
SMK-magasinetSMK-magasinet
Nyhetsbrev fra Schløsser Møller Kulde AS. Desember 2005

2005

2005

Service og trivsel i butikken på vårt hovedkontor

Siden butikken i Oslo ble åpnet
31. mars 2003, har utviklingen
vært meget positiv.

Kundemassen blir bredere, og
besøkene til oss tettere - noe vi
synes er meget hyggelig!

Da vi startet i 2003 holdt det
med én ekspeditør, mens det nå
er behov for snart to på heltid.

Vi setter kunden i sentrum og
gjør vårt ytterste for at han skal
være fornøyd. Vi føler vi lykkes

med dette, siden tilbakemeldingene
er entydig positive.

Vårt vareutvalg økes også stadig, ut
i fra kundenes etterspørsel og
behov.

Vi setter pris på tilbakemeldinger
gjeldende både service og
vareutvalg, for det er alltids noe vi
kan bli bedre på!

Dette gjelder også butikkene på
våre avdelinger i Bergen og
Trondheim.

Hasse og Jorunn i kjent positur

SMK-nyheter

I redaksjonen: Ragnar Torsæter, Jorunn Synslien, Ann Kristin Bårnes,
Thor Hjelmeland, Terje Rebnor og Vibeke Scavenius.
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Ragnar Torsæter

Et travelt 2005....

Vi har nå fått inn nye versjoner av beregningsprogram
fra AIA og Helpman.

AIA har kommet med versjon 0501.0 av Air Products
Calculation Program og AIA Broschure Viewer.

Helpman har gitt ut versjon 2/2005 av HelpmanSelect.

Last ned versjonene fra vår nettside eller bestill en CD.

BeregningsprogramVi ønsker våre kunder en riktig god jul
og et godt nytt år!

 

Sinko - fan coils

Vi kan nå tilby fan coils
fra Sinko.

Sinko fan coils er tilpasset miljøer der man stiller høye
krav til driftssikkerhet og lavt lydnivå. Sinko leveres fra
lager i tak- og gulvutførelse, for kaldt og varmt vann
samt direkte fordampning.

- Ekstremt lavt lydnivå
- Meget høy kvalitet
- Modeller for fjernkjøling
- Lav driftskostnad (takket være lav energikostnad

og ubetydelig servicekostnad)

Kompressorer, aggregater og vannkjølere -
Vi har produktene fra Bitzer

Trening, helse og trivsel

Avdelingskontoret i Trondheim har dratt i gang Cageball for kuldebransjen.

Cageball er innefotball som blir spilt på småbaner. Her spiller man med vegger og uten
keeper på småmål.

Det er som kjent sundt for kropp og sjel med litt trim, og  det er sosialt - ikke minst.

På bildet ser vi noen av de ivrige - fra Eptec Nord AS, Bartnes Kjøleindustri og Gunnar
Karlsen.

I mai 2005 skiftet vi ut vårt datasystem, dette for at vi
også for fremtiden, skal kunne yte våre kunder den
kvalitative service som de fortjener.

Et slikt data prosjekt går, som de fleste vet, aldri helt
problemfritt – og vi i SMK er glade for den forståelse
som våre kunder har utvist oss i de enkelttilfeller, hvor
ikke alt har gått som det skal.

I året som snart er omme har SMK levert og ekspedert
til våre kunder mer enn 200 000 ordrelinjer. Salget er
spredd på mer enn 9000 forskjellige produkter, våre
medarbeidere i verkstedet har utført mer enn 50 000
sveiser og rør-loddinger – samlet sett setter dette store
krav til alle våre ansatte, vårt logistikksystem og
leverandører. Vi er stolte av den jobben vi har gjort,
men vet at vi kan bli enda bedre allerede neste år.

Sammen med våre kunder gleder vi oss til et felles
suksessrikt 2006.

Vi takker alle våre kunder for
samarbeidet i 2005 og vil
samtidig få ønske en riktig God
Jul og Godt Nytt År!
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Ny MasterCella fra Carel

Kaskadeanlegg med R-507 / CO
2 
som

kuldemedium for prosjekt “Coop Prix Finnsnes”.

MasterCella fra Carel, den etter hvert så velkjente regulatoren for kjøle- og fryseapplikasjoner, kommer i ny versjon.
Regulatoren lanseres i skrivende stund og vil være tilgjengelig for salg fra omkring årsskiftet. “Hardware” er
oppgradert med bl.a. disse funksjonene.

� Stort høyintensitets display

� Mer plass for tilkoplingene

� Kabelgjennomføringer både oppe og nede

� Kraftigere releer (30A res . for kompressor)

� Alarmsummer som standard på alle modeller.

� Klar for programmering (innlasting og nedlasting) fra programmeringsnøkkel.
Denne funksjonen er særlig nyttig når mange regulatorer skal ha samme
program. Programmeringen kan gjøres uten at regulator er tilkoplet strøm.

Den nye versjonen er oppgradert med programvare tilsvarende IR33. Det betyr at en
rekke nye funksjoner gjøres tilgjengelig.

� Forbedrede avrimingsfunksjoner

� Muligheter for behovsstyrt avriming.

� Realtidsklokke for avriming og alarmhåndtering

� Avriming av 2 fordampere med separate avrimingsfølere og avrimingsrele

� “Pump-down”- funksjon (LP-pressostat på digital inngang)

Moment-sett

Vi kan nå levere moment-sett til varmepumpemontering.

Nøkler for 17, 19, 22, 24, 27 og 29 mm.

Prisgunstig - netto kr. 945,-.

Ny kondensator fra Helpman

ODIN er navnet på den nye kondensatoren/tørrkjøleren fra
Helpman som erstatter HTC/HTD 050-modellen.

ODIN står for et nytt konsept innen luftkjølte kondensatorer
og tørrkjølere. Modellen er designet med tanke på å
tilfredsstille både installatør og sluttbruker.

ODIN kondensatorer kan leveres for både halogen
kuldemedier, ammoniakk og CO2 .

Nominell ytelse er fra 8 til 102 kW. (R404A ved ∆t= 15K omg.t
+25)

Selektert materialvalg, overflatebehandling og konstruksjon,
gir ODIN en meget god korrosjonsbestandighet. Spesielle
designutførelser for aggressive områder kan leveres på
forespørsel.

Videre nevnes:

- utmerkede lydkarakteristikker
- patentert konstruksjon gjør at føttene kan flyttes i

lengderetningen for tilpasning til underlag.
- lett demonterbare vifteplater for inspeksjon og

rengjøring
- kan leveres med følgende vifteturtall:

1500, 1200, 1000 , 750 og 650 rpm

Standardversjon leveres for horisontal luftretning. Vertikal
luftretning kan leveres på forespørsel.

SMK-enheter

For SMK kjøle- og fryseaggregater og pumpe-
stasjoner finnes nå ny oppdatering av dataverktøy
tilgjengelig.

Verktøyet gir oversikt over nominelle ytelser,
tilnærmet pris, rammetegninger og rørskjema for
standardmodeller.

Ta kontakt for å få tilsendt en CD.Ta kontakt for å få tilsendt en CD.Ta kontakt for å få tilsendt en CD.Ta kontakt for å få tilsendt en CD.Ta kontakt for å få tilsendt en CD.

I slutten av august leverte Schløsser Møller Kulde AS
2 stk. aggregat for ovennevnte prosjekt til
Carrier Refrigeration Norway AS.

Kjøleaggregatet ble levert for R-507
som kuldemedium i et indirekte system
med propylenglycol som kuldebærer på
fordamperside og ethylenglycol på
tørrkjølerside.

Aggregatet består av 2 stk. helt
separate kuldemediekretser med hver
sin semihermetisk tandemkompressor
av fabrikat Bitzer, type 44G-40.2Y-40P.
Nødvendig kuldebehov er på ca. 110 KW
totalt. I tillegg kommer nødvendig
kuldebehov i tilknytning til kaskade-
vekslerne for frysedelen.

Fryseaggregatet opererer med CO2 som kuldemediun for
subkritisk drift.

Carel PlantVisor sentral driftkontroll for Windows er ideell
for overvåking av kjøle- og fryseapplikasjoner. Enkle
overvåkingsoppgaver gjøres tilfredsstillende i gratis-
versjonen mens de tyngre applikasjonen som butikk og
lignende håndteres av fullversjonen.

Software er nå kommet i ny og forbedret versjon. I tillegg
til forbedring av nåværende funksjonalitet er det lagt til
nye funksjoner. De nye funksjonene gir enda bedre
brukervennlighet og ikke minst ytterligere sikkerhet.

- Kopier/lim inn-funksjonalitet av parameterinn-
stillinger i de enkelte regulatorer

- Alarmsending via e-post (“dial-up” tilkopling)
- Planlagte PC gjenstart (uke baserte)
- Ny side fra system informasjon for status på Carel

nettverket.

For ytterligere informasjon, ta kontakt
med oss og be om norsk brosjyre.
Brosjyren er også tilgjengelig i
pdf-format på
www.schlosser-
moller.no

Ny versjon PlantVisor (ver. 2.0)
Kompressorsiden består av totalt 4 stk. Bitzer semihermetiske
kompressorer, type 2KC-3.2K-40.

Kompressorene er fordelt på 2 helt like
kuldemediekretser med hver sin kaskade-
veksler mot R-507 siden (direkte ekspan-
sjon). I likhet med kjølekretsene er
kaskadevekslerne utstyrt med elektronisk
modulerende ventiler fra Danfoss. Kulde-
kapasiteten er på ca. 13 KW per krets ved
fordampningstemperatur / kondens-
eringstemperatur på -35 / -5 gr.C., hvilket
medfører en total kapasitet på 26 KW.

Et utvalg i ADAP-KOOL sitt produkt-
spekter fra Danfoss, ble valgt til styring av
aggregatene.

Bildet viser fryseaggregatet i uisolert tilstand.

Vi takker Carrier Refrigeration Norway AS for leveransen.


