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Pølsefrokost med Armacell i TrondheimPølsefrokost med Armacell i TrondheimPølsefrokost med Armacell i TrondheimPølsefrokost med Armacell i TrondheimPølsefrokost med Armacell i Trondheim

I våres hadde Trondheimavdelingen besøk av vår leverandør
på isolasjon - Armacell og deres representant Bjørn
Frostmann.

Bjørn viste flere fine isolasjons-teknikker og nødvendig
verktøy for å få et godt resultat.

Flere av våre gode kunder tok turen innom i løpet av dagen
for å få tips, se nyheter samt smake på den gode pølsa vi
serverte. Flott med noen gode råd og tips refererte kundene
og ga gode tilbakemeldinger både på opplegget og
produktene.

SMK-nyheter
 

Nye ansikter hos SMK:

Pål Eikrem (28)Pål Eikrem (28)Pål Eikrem (28)Pål Eikrem (28)Pål Eikrem (28)
Ny salgsingeniør på vårt hovedkontor i
Oslo. Han er utdannet maskiningeniør
med produktutvikling som
studieretning. Han har 3 års
kuldeteknisk erfaring som
prosjektingeniør ved Teknotherm i
Halden.

Vi ønsker Pål velkommen til SMK!

Irene Fahle (50)Irene Fahle (50)Irene Fahle (50)Irene Fahle (50)Irene Fahle (50)
Irene begynte som vikar hos oss i mai
og er nå fast ansatt hos oss som
innkjøpsansvarlig.  Irene har lang
erfaring som innkjøper bl.a. hos Ensto
Nor og S-gruppen ASA.

Vi ønsker Irene velkommen til SMK!

Vi har flasker med R410A i

0,8,
4 og
10 kg

Flasker med R410A
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Ragnar Torsæter

Standard / ikke standard?
Kuldebransjen er i stadig endring, klare trender viser at
indirekte kuldesystemer og naturlige kuldemedier tar
større andel av installerte kuldeanlegg. Samtidig kan
man se et stadig større tids- og prispress på leveran-
sene av kuldeutstyr, tidligere tiders plassbygde
systemer er snart en saga blott.

Det er derfor meget viktig at man ikke lemper på
kravene og bruker kuldeutstyr som ikke er tilpasset
det enkelte kuldeformål. Kuldebrukere og vår bransje
har mye å tjene, både på kort og lang sikt, ved å velge
bort “dårlige” løsninger og heller stå sammen om å
komme frem til teknisk/økonomisk forsvarlige system-
løsninger som alle kan leve med.

Det finnes standardiserte produkter på markedet i
dag, som er tilpasset sluttbrukerens ønsker og spesifi-
kasjoner. Ved større prosjekter må det som regel
brukes andre løsninger enn innkapslete fabrikkbygde
aggregater – da brukes det kundespesifiserte
løsninger.

Schløsser Møller Kulde AS kan
levere begge deler – med vår
lange erfaring og kunnskap
hjelper vi gjerne til med å finne
den optimale løsningen!

Vi leverer standariserte
aggregater fra COS
med startutstyr som er
tilpasset kjøle- og
fryseapplikasjoner.
Startutstyret forenkler
den elektriske
installasjonen og fører til
en mer økonomisk
løsning av det komplette kuldeanlegget.

Kuldeytelser for kjøl varierer mellom 1,20 kW til 19,55 kW.

Dette gjelder for følgende driftsforhold:
Fordampning –10°C, omgivende temperatur 27°C,
Kuldemedium: R404A / R507.

Kuldeytelser for frys varierer mellom 1,02 kW til 10,70 kW.

Dette gjelder for følgende driftsforhold:
Fordampning –35°C, omgivende temperatur 27°C,
Kuldemedium: R404A / R507.

KAC for Airconditioning

For AC -applikasjon, kan vi tilby KAC
kondenseringsenheter for utendørs-
plassering.

Alle aggregater leveres med internt
elektrisk startutstyr.

KAC finnes i syv modeller med
kjølekapasitet fra 5,4 kW til 30,0 kW.

Dette gjelder følgende driftsforhold:
Fordampning 7,2 oC, omgivende temperatur 27 oC,
Kuldemedium:  R407C.

For å minimere lydnivået, leveres KAC med lavt turtall på
vifter som er elektronisk styrt av kondenseringstrykket.

Videre nevnes separat kompressorrom, og lydisolerte
kompressorer som igjen bidrar til en ytterligere senkning
av lydnivået.

KAC

COS Q-modeller for Kjøl/Frys

Vi ønsker våre kunder
 en trivelig høst!

SMK-aggregater -
kundespesifiserte løsninger

Ved behov for mer spesifiserte løsninger, har Schløsser
Møller Kulde lang erfaring med bygging og tilpassing av
aggregater.
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Carel - PCO2 / PCO 1xs

Kondenseringsaggregat
Kjøl/Frys

Mange kjenner PCO2-regulatoren fra diverse importerte
aggregater. Særlig isvannsaggregater er ofte levert med
PCO2 i diverse utførelser.

Det mange ikke vet er at denne regulatoren finnes tilgjenge-
lig både med Carel standard programvare, og med program-
vare utviklet av Beijer Ref tilpasset det nordiske markedet.

De viktigste programvarene lagerføres hos Schløsser Møller
Kulde AS

- “Rack-controller”, programvare for regulering av kom-
pressoraggregater og kondensatorvifter, utviklet av
Carel

- KMK-ST1, programvare for regulering av tørrkjøler,
pumper og shuntventil, utviklet av Beijer Ref.

Regulatorene er meget prisgunstige i forhold til mulig
funksjonalitet.

Rack-controller, regulator og programvare

RegulatorRegulatorRegulatorRegulatorRegulator
Programvaren er kompatibel med alle PCO2 og PCO 1xs
regulatorer, d.v.s at antall tilgjengelige utganger/innganger
er avhengig av hvilken regulatorstørrelse som velges. Regula-
toren lagerføres i 3 utgaver.

PCO 1xs:PCO 1xs:PCO 1xs:PCO 1xs:PCO 1xs:
4 digitale utganger, f.eks 2 kompressorer og 2 kondensator-
vifter eller 2 kompressorer m/avlastere i 4 trinn.

PCO2 small:PCO2 small:PCO2 small:PCO2 small:PCO2 small:
8 digitale utganger, f.eks 4 kompressorer og 4 kondensator-
vifter.

PCO2 medium:PCO2 medium:PCO2 medium:PCO2 medium:PCO2 medium:
13 digitale utganger for store systemer

Et antall forskjellige digitale innganger avhengig av
regulatorstørrelse kan konfigureres til å ta vare på ulike
sikkerhetsfunksjoner i anlegget.
Regulatoren leveres for DIN-skinne montasje og har inne-
bygd 4-linjers display og betjeningstaster. Ekstra display med
betjeningstaster for panelmontasje kan leveres i ulike
utførelser på forespørsel.

ProgramvareProgramvareProgramvareProgramvareProgramvare
“Rack-controller” er en universal programvare for
kompressoraggregater og kondensatorvifter. Antall og type
utganger og innganger velges etter behov og gir nærmest
uendelige kombinasjonsmuligheter.

Kompressoraggregatet reguleres enten etter sugetrykket på
anlegg med direkte ekspansjon (dx), eller returtemperatur
isvann på indirekte anlegg. Kondensatorviftene reguleres
etter høytrykken. Reguleringsprinsippet er nøytralsone eller
proporsjonalregulering (P eller PI).

HovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjoner
- Håndtering av kompressorer med ulik kapasitet, f.eks

varmepumper med 2 kompressorer i 3 trinn.
- Rotasjon av kompressorer etter FIFO-prinsippet eller

etter antall driftstimer pr. kompressor.
- Tidsfunksjoner for kompressor sikkerhet (forsinket

gjenstart, minimum på-tid o.s.v)
- Set-punkts variasjon for signal på digital inngang eller

etter klokkeslett (4 mulige set-punkt/døgn).
- “forhindre høytrykks alarm” funksjonalitet.
- Analogt signal (0-10V eller 4-20mA) for eventuell turtalls

regulering av kondensatorviftene via Carel FCS**.
- 2 stk. 0-10Volt utganger for signal til eventuell frekvens-

omformer.

KMK-ST1 for tørrkjølerregulering, regulator og

programvare

RegulatorRegulatorRegulatorRegulatorRegulator
Programvaren er kompatibel med PCO2 small, d.v.s. 8
digitale utganger. 2 stk. væskepumper, shuntventil 0-10Volt
og inntil 5 viftetrinn er mulig å regulere. Felles digital alarm-
utgang.
Digitale innganger for alle konfigurerte utganger. Inngang
for strømningsvakt

ProgramvareProgramvareProgramvareProgramvareProgramvare
KMK-ST1 er spesielt tatt frem for tørrkjølerregulering.
Glykoltemperatur reguleres på tørrkjøler tur eller retur
temperatur. Pumpene veksler etter driftstimetelleren.

HovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjonerHovedfunksjoner
- Separate set-punkt og differanser for tørrkjølervifter og

shuntventil.
- Automatisk pumpeveksling ved utslått motorvern.
- Pumpeveksling hvis alarm på strømningsvakt.
- 0-10Volt utgang med eget set-punkt og differanse for

signal til eventuell frekvensomformer.
- 0-10Volt inngang for forstilling av set-punktet. f.eks på

signal fra ventilasjonsaggregatet. Dette gir optimal
utnyttelse ved regulering med varmegjenvinning.

For mer informasjon om Carel PCO2 og PCO 1xs ta kontakt
med Schløsser Møller Kulde AS.

Konsoller fra Rodigas

Vi leverer hvite, prisgunstige konsoller fra Rodigas.

- hvitlakkert brakett for
utedelen

- max belastning 140 kg.
- dimensjon 800 x 545 mm
- justeringsskrue i bakkant
- kan sideforskyves
- vibrasjonsdempere og

festemateriell medfølger

1765 800 x 545 mm 220,-220,-220,-220,-220,-

Nettopris:Nettopris:Nettopris:Nettopris:Nettopris:

Gjengestagkutter

- Gjengestagkutter med både M8 og M10 bakker
montert på samme verktøy.

- M6 bakker kan også leveres
- Rene og presise kutt
- Ingen filing eller etterarbeider
- Tid- og prisbesparende

2088 For 8 og 10 mm rør 1990,-1990,-1990,-1990,-1990,-
2120 Gjengebakke for 6 mm 200,-200,-200,-200,-200,-

Nettopriser:Nettopriser:Nettopriser:Nettopriser:Nettopriser:

Anlegget er levert og montert av Finsam Kuldeservice AS.

Systemet er dx-507, men indirekte på kondensatorsiden.
Kapasitet på anlegget er ca. 30,0kw v/To= -30°C og Tc=
+40°C.

Maskinracket som er vist på bildet er bygget ved SMK‘s
verksted i Oslo og
består av bl.a 1
stk. Bitzer 6H-
25.2Y kompressor
og AIA M59-50LG
platevarmeveksler
som kondensator.

Tørrkjøler er AIA
type XP-V-80 og
fordamper type
AIA EVFI-12-8.

Anlegget ble satt i drift i mars 2005 og har i følge daglig
leder hos Finsam Kuldeservice AS, Vidar H. Øberg gått helt
uten driftsproblemer. Øberg uttaler også at både de og
Goman er meget godt fornøyd med både utstyr og
leveringspunktlighet fra A-Å.

“Slik skal det være” sier Øberg.
“Det må være lov for oss entrepenører å skryte litt av
dere” avslutter han.

Fryseanlegg bakerivarer Goman
bakeri på Lade i Trondheim

AEZ

CAREL MasterCella
Kjøl/Fryseregulator

Vi gjør jobben enklere!

SPAR TID - bruk SMK’s hurtigvalgspakker for kjøl og frys!

Vi har hurtigvalgspakker med COS og L’Unité luftkjølte
enheter, samt L’Unité vannkjølte enheter

Vi henviser til s. 44 og 62 i vår Prisbok for modeller og ytelser.
Ta kontakt med oss for mer informasjon og brosjyrer!

CROCCO
Fordamper Kjøl/Frys


