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SMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheter

SMK-magasinetSMK-magasinet
Nyhetsbrev fra Schløsser Møller Kulde AS. I redaksjonen Ragnar Torsæter
og Vibeke Scavenius.

1. mai 2004

CCCCCOS Q-modellerOS Q-modellerOS Q-modellerOS Q-modellerOS Q-modeller
med startutstyrmed startutstyrmed startutstyrmed startutstyrmed startutstyr
Vi leverer aggregater fra COS med startutstyr. Dette
forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen
av det komplette kuldeanlegget mer økonomisk for Deg
som hovedentreprenør.

De elektriske hovedspesifikasjoner på aggregatene er :

- IP 55 kapsling el-tavle
- Hovedbryter
- Skilletrafo mellom hoved /

styrekrets
- Sikret styrestrømskrets
- Kontaktor for kompressor
- Motorvernbryter for kompressor
- Alle elektriske komponenter koplet

mot rekkeklemmer
- Ferdig elektrisk koplet mellom

komponenter innad i aggregat

I mars 2003 åpnet vi ny kuldebutikk i Ole DeviksveiI mars 2003 åpnet vi ny kuldebutikk i Ole DeviksveiI mars 2003 åpnet vi ny kuldebutikk i Ole DeviksveiI mars 2003 åpnet vi ny kuldebutikk i Ole DeviksveiI mars 2003 åpnet vi ny kuldebutikk i Ole Deviksvei
- i de gamle lokalene til Dovre peisforum.

Det har vært en positiv pågang av kunder til den nye
butikken og kundene synes også det er lettere når de
kan plukke varene selv.

Nå gjør vi det samme med våre lokaler i Bergen -Nå gjør vi det samme med våre lokaler i Bergen -Nå gjør vi det samme med våre lokaler i Bergen -Nå gjør vi det samme med våre lokaler i Bergen -Nå gjør vi det samme med våre lokaler i Bergen -
vi åpner ny butikk hvor kundene kan få plukke varene
selv.

Vi utvider også lagerkapasiteten, slik at vi får et mer
ryddig og oversiklig lager.

med stormskritt - og det er vi glade for etter en
lang vinter. Fritid betyr mer og mer også for oss i
kuldebransjen derfor har vi i SMK tatt frem
produkter/løsninger for en rask og enkel montasje
av alle typer kuldeinstallasjoner.

Disse produktene finner du presentert i vårt nye
SMK-magasin. SMKs kvalitetsprodukter og dyktige
ingeniører vil bidra sammen med din egen kunnskap
til vellykkede installasjoner som vil vare mange år
fremover.

Skulle det være mer behov for informasjon om våre
produkter, ring gjerne en av våre salgsingeniører i
Oslo, Bergen eller Trondheim.

Husk at vi står på for at du skal
kunne gjøre jobben lettere!

Ha en fin sommer!Ha en fin sommer!Ha en fin sommer!Ha en fin sommer!Ha en fin sommer!

Ragnar Torsæter

Nytt ansikt hos SMK:Nytt ansikt hos SMK:Nytt ansikt hos SMK:Nytt ansikt hos SMK:Nytt ansikt hos SMK:

TTTTTerje Rebnor (38)erje Rebnor (38)erje Rebnor (38)erje Rebnor (38)erje Rebnor (38)
ble ansatt på vårt lager i Bergen
1. april 2004. Han har fagbrev som
kuldemontør, og kommer fra Carrier
Refrigeration hvor han jobbet som
serviceleder.

Kuldeytelser på våre kondenseringsaggregater brukt mot
kjøl varierer mellom 1,2 kW til 19,55kW.
Dette gjelder i driftsområdet :
Fordampning –10°C, Omgivende temperatur 27°C, R404A /
R507.

Kuldeytelser på våre kondenseringsaggregater brukt mot
frys varierer mellom 1,02 kW til 10,7 kW.
Dette gjelder i driftsområdet :
Fordampning –35°C, Omgivende temperatur 27°C, R404A /
R507.

KAC - luKAC - luKAC - luKAC - luKAC - luftkjølte aggrftkjølte aggrftkjølte aggrftkjølte aggrftkjølte aggregateregateregateregateregater
Kjøleaggregat for utendørsplassering til luftkondisjonering,
type KAC.

Alle aggregater leveres internt elektrisk montert inkludert
startutstyr.

KAC finnes i seks modeller med kjølekapasitet fra 5,4 kW til
ca. 20,2 kW - R407C

For å minimere lydnivået leveres KAC med lavt turtall på vifter
som er elektronisk styrt av kondenseringstrykket. Separat
kompressorrom, samt lydisolerte kompressorer bidrar til en
ytterligere senkning av lydnivået.

KAKAKAKAKACCCCC

IsoklammerIsoklammerIsoklammerIsoklammerIsoklammer
Isoklammer fra Unistrut med polyuretan
isolasjon pålimt gummi på endene.

Kan leveres i dimensjonene 13 - 54 mm.

Andre dimensjoner på forespørsel.

For priser, se vår prisbok s. 151.

Klammer for gjengestagKlammer for gjengestagKlammer for gjengestagKlammer for gjengestagKlammer for gjengestag
Klammer for gjengestag fra RPC er montasje-/tidsmessig
meget gunstig.

De passer både til tradisjonelle 8 mm og 10 mm
gjengestag (Europeisk standard), eller 3/8’’ gjengestag (US
standard).

Den solide tilslutningen kan justeres opp eller ned ved
bare å rotere klammen som anslutter staget.

Klammen fester både røropplegg og evt. dets isolering
uansett  veggtykkelse.

Videre info/tabeller, se : www.schlosser-moller.no.

UNISTRUT

Klammer for skinneKlammer for skinneKlammer for skinneKlammer for skinneKlammer for skinne
InsulClip fra RPC har blitt utviklet for å kombinere
fordelene av kanalfot og den dreibare kragen fra RPC.
Tillater installasjon av røropplegg med britisk eller metrisk
utvendig diameter.

Fordelen med InsulClip er at den muliggjør en uavbrutt
forseglet  dampsperre, som eliminerer problemet med
damp på metallfittings.

Klammen er ideal for installasjon av systemer som tillater
dampsperren å strekkes langsmed røropplegget uten
brudd på isoleringsmaterialet.

Ta kontakt for mer informasjon.
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Ny kondensatvannpumpe fra Aspen
pumps.

- Pumpen er fullstendig reversibel
- Kjapp og lett og installere
- Boksen inneholder pumpen, vinkel, 800 mm

kanal- og takplate
- Mini Lime pumper stille og pålitelig

kondensatvann til en maks. høyde på 8
meter

Pumpen finnes i 1 modell.

Mini LimeMini LimeMini LimeMini LimeMini LimeNyNyNyNyNye modeller fra AIAe modeller fra AIAe modeller fra AIAe modeller fra AIAe modeller fra AIA

Vi tilbyr nå pumpeenheter for drift med forskjellige
kuldebærere. Enhetene tilpasses i henhold til bruks-
område og medium for tørrkjølerkrets, kjølekrets og
frysekrets.

Vi bruker kun velkjente kvalitetsprodukter i våre
anlegg.  Som standard leveres enhetene med single
pumper fra Grundfos.

PumpestasjonerPumpestasjonerPumpestasjonerPumpestasjonerPumpestasjoner
fra Schløsser Møller Kfra Schløsser Møller Kfra Schløsser Møller Kfra Schløsser Møller Kfra Schløsser Møller Kuldeuldeuldeuldeulde

PlatevarmevekslerPlatevarmevekslerPlatevarmevekslerPlatevarmevekslerPlatevarmevekslereeeee
fra Kelpiefra Kelpiefra Kelpiefra Kelpiefra Kelpie

Eurcoscroll -  / ESH7-serien for HFC og HCFCEurcoscroll -  / ESH7-serien for HFC og HCFCEurcoscroll -  / ESH7-serien for HFC og HCFCEurcoscroll -  / ESH7-serien for HFC og HCFCEurcoscroll -  / ESH7-serien for HFC og HCFC
Scrollkompressorer for klima- / varmepumpeområde.
Tilpasset for mediene R407C, R404, R507 og R22.

Fremragende tekniske egenskaper. Blandt annet nevnes:Fremragende tekniske egenskaper. Blandt annet nevnes:Fremragende tekniske egenskaper. Blandt annet nevnes:Fremragende tekniske egenskaper. Blandt annet nevnes:Fremragende tekniske egenskaper. Blandt annet nevnes:

----- spiraler med likt temperaturnivå som
oppnås ved hjelp av en spesiell kjøle-
prosess (gir optimal tilpasning av
spiralene, samt minimal spaltlekkasje).

- høg kapasitet og effektivitet
- sugegasskjølt motor
- lavt lyd- / vibrasjonsnivå.
- lite plasskrevende, lav vekt og enkel

installasjon
- fullstendig tett i en helsveist ytre

mantel.

Vi hos Schløsser Møller KuldeVi hos Schløsser Møller KuldeVi hos Schløsser Møller KuldeVi hos Schløsser Møller KuldeVi hos Schløsser Møller Kulde har lang erfaring og god
kompetanse når det gjelder aggregater og kompressorer
fra Bitzer.

I Norge er vi hovedagent for Bitzer.

Ta kontakt for mer informasjon.

Nyheter fra BitzerNyheter fra BitzerNyheter fra BitzerNyheter fra BitzerNyheter fra Bitzer
Octagon C 4-serienOctagon C 4-serienOctagon C 4-serienOctagon C 4-serienOctagon C 4-serien
Octagon-serien utvides med 8 stk. nye modeller, type 4VC-
6.2(Y)..4NC-20.2(Y).

Slagvolumet er fra 34,7 til 56,2 m3/h.

Serien er prismessig gunstig og
kjennetegnes av små byggemål,
rolig gange/lite vibrasjoner og gode
virkningsgrader.

Semihermetiske skruekompressorer CSH-serienSemihermetiske skruekompressorer CSH-serienSemihermetiske skruekompressorer CSH-serienSemihermetiske skruekompressorer CSH-serienSemihermetiske skruekompressorer CSH-serien
Kompressorene er tilpasset drift med HCFC og HFC medier
i kjøle-/aircondition område.

CSH-serien er utvidet med to
modeller for R134a i CSH75- og
CSH85-serien.

I tillegg til dette har det kommet
en ny CSH95-serie med utvidet driftsområde.

Av øvrig leveringsomfang kan nevnes: Stengeventiler,
tilbakeslagsventiler, sikkerhetsventiler, manometre,
mikrobobleutskillere med
grov- og finfilter,
ekspansjonssystem og
påfyllingskar med hånd-
pumpe og flenser ferdig
montert i ramme.

Tilpasninger kan foretas
mot pristillegg.
Dryppkar, pressostat
og isolasjon er
inkludert i prisen.

Vennligst ta kontakt med oss for øvrige opplysninger.

Luftkjølte aggregater - LH-serien tandemutførelseLuftkjølte aggregater - LH-serien tandemutførelseLuftkjølte aggregater - LH-serien tandemutførelseLuftkjølte aggregater - LH-serien tandemutførelseLuftkjølte aggregater - LH-serien tandemutførelse
Leveringsomfanget består av kompressor, luftkjølt
kondensator, væsketank samt trykkrør. medier.

Alle kompressorer leveres med suge- og trykkstoppventil,
oljefylling, oljevarmer, antivibrasjonselementer samt fylt
med beskyttelsesgass.

Aggregatene kan leveres for
drift med CFC, HCFC og HFC
LH-aggregater fåes nå også i
tandemutførelse fra 44FC-6.2Y
til 44CC-18.2Y.

Ny kondensator- og tørrkjølerserie.Ny kondensator- og tørrkjølerserie.Ny kondensator- og tørrkjølerserie.Ny kondensator- og tørrkjølerserie.Ny kondensator- og tørrkjølerserie.
Nordic er den nye felles betegnelsen på kondensator- og
tørrkjølerserien som erstatter de gamle modellene under
typebetegnelsen CX og BX. Den nye typebetegnelsen er AE.

Som standard leveres enhetene med batteri i kopper/
aluminium utførelse med deksel av aluminium. Spesial
utførelser for mer aggressive miljø kan leveres. Viftene er
tilgjengelig i 4 forskjellige turtall, tilpasset stedlige lydkrav.
Som standard leveres motorene i 3 fase utførelse, men 1-fase
kan også leveres på en rekke modeller.

Serien kan monteres både vertikalt og horisontalt. Serien er i
henhold til Eurovent “Certify all” og ISO 9001/2000 og
omfatter 20 modeller i et kapasitetsområde fra 10kW-211kW
for kondensatorserien (ENV 327) og 9,7kW-202kW for
tørrkjøler-serien (ENV
1048).

Materialvalg og
tilpasninger har gjort
den nye serien mer
konkurransedyktig i
forhold til den tidligere
serien.

Øvrig informasjon og pris kan fåes ved hendvendelse til oss.

Platevarmeveksler (EC-59 serien), type Multichannel fra Kelpie
AS, med fordamper og kondensator i en og samme enhet.

EC-59 serien er en helt ny type
platevarmeveksler med både
fordamper og kondensator i en og
samme vekslerenhet.

Ved hjelp av sammenkoblingen oppnås
en overhetningssone og en
underkjølingssone som gir bedre
effektivitet og stabilitet.

Montasjemessig medgår mindre
materiell, kortere installasjonstid samt
at en mer kompakt aggregatenhet
oppnås.

Ta kontakt for mer informasjon.

AirAirAirAirAircondition til bilcondition til bilcondition til bilcondition til bilcondition til bil
Vi kan hjelpe deg med
reservedeler til bil AC. til
meget konkurransedyktige priser.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Wireless-systemet fra Carel er
designet for temperaturovervåking av
kjøle-/fryseanlegg uten å gjøre
omfattende inngrep på det eksisterende anlegget.

Inntil 20 “trådløse” sendere kan tilknyttes en
enkelt radiomottaker. Hver sender har 2 føler-
innganger med separate alarmgrenser. Som selv-
stendig system eller i kombinasjon med Carel I/O-
moduler kan man overvåke temperatur, trykk og
teknisk alarm i anlegget.

Grensesnitt for overvåking er PlantVisor PC-basert
overvåking eller PlantWatch PC-uavhengig løsning.

Ta kontakt for mer informasjon.
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TTTTTrådløs overvåking fra Carrådløs overvåking fra Carrådløs overvåking fra Carrådløs overvåking fra Carrådløs overvåking fra Carelelelelel


