERGIBESPARELSER PÅ 43%
• 20+ ÅRS PRODUKTLEVETID
• LAVE LYDNIVEAUER
• NEMT OPGRADERINGSARBEJDE

Keppel Bay Tower - den første Green Mark Platinum (lavenergi) kommercielle bygning i Singapore

Mere information om dette vellykkede projekt kan findes på
www.theedgesingapore.com/news/sustainability/keppel-bay-tower-certified-singapores-first-green-mark-platinum-zero-energy.
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