Schwank praktijkbericht:
Hoogvliegers met infrarood efficiency van
Schwank

„De verwarming in onze faciliteiten is erg comfortabel en kan
de weersveranderingen die wij
ervaren goed aan. We zijn erg
blij met Schwank“
Mark Butchart
Productiemanager, Air Nelson

Het project

De uitdaging

Аir Nelson is een volledige dochter van
Air New Zealand, die opereert onder het
Air New Zealand label. De vliegmaatschappij is opgericht in 1976 en begon zijn
eerste lijndienst in 1984 naar Wellington.
Het netwerk werd daarna uitgebreid met
Nelson, Wellington, Auckland, Christchurch
en andere binnenlandse bestemmingen.

Energie efficiency, lange levensduur,
beheersbaarheid, korte reaktietijden en
flexibiliteit waren allemaal buitengewoon
belangrijk. Binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen zorgen regelmatig voor
grote luchtverplaatsingen dankzij het frequent openen van de deuren. Bovendien
hebben koude vliegtuigen die binnenkomen het effect van ijsblokken. Zij maken
daarmee de omgeving zeer uitdagend
voor conventionele verwarmingssystemen. Het opvangen van deze plotselinge
‚shock‘ warmteverliezen en het voorzien
in een homogene warmteverdeling in de
hangars was een allesoverstijgende eis
van de technische dienst van Air New
Zealand.

In 1995 werd Air Nelson gekocht door
Air New Zealand. Hun vloot bestaat uit
23 Bombardier Q300‘s en zij zijn daarmee
de grootste gebruiker van dit type toestel.
Air New Zealand investeerde onlangs
30 miljoen dollar op Nelson Airport om de
infrastructuur uit te breiden met moderne
onderhoudsfaciliteiten voor de korte
afstandsvluchten. Tegenwoordig wordt
ook de gehele vloot ATR-72 toestellen van
Mount Cook Airline, ook een onderdeel
van het Air New Zealand netwerk, onderhouden in Nelson.

De engineering consultant van Air New
Zealand, Pacific Consultants uit Wellington, had vervolgens de taak om een
systeem te specificeren dat geschikt was
om in de vereisten voor beide hangars te
voorzien. In samenwerking met de exclusieve partner van Schwank in Nieuw
Zeeland, Energy Products, werden gasgestookte donkerstralersystemen van
Schwank geselecteerd voor beide hangars.
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De transformatie

De conclusie

Nadat de keuze op Schwank was gevallen om de verwarmingssystemen voor de
faciliteiten op Nelson te leveren, werden
infraSchwank donkerstralers geïnstalleerd om de hierboven beschreven uitdagingen het hoofd te bieden.

De resultaten - financieel, operationeel en
milieutechnisch - van het installeren van
de hoog efficiënte gasgestookte infrarood
stralingsverwarming van Schwank zijn
allemaal uitstekend en positief te noemen.

De stralers werden met het grootste gemak naar Nieuw Zeeland verscheept met
Air New Zealand Cargo en arriveerden
in een fractie van de normale leveringstijden bij de faciliteit. Alle stralers zijn
gegroepeerd in meerdere verwarmingszones in iedere hangar. Omdat er geen
aardgas beschikbaar is op het zuidelijke
eiland van Nieuw Zeeland, worden de
stralers gestookt met LPG. De installatie
en in gebruik name is gedaan door locale
gecertificeerde installateurs. Goede comfortniveaus, het gebruik van meerdere
zones en hoge stralingsrendementen zijn
gecombineerd met lage energiekosten.

De systemen zijn erg flexibel dankzij de
verschillende individuele verwarmingszones. Het grondpersoneel is gelukkig met
de uitstekende arbeidsomstandigheden
en de lage jaarlijkse flexibele kosten. De
verwarming is bij inschakeling nagenoeg
direct voelbaar en de normtemperaturen
kunnen eenvoudig in stand gehouden
worden in de werkgebieden. De systemen
worden jaarlijks onderhouden om er voor
te zorgen dat de stralers optimaal functioneren. Dit onderhoud zal uiteindelijk ook
de technische levensduur van de stralers
verlengen.
Andere luchtvaartreferenties van Schwank
zijn:
United Airlines, Delta, UPS, EADS, WestJet, Air Berlin, Virgin Atlantic, Jet Aviation,
Piper, Bombardier en de luchtmacht van
de US, Canada en China.
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