Viziune

Prezentă în România din 1997, Chorus Engineering
este o companie specializată în echipamente pentru
prelucrarea maselor plastice, oferind soluții
complete pentru aplicația din următoarele domenii:
turnare prin injecție, extrudare, suflare, reciclare
precum și sisteme periferice și de răcire industrială.

Dorim să fim lider de referință în consultanță,
precum și în furnizarea de utilaje și servicii
post-vânzare în sectorul prelucrării
materialelor plastice.
Scopul nostru este:
Să fim o companie caracterizată prin
eficiență și flexibilitate.
Să includem în portofoliul nostru numai
produse de calitate care vor satisface
cerințele și nevoile clienților noștri.
Să respectăm mediul precum și factorul
uman, și să menținem un mediu plăcut la
locul de muncă în care toți angajații să se
simtă inspirați și să aibă dorința de a oferi
performanțe ridicate.

Valori
Valorile noastre sunt alcătuite din:
performanță, implicare, flexibilitate, inovație,
conectivitate, puterea informației, și mai
degrabă implicarea pentru un viitor sustenabil
din toate punctele de vedere. Ne străduim să
fim aliniați cu valorile care ne caracterizează.

Contact

Misiunea noastră este misiunea clienților noștri.
Succesul clienților noștri este succesul nostru.

Str. Lucian Blaga, nr. 3,
bl. J5, sc. 1, ap. 16,
București – sector 3
[T]: 021-322.48.99
[@]: info@chorus.mc

DigitempEVO
Thermochillere condensate
cu apă
Interval: 091/092 - 161/162 - 221/222 381/382 - 501/502
Agent frigorific: R410A
Capacitate de răcire: 9 până la 50 kW
Capacitate de încălzire: 6 până la 36 kW
DigitempEvo este noua soluție flexibilă
dezvoltată de Aquatech pentru procesele
industriale de încălzire și/sau răcire.
Acesta integrează atât controlul
temperaturii, cât și funcțiile de răcire liberă,
oferind temperatura, presiunea și debitul
exacte a apei pentru fiecare circuit.
Conceptul tradițional de sistem de răcire
centralizat (chiller + TCU) este înlocuit de
noua soluție Flexcool introdusă, cu câte un
DigitempEvo dedicat fiecărui utilizator cuplat
cu capacități de răcire liberă în aer liber.
Designul de ultimă oră și caracteristicile
tehnice fac DigitempEvo extrem de
performant și flexibil pentru fiecare situație.

Beneficii
• Operare flexibilă care furnizează apă cu
temperaturi între 5°C - 90°C pentru fiecare
circuit (în configurația cu pompă dublă,
unitatea controlează procesul permițând
două temperaturi de lucru diferite)
• Consum redus de energie efectuat de
compresorul digital scroll, care permite
modularea puterii de la 10% la 100%,
economisind mai mult de 35% din energia
electrică absorbită comparativ cu unitățile
standard on/off
• Controlul precis al temperaturii obținut
prin utilizarea următoarelor: supapă de
expansiune electronică, Scroll digital,
controler PLC (înaltă precizie +/- 0,3°C)
• Costuri de funcționare reduse,
asigurate de caracteristica de răcire
gratuită integral
• Schimb eficient de căldură, evaporator
cu plăci brazate și condensator din oțel
inoxidabil AISI316
• Durată lungă de viață și fiabilitate
• Design compact
• HMI ușor de utilizat, afișarea clară a
temperaturii apei și a alarmelor.

Caracteristici
opționale
• Kit de răcire liberă
• Kit de încălzire
• Controlul condensului
• Placă de interfață serială
• Controlul secvenței fazelor
• Placă de interfață serială PROFIBUS
• Filtru de apă 500 microni 1”
• Alarma acustică și vizuală

Date tehnice
DTE 09

DTE 50

Capacitate de
răcire

kW

9,8

50,4

Sarcină termică
condensator

kW

11,5

59,8

m3/h

1,7

8,7

Căderi de presiune
condensator

kPa

48,2

81

Puterea maximă de
încălzire

kW

12

36

Agent frigorific

Kg

1,3

5,05

m3/h

0,45/9

2,76/16,8

Debit de apă
vaporizator

Debit de apă
vaporizator
min/max

Datele se referă la următoarele condiții: temperatura apei din
vaporizator de intrare/ieșire 15/10°C, temperatura apei din
condensator de intrare/ieșire 30/35°C.

