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Ragnar Torsæter

Sommeren kom brått....

Nils Hornes 70 år.13.12.2005
Nils er en av de med lengst fartstid i kuldebransjen i
Bergen. Han har vært ansatt i Utstyr og Kjøleservice i en
årrekke. De siste årene har han prøvd seg litt på
pensjonisttilværelsen, men han klarer ikke helt å legge
fra seg skiftenøkkel og manometersett.

Schløsser Møller Kulde ville gjerne gjøre litt stas på
Nils‘n og overrakte han derfor en blomsteroppsats, og
lykkeønsker for dagen i forbindelse med julemiddag
sammen med Utstyr og Kjøleservice.

Vi ønsker våre kunder
en solfylt og fin vår!

CPS / XPS;
Ny kondensator- og tørrkjølerserie fra AIA.

Standard utførelse er å få i 20 størrelser fra 8 – 220 KW
(beregnet i henhold til Eurovent EN327/EN1048). Serien
kan leveres for både vertikal og horisontal utførelse.

Batteriet er i kobber/aluminium utførelse med kledning av
aluminium. Viftene i 3 fase utførelse av kompakttypen
med utdratt termokontakt med høy virkningsgrad og lavt
støynivå. Serien oppfyller i likhet med AIA sine øvrige
produkter, miljøklasse C4.

Kan også leveres i en rekke spesialutførelser som
epoxybelagt aluminium, lakkert utførelse, 1 fase motorer,
avdelte vifteseksjoner, låsbare sikkerhetsbrytere bare for
å nevne noen av mulighetene.

Komplett styringssystem for vifter montert i elektroskap
(IP65) er også tilgjengelig. En kan i så fall velges mellom
spennings- og trinnregulering (for modeller med 2 eller
flere vifter). By-pass funksjon ved feil i regulerings-
systemet (fullt turtall ved feil) må også nevnes i denne
sammenheng.

Gassalarm for CO
2
 fra Murco

Vi kan nå levere CO2-alarm for montasje i kjøle- og fryserom.

Spenning 12/24 Vac eller 10-30 Vdc. To releér med valgbar anslutning eller bryterfunksjon
finnes for å signalere føralarm og alarm. Disse kan utsettes 1-5 eller 20 minutter.

Mulighet for å tilslutte modulen til overordnet overvåkingssystem, da enheten har analoge
utganger for 0-5 V, 0-10 V eller 4-20 mA.

Gassalarmer generelt:Gassalarmer generelt:Gassalarmer generelt:Gassalarmer generelt:Gassalarmer generelt:
Det nye F-gas regulativet (som forventes godkjent i 2007) vil sette økte krav til installasjon av gassalarmer. I denne forbindelse
vises til vårt store spekter for tilpasning av det aktuelle behov.

Kontakt oss for mer informasjon.

Carel miniseminar
SMK i Bergen samlet et 20 talls bransjefolk til Carel
miniseminar i romjula. SMK Catering sørget for enkel
bevertning på morgenen.

Carel-ansvarlig hos oss, Øystein Friberg, hadde tatt turen
over fjellet for å informere om de mange mulighetene
til “nye” IR33.

Videre fikk vi en gjennomgang av PlantVisor, og vi fikk
koblet oss opp mot et eksisterende anlegg. Den nye
versjon MasterCella ble også gjennomgått.

Miniseminaret i Bergen kom i stand etter ønske fra
bransjen, og det er viktig at vi får innspill om ulike
temaer som kan være nyttig å “repetere”.

Nye ansikter hos SMK:

Ny salgssjef:Ny salgssjef:Ny salgssjef:Ny salgssjef:Ny salgssjef:
Thor Harald Hellum (41)Thor Harald Hellum (41)Thor Harald Hellum (41)Thor Harald Hellum (41)Thor Harald Hellum (41)

Thor Harald begynner hos oss tirsdag
2. mai som salgssjef.

Thor Harald har tidligere jobbet som
salgsansvarlig for Sanyo i Hillco Kulde
AS. I 2000 startet han opp Climacon as, hvor han var daglig
leder og hadde agenturet på Technibel. I 2003 solgte han
Climacon til ABK AS, hvor han har jobbet som salgssjef
frem til i dag.

Thor Harald gleder seg til å begynne hos oss og vi ønsker
ham velkommen til SMK!

Tube-e Box

Tubes for oppbevaring av rør. Tube-e er 2 meter lange og
festes på biltaket.

Varenr. 6292  kr. 2100,-

Etter en lang vinter kom sommeren brått med
temperaturer godt over 20 grader over hele landet.
Fra store snømengder til varsel om skogbrann med
et par ukers mellomrom, sier litt om hvor raskt vær
og temperaturomskiftningen kan opptre i vårt lang-
strakte land.

Disse raske og store temperaturendringer setter
høye krav til kulde- og AC-anlegg. Vi vet at mange
av servicemedarbeiderne i kuldebransjen har hatt
lange og krevende dager med høyt tempo siden
begynnelsen av mai.

Vi i SMK står på sammen med våre kunder for at
brukerne av disse kuldeanleggene skal oppfatte
disse brå overgangene så smertefritt som mulig.
Derfor har vi også valgt å ha en range med
anerkjente kvalitative kulde- og AC-produkter som
vi tilbyr våre kunder.

Spør SMK når du trenger
leveranser eller annen form for
hjelp, våre medarbeidere vil
gjøre sitt ytterste for å yte deg
den servicen du fortjener!

Ha en fin sommer!
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Elektrisk rørutvider/-utkrager

Kun en universal drivenhet, veier kun 2 kg.
Vedlikeholdsfritt utstyr. Fittingsløs rørinstallasjon fra 3/8”
t.o.m. 7/8”.
(Ekspanderer og lager t-avgreininger).

Settet inneholder elektrisk rørutvider og -utkrager,
drivenhet, drivskaft, verktøyholder, drillhode, rørtang,
smøremiddel, utviderverktøy, utkragerverktøy og blir
levert i en solid stålkasse.

Varenr. 3769  kr. 9160,-

Bitzer presenterer nye semihermetiske og åpne skrue-
kompressorer for industrielle og komersielle anvendelser.

Fra og med våren 2006 kommer det flere spennende
nyheter fra Bitzer. En ny serie skruekompressorer med
slagvolum opp til 410 m3/h. Med de nye kompressorene
forsterker Bitzer sin posisjon som ledende produsent av
skruekompressorer på verdensbasis.

Ny konstruksjon

De nye modellene er
konstruksjonsmessig meget
kompakte med et minimalt
antall tilslutninger. Antall
potensielle lekkasjepunkter er
dermed redusert til et
minimum. Kompressorenes
koblingsboks kan vris i forhold
til den aktuelle montasje.

Alle hovedtilslutninger er plassert på ene
siden av kompressorene noe som forenkler både
installasjon og service. Tanken er at opp til seks kom-
pressorer skal kunne parallellkobles. Dette gir oss i såfall
et totalt slagvolum på 2460 m3/h.

Inklusiv kapasitetsregulering

Kompressorene er utstyrt med kapasitetsregulering. Ut-
førelsen som i den kjente CSH-kompressoren (enten trinn-
løs eller i 3 trinn). Kapasiteten reguleres med en sleide som
varierer skruens lengde. Sleiden styres av oljetrykket. Når
kompressoren stanser går sleiden i avlastet posisjon til
neste oppstart.

Energieffektiv

Bitzer har brukt mye ressurser på å få de nye kompres-
sorene så energieffektive som mulig. Skrueprofilen er som
fra CSH-kompressoren, men det innebygde volumfor-
holdet (Vi) er tilpasset andre temperaturer. En høyeffektiv
motor (i HS-modellen) er blitt brukt og sist men ikke minst
har economizerfunksjonen blitt optimalisert.

HS85 og OS85 - nye skruekompressorer fra Bitzer

HS85

Carel har utviklet en ny serie regulatorer for regulering av kompressorer og
kondensatorvifter. Regulatoren kan kontrollere inntil 5 releer. Det er også 5 digitale
innganger for alarmhåndtering pr. utgang (fellesalarm kompressor / vifte). Antall og
type utganger og innganger velges etter behov.

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 kompressorsikkerhet (forsinket gjenstart, minimum på-tid o.s.v)
· Set-punkts variasjon på signal på digital inngang
· “forhindre høytrykksalarm” funksjonalitet (kompressoravlasting ved for høyt kondenseringstrykk).
· Analogt utgangssignal (PWM til 0-10V) for eventuell turtallsregulering av kondensatorviftene via Carel FCS**.
· Ratiometrisk trykktransmittere (0-5V, f.eks Danfoss AKS32R)
· Parametere og verdier i Bar eller °C.
· Ekstra temperaturfølerinnganger (omgivelse og utetemperatur)

Microrack kan leveres både for panel- og skinnemontasje.
Ring oss for mer informasjon.

COS har konstrurert om en del av sine kondensator-
aggregater og har dermed lykkes i å senke det
allerede lave lydnivået ytterligere - opp til 3dB (A)
lavere.

Høyden på aggregatene har også blitt minsket til
505 mm.

Følgende aggregater blir berørt:

SM 1366 C10
SM 1366 C15
SM 1366 C20
SM 1366 C25
SL 1366 C25

COS kan nå også tilby aggregat med Bitzer-
kompressorer. Vi lagerfører aggregater fra 1 til 40

COS - stille blir stillere

Bitzers konstruksjon for economizerdrift er at selve porten
er plassert i sleiden til kapasitetsregulatoren. Dette gir
optimal economizerdrift både ved fullast og dellast.

Hele oljesystemet (unntatt oljeutskillere, eventuelt
oljekjølere og blandeventil) er innebygd i kompressoren.

Risikoen for eventuelle lekkasjer er dermed
minimalisert.

Den nye serien kompressorer finnes i
semihermetisk utførelse (HS85), samt

åpen utførelse, (OS85). To ut-
førelser og tre størrelser gjør at
man dekker et stort
applikasjonsområde. HSK/OSK er
tilpasset høyere
fordampningstemperaturer
(mellom -20 og +7 oC). HSN/OSN er
tilpasset temperatur-område og
arbeider mellom -50 og -15 oC.

Temperaturgrensene varierer noe med
hensyn til hvilke medium som benyttes.

De nye skruene utvider vårt utvalg av moderne
kvalitetskompressorer som dekker et stort innsats-
område med et stort antall alternative kuldemedier.
Skruer som samtidig er konstruert for å være så
energisparende som mulig.

Carel ì Rack Ny regulator for kompressor-/kondensator regulering


