
Chillquick Light

Små kontorer

Et kompakt vannkjølesystem
med trinnløst variabel kapasitetsregulering

Industriprosesser

Innendørs/utendørs
isvannssystem
Kapasitetsområde 5–20 kW

Energieffektiv
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Innovative cooling, heating and energy solutions

Butikklokaler

 Kompakt system

Typiske bruksområder for Chillquick 
Light-vannkjølesystemene er små  
kontorer, skoler, butikker og verksteder 
som trenger en kapasitet på 5 til 20 kW. 
Systemet er blitt utviklet for bruks- 
områder hvor det ellers ville bli brukt et 
kjølesystem med direkte ekspansjon. Med 
Chillquick Light-løsningen overføres bare 
rent vann – ikke kjølemiddel og glykol – 
gjennom lokaler med personale.

 Energieffektiv

Kondensatorenheten i vannkjølesystemet 
Chillquick Light plasseres utendørs.  
Kondensatorenhetens gode energiut-
nyttelse skyldes dens trinnløst variable 
regulering av kompressoren og viften.

 Kompakt innendørsenhet

I dette kompakte systemet er pumpen, 
buffertanken, fordamperen,  
ekspansjonskaret, automasjonssystemet 
og reguleringssystemet plassert innendørs. 
Ved å installere de tekniske komponentene 
innendørs oppnås avbruddsfri drift, noe 
som forlenger produktets levetid.

Et sikkert valg: det overføres bare rent vann gjennom lokaler med personale
Energiutnyttelsen til Chillquick Light er basert på trinnløst variabel kapasitetsregulering
Små kjølemiddelkvanta
Med sin kompakte størrelse og elegante utforming er innendørsenheten lett  
å plassere i rom hvor mennesker oppholder seg 
Systemet er enkelt å installere, og det er fort gjort å koble til rørene

 Problemfritt

Chillquick Light-enheten er så å si ved-
likeholdsfri, og det lille vedlikeholdet som 
trengs, kan utføres innendørs. Systemet 
er raskt og enkelt å installere og sette i 
drift. De fleste av systemets kjølerør kan 
lages av forseglede, prefabrikkerte deler. 
Dermed er det mulig å unngå lodding, 
noe som reduserer behovet for å bruke 
varme under installeringsarbeidet.



Innovative cooling, heating and energy solutions

Mer detaljerte dimensjonstegninger er tilgjengelig i 
seleksjonsprogrammet

Funksjonalitet

Tilleggsutstyr

Standard tilbehør

Dimensjoner

Innendørsenhet 
Mekanikk:
Tank med ventil for utslipp og lufting
Inntak for vannkretsløp
Ekspansjonskar med membran og sikkerhetsventil
Røruttak med gjengekoblinger
Utstyrt for et kjølesystem med 3-veisventil
Fordamper
EVP (justerbar pumpe i energiklasse A)
Elektronisk ekspansjonsventil
Væskenivåglass
Solenoidventil
Filtertørker
Elektronikk og automasjon
Kontrollsystem med et brukergrensesnitt
Trykksender, høyt og lavt trykk
Koblingspunkter for kabler til ekstern enhet og utendørsenhet
Reguleringsenhet
Elektriske BMS-indikatorer

Ytelsesverdier

Funksjonalitet
Alternativer:
Vannkjølesystem, trinnløst variabel regulering

Innendørsenhet 
Prosessutstyr (for utendørs drift ved temperaturer helt ned til 
-30 ⁰C)
Kontrollsystem med et utvidet brukergrensesnitt
Utstyrt for et kjølesystem med 2-veisventil
Temperatur- eller duggpunktregulert kretsløp
Pumper med frekvensomformer
BMS-koblinger

Utendørsenhet 
En spiralkompressor med trinnløst variabel regulering
Lydisoleringselementer for kompressoren og rammen
Cu/Al-varmeveksler
Oljeseparator
Tilbakeslagsventil og isolerende ventil for kuldekretsløpet
Seglass, kompressor og væskeledning
Dråpeseparator
EC-vifte
Hovedbryter og annet elektronisk sikkerhetsutstyr
Brytere for lavt og høyt trykk
Standardfarge RAL7035
Sikkerhetsnett for viften og kondensatoren
Oppvarming og termostat for maskinrommet

Utendørsenhet 
Prosessutstyr (for utendørs drift ved temperaturer helt ned til 
-30 ⁰C)
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Innendørsenhet Utendørsenhet

Ytelsesverdier ved ulike temperaturer: vann 7/12 °C, uteluft 30 °C
*) Strømbehov når maskinen går med full kapasitet
**) Lydtrykk i et åpent område på 10 m avstand

Maskinstørrelse 4 6
Kjølekapasitet, kW 12 17
Kapasitetskontroll
Antall kjølemiddelkretsløp 1 1
Innendørsenhet
Tilførsel A V-fas-Hz
Strømbehov kW* 0,4 0,4
Røruttak, vannkretsløp
Utendørsenhet
Tilførsel A V-fas-Hz
Strømbehov kW 3,6 6
Lydnivå dB(A)** 37 39

Variabel

10 A 230-1-50

20 A 400-3-50

R 1-1/4 utvendig gjenget


