Quick Chiller Scan (QCS)
Totale bodycheck van uw machine
Is uw koelmachine nog in goede conditie? Met de Quick Chiller Scan (QCS) kan Carrier
de conditie van uw koelmachine eenvoudig en snel meten. Hier ligt de focus op milieu en
energieverbruik, de complete conditie, veiligheidsaspecten en wet- en regelgeving. Met een
goede beheersing van uw totale exploitatie- en onderhoudskosten als logisch gevolg.
Hoe werkt de QCS?
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“Totale bodycheck die inzicht biedt in de
huidige conditie van uw koelmachine”

• Optimale machinefunctionaliteit
• Controle of de laatste technologieën zijn toegepast*

Welke uitkomsten biedt de QCS?
Carrier biedt met de QCS een uitgebreide rapportage
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* Zoals fabrieksmodificaties en softwareversie updates

Quick Chiller Scan

Rendementsbepaling van uw machine
In sommige situaties is er naast een conditiebepaling
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Chiller Performance Analyser koffer

Met de CPA krijgt u snel inzicht in het energetisch rendement van uw koelmachine of warmtepomp.
De CPA is gebaseerd op gelijktijdige koudemiddelzijdige en elektrotechnische metingen.

...dus ook voor een Quick Chiller Scan geldt, Turn to the experts!
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