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

Slim SCA 1911-4311
Răcitor portabil cu
condensare cu aer
1 x compresor scroll
1 x circuit de răcire
Capacitate de răcire: de la 19 până la 42,7
kW
Seria SLIM de răcitoare portabile Aquatech
oferă cantități de apă la temperatură scăzută,
independent de orice condiție ambientală.
Gama, concepută pentru a fi aplicată în toate
sectoarele industriale, asigură flexibilitate
maximă și funcționare eficientă din punct de
vedere energetic.

Beneficii
• Funcționare flexibilă: temperaturi ale
aerului ambiant de până la +40°C
• Absorbție redusă de energie și niveluri
de zgomot mai scăzute: compresor scroll
• Schimb de căldură foarte eficient:
evaporator cu plăci brazate din oțel
inoxidabil
• Flux optim: pompă internă de circulație
a apei
• Stabilitatea temperaturii și dispersia
termică scăzută: interior din oțel
inoxidabil și rezervor de izolare tip deschis
pentru a evacua aerul din interiorul
circuitului în timpul schimbării producției
• Eco-compatibil: agent frigorific verde
R410A cu capacitate mare de răcire.

Funcționare sigură: comutatoare de înaltă și
joasă presiune, manometre de înaltă și joasă
presiune, filtre metalice pe condensatoare.
Sistemul cu microprocesor afișează
temperature cheie a apei și alarmele.
Instalare simplificată, amprentă redusă și
operațiuni de pornire rapidă.

Caracteristici
opționale

Date tehnice
SCA 1911

SCA 4311

kcal/h
kW

16.340
19,0

36.722
42,7

Putere absorbită

kW

4,02

9,28

Putere absorbită
maximă cu pompă
de joasă presiune

kW

7,06

15,45

Curent maxim de
sarcină cu pompă
de joasă presiune

A

12,6

27,6

m³/h
bar
kW

1,2 - 4,8
3,8 - 2,7
0,75

2,4 - 9,0
4,2 - 3,0
1,1

Kg

320

420

Capacitate de
răcire

Presiune medie
pompă de apă

Dimensiuni

• Kit de securitate la “preaplin”
• Interfață serială Modbus
• Alarmă acustică cu lampă
• Gaz fierbinte de trecere pentru o
temperatură extrem de precisă a apei
• Filtru mecanic de apă
• Versiune în aer liber

Datele se referă la următoarele condiții: agent frigorific
R410C; 15°C temperatura apei de ieșire; 25°C temperatura
aerului ambiant; 400V/3/50Hz.

