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safety goals



תפקיד המערכת

י שינוי  "לחסוך באנרגיה ע

החלפות האוויר כתלות  

באיכות האוויר ללא פגיעה  

בבטיחות



:ראשי פרקים

 מערכתAircuity  הצגה כללית

  תאור פעולה בבניין ביו כימיה בשילוב מערכת האוורור

Phoenixוהמיזוג מתוצרת 

חישובי חיסכון מבוססים על קריאות ספיקה וטמפרטורה

צפי חיסכון באנרגיה

 2018דוגמאות למצב איכות האוויר בבניין מינואר

בהיסטוריה המתועדת" נבירה"ואפשרות 

 419ניסוי ותוצאות של בדיקת המערכת בחדר תיאור



Aircuity Overview

Who is Aircuity

 2000: Founded by members of Phoenix Controls

– World leader in lab energy savings airflow controls

 2002: OptimaTM portable system introduced  

– Multi-parameter sensing & web based analysis

 2005: OptiNetTM  sensing system introduced  

– R&D100 Award winner – Oscars of Innovation

What we do: Demand side savings

 Cut energy expenses 

– Optimized outside air & ventilation 

 Reduce first cost

– Downsized HVAC & mechanical systems 

 Enhance IEQ



Customer List - Israel

Weizmann Institute
• Bio-Chem
• Ulman
Ben Gurion University
• Biotechnology



The Goal: Dramatically Reduce Lab Energy Use 

Outside air use: Largest energy driver

 Reducing OA reduces many energy uses

– Supply fans, Heating, Cooling, Reheat, Exhaust fans 

New technologies can help:

 Demand Based Control of ACH

Additionally codes are changing:

 New versions of NFPA 45 & ANSI Z9.5

 New proposed Israeli code for lab safety

– Changes to the fume hood min requirements 

Result: Labs can often run at 2 ACH 

 May require combining multiple approaches

If these approaches are used even a Net Zero lab is 

possible, although many would still call it: 

Mission Impossible! 



Achieve Safe ACH Range from 6 Down to 2 ACH?

Goal: Achieve down to 2 ACH day & 2 ACH night

What are the drivers of lab airflow that affect this?
 Hood flows, thermal loads & ACH rates

Hoods Thermal Load

Demand Based 

Control of ACH

VAV 

Hoods

ACH / Dilution Requirement

VAV 

Supply

2 ACH 

Min

To achieve lab flows down to 2 ACH to reduce energy & 1st

cost, all flow requirements need to be reduced

Min 

Flow
Min 

Load



Reducing the ACH Rate Flow Drivers:

Min lab ACH often fixed at 6-12 ACH

However, lab air is clean > 98% time  

But, events happen requiring >6ACH

 Dilute vapors from a spill 

 Eliminate fugitive vapors

 Dilute vapors or particles caused by:

– Working outside the hood, improper storage

– No localized exhaust for instruments

– …….

There is no one ventilation rate that is right all the time!

Demand 

Based 

Control

ACH Requirement

2 ACH 

Min

The “human” factor



A Cost Effective Approach: Multiplexed Sensing

Lab Room 101 Lab Room 102 Classroom 103 
Supply Air 

Reference Probe 

Web Based User 

Interface
BMS Connectivity

Sensor 

Suite with 

TVOC, CO2, 

dewpoint & 

particulate 

sensors

Air Data 

Router

Vacuum 

Pump

Server

Room 

Sampling 

Port

Supply Air Duct

General Exhaust Duct

GEX Duct 

Probe (typ.)

Air Data 

Router



Sensed Parameters

Air Cleanliness

 Total Volatile Organic Compounds 

– Photo-Ionization Detector & Metal Oxide Sensor 

 Particles – laser based particle counter

(Ammonia)

(Carbon Monoxide CO) 

Comfort &Ventilation

 Temperature 

 Humidity or Dewpoint

 Carbon Dioxide (CO2) 



Benefits of Multiplexed Sensing Concept

Better total first cost

 Single high quality sensor cost for up to 30 locations

 Single point digital integration w/ building controls

Lower operating costs

 Drastically reduced calibration cost 

– One high quality sensor to calibrate vs. 30 sensors

– Sensors are more accessible, can be swapped out for calibration

Continuous M&V process for long term energy savings

 Web based data analysis facilitates real time commissioning

– System degradation can be easily observed and corrected

Cost effective, accurate bldg data for ventilation control



However, Demand Based Control is Not ....

DBC & its lab IEQ sensing is NOT a:

Toxic gas sensing system

Personal exposure monitoring system

Replacement for fume hood use

Replacement for emergency spill procedures

Demand Based Control is a safe energy saving system…. 

that also has some additional safety benefits 



Weizmann Bio-Chem

:נתוני הפרויקט

11 (  נתונים מתייחסים לאגפים פעילים)אגפים פעילים

 5ועוד אגף עתידיS

י "סך שטח מעבדות מנוטר עAircuity =2,760ר"מ

 י "עהמנוטרסך נפח המעבדותAircuity =7,728ק"מ

48מנדפים  50, מעבדות מנוטרות

 ד"רמל1230מקסימום ד"רמל170ספיקת מינימום

 ה-א40%07:00-19:00פתיחת מנדפים ביום'

 15%פתיחת מנדפים בלילה

חימום, קרור: השקעת אנרגיה ,Reheatליבוש



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITY &PHOENIXתיאור שילוב מערכת 

של חברת VAVמפקדת על מערכת Aircuityמערכת 
Phoenix Controls לשינוי החלפות האוויר בכל מעבדה

כתלות באיכות האוויר המנוטר במעבדה ביחס לאוויר החיצוני  
.המסופק למעבדה 

שסתומים      3בכל מעבדה כוללת לפחות Phoenixמערכת 
:תיאור פעולה משולב של שתי המערכות 

תפקידו לשנות את ספיקת האוויר דרך , שסתום מנדף 1.
כנדרש  ' שנ\מ0.6המנדף תוך שמירה על מהירות פנים 

במידה . )י המכון בהתאם לגובה פתיחת דלת המנדף"ע
(  'שנ\מ0.36ואין נוכחות משתמש מהירות הפנים תרד ל 

300ספיקת האוויר המינימלית דרך המנדף לא תקטן מ 
בעתיד ערך זה צפוי לרדת )החלפות אוויר של נפח המנדף 

( 200ל 



Weizmann Bio-Chem

:(המשך)AIRCUITY &PHOENIXתיאור שילוב מערכת 

אחרי שסתום המנדף " לעקוב"תפקידו , שסתום אספקה 2.
ולפצות את המעבדה באוויר חוץ כתלות בכמות האוויר  

הנפלטת מהמעבדה תוך שמירה על כיווניות זרימת אוויר  
.מינימלית בין המסדרון והמעבדה למניעת זליגת ריחות 

תפקידו לוודא שמינימום אספקת  , שסתום יניקה כללית 3.
(  2)6האוויר למעבדה ממלאת תנאי שהחלפות האוויר 

במידת הצורך שסתום היניקה נפתח על מנת  . נשמר 
.ששסתום האספקה לא ייסגר מתחת לערך הנדרש 

מחוברת לשסתום היניקה הכללית בכל Aircuityמערכת 4.
במידה שיש צורך להגדיל את החלפות האוויר  . מעבדה

במעבדה הפקודה מועברת לשסתומי הפניקס וללא תלות  
שסתום היניקה הכללית  !! רק, במצב חלון המנדף

.והאספקה מגדילים את ספיקות האוויר במעבדה



Weizmann Bio-Chem

(  2018ינואר עד ספטמבר )גרף קריאת ספיקות ממוצעות 

23/7/18משש החלפות לשתי החלפות מינימום ב 2מערכת הועברה בקומה 



Weizmann Bio-Chem

:הנחות יסוד בחיסכון נמדד ומחושב

החישובים מבוססים על נתוני המכון המטאורולוגי בבית דגן1.

צ ממערכת  "החישובים מבוססים על מדידות ספיקה ותנאי אוויר ביא2.

AIRCUITY

ז ללקוח מתח גבוה "החישובים מבוססים על תעו3.

של הצילרים המותקניםCOPהחישובים מבוססים על יעילות אנרגטית 4.

(ממוצע שעתי)כלכלי מבוצע בכל שעה עגולה במהלך השנה /החישוב אנרגטי5.

23/7/18בתאריך , לפי שש החלפות אוויר2017המערכת הופעלה בדצמבר 6.

בספיקת האוויר60%קומה שתיים הועברה לשתי החלפות ומראה ירידה של כ 

$  121,129חיסכון שנתי מתקבל במצב הקיים 7.

זאת ללא ROI=3.3ו  $ 124,130במהלך הצגת הפרויקט  צפינו חיסכון  8.

. תוספת חיסכון בעלות ראשונית

הקפדה כל סגירת דלתות  על ידי $ 141,936ניתן להגדיל את החיסכון השנתי ל 9.

.המנדפים כאשר לא עובדים במנדף
.וסגורים למינימום אחרי שעות העבודה ובסופי שבוע, ימים בשבוע5נלקח בחשבון כי המנדפים בשימוש –

.  5%סך הפיקים הצפויים כתלות מקריאות חריגות באיכות האוויר , משעות העבודה10%המנדפים בשימוש כ –

85%כ ניתן לחסוך כ "סה



Weizmann Bio-Chem

:  חסכון אנרגטי שנתי



Weizmann Bio-Chem

:זיהום אוויר והתחממות גלובלית , אנרגיה



Weizmann Bio-Chem

:צפי חיסכון 



Weizmann Bio-Chem

:נתוני הניטור

פועלת בבניין ביוכימיה  Aircuityמערכת 

כאשר מערכת האוורור  )2017מסוף 

ניתן  ( . החלפות מינימום6מוגדרת ל 

של הבניין כי רוב  " בהיסטוריה"לראות 

החלפות 2-המעבדות נקיות ונדרשות ל

"  אירוע"בלבד כאשר מידי פעם יש 

והמערכת מגיבה לשינוי באיכות האוויר  

ברוב המקרים ההחלפות הנדרשות אינן 

.החלפות אוויר 8או 6עולות על 



Weizmann Bio-Chem

:1של המעבדות קומה " ניקיון"היסטורית 



Weizmann Bio-Chem

"בעייתי"221חדר : 2של המעבדות קומה " ניקיון"היסטורית 



Weizmann Bio-Chem

:221של מעבדה " ניקיון"היסטורית 



Weizmann Bio-Chem

Zoom in

:221לחדר 

שיטת עבודה

גורמת לזיהום

.קבוע

!!בלילה תקין

תחילת זיהום

רק בשעה  

בבוקר עם8

תחילת העבודה



Weizmann Bio-Chem

סימולציה ובדיקת

מערכת

AIRCUITY:



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:תמונותAIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYתוצאות סימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Weizmann Bio-Chem

:AIRCUITYסימולציה ובדיקת מערכת 



Ventilation Workshop Presentation Summary

Reducing lab airflow is single greatest means 

to cut lab energy

Lab HVAC energy can be cut by 40 to 65% by DBC

Enthalpy based heat recovery of room exhaust 

can cut total energy by another 10 to 20% 

beyond DBC

Sensible heat recovery does not make economic sense 



סיכום

האוויראיכותשל24/7רציףניטורבעלתמערכת

אנרגיההחוסכתכמערכתעצמהאתהוכיחה,במעבדות

.במעבדההעובדיםבבטיחותפגיעהללא

התקנה"שינויאישוראתלהאיץיש"

מאודאטרקטיביההשקעההחזרזמן

חממהגזיבפליטותמשמעותיחיסכוןCO2


