Meten is weten
Chiller Performance Analyser (CPA)
Is uw koelmachine nog wel efficiënt? Met het oog op de verplichte EPBD-keuring, die de
energieprestaties van klimaatinstallaties inzichtelijk maakt, en de wens van bedrijven om
de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden, wordt deze vraag steeds actueler. Inzicht
in het energiegebruik en de conditie van de koelmachines is hierbij cruciaal. Met de Chiller
Performance Analyser (CPA) krijgt u snel en nauwkeuring inzicht in de rendementen en
functionaliteit van uw koelmachine of warmtepomp, met een goede beheersing van uw
totale onderhoudskosten als logisch gevolg.
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Welke uitkomsten biedt de CPA?
De CPA geeft een onmiddellijk en compleet overzicht
van rendementen en functionaliteit van de koelmachine
en geeft inzicht in mogelijke problemen, maar zeker

“Een helder overzicht van rendementen
en functionaliteit van uw koelmachine”

Chiller Performance Analyser koffer

Chiller Performance Analyser

Conditiebepaling van uw machine
In sommige situaties is er naast een rendementsbepa-

Met de professionele service van Carrier
kiest u voor gemak, zekerheid en besparing

ling ook behoefte aan een uitgebreide conditiemeting

Krijg een duidelijk inzicht in het rendement en het

van uw koelmachine of warmtepomp. Ook hiervoor

energieverbruik van uw koelmachine met de Chiller

heeft Carrier een passend product: de Quick Chiller

Performance Analyser en verzeker u ervan dat uw

Scan (QCS). De QCS is een conditiemeting inclusief

koelmachine optimaal presteert met de beste conditie,

een functionele test. De methodiek is gebaseerd op de

tegen zo laag mogelijk kosten. Neem voor meer infor-

NEN 2767. Hiermee heeft u een volledig beeld van de

matie contact op met onze service-sales collega’s.

conditiescore, eventuele gebreken en de mogelijke
oplossingen.

Neem voor meer informatie contact op met onze
servicespecialisten.

Adviesrapportage

Koudemiddelcircuit

…dus ook voor een Chiller Performance Analyser geldt,
Turn to the experts!
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