
1 x Gea Refrigeration Chiller Type DX L R 1000 NH3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technische details 

Toerental [rpm]     : 2940 min-1 

Qo benodigd [kW]    : 585 kW 

Pe benodigd [kW]    : 204,6 kW 

Condensor specificatie    : 789,6 kW (niet inbegrepen) 

Koudedrager     : Ethylene Glycol 30% (niet inbegrepen) 

Koudedrager inlaat [°C]    : -2 °C 

Koudedrager uitlaat [°C]   : -7 °C 

Olie inlaat temperatuur [°C]   : 60 °C 

Olie uitlaat temperatuur [°C]   : 90 °C 

Olie koeler specifcatie [kW]   : 107 kW 

Tc beschikbaar [°C]    : 40 °C 

Volume stroom koudedrager    : 108,4 m3/h 

Hoofd Dimensies Chiller Unit 

Lengte ca.     : 4100 mm 

Breedte ca.     : 1450 mm 

Hoogte ca.     : 2250 mm 

Koudemiddel vulling ca.    : 66 kg (niet inbegrepen) 

Olie vulling ca.     : 150 I (niet inbegrepen) 

Transport gewicht ca.    : 6100 kg 

Operationeel gewicht ca.   : 6890 kg 

  

  

Package 

Grasso Ammoniak-Vloeistof   : DX L R 1000 NH3 

Chiller Type 

Chiller Series Omschrijving    : DX LR 

Compressor Configuratie    : Schroefcompressor serie LT  

Compressor type     : RR-R36S-28 

Volume ratio      : vast 

Olie afscheider type     : horizontaal, ontwerpdruk 23 bar 

Oliepomp 

Oliepomp volumestroom    : 85 I/min 

Beschermingsgraad oliepomp    : IP55 

Oliepomp spanning    : 400 V 

Oliepomp stroom    : 3,6 A 

Oliepomp vermogen     : 1,5 kW 

Olie pomp toerental     : 1440 min-1 

Olie koeling     : Koudemiddel gekoeld (shell & tube) 

Ontwerpdruk olie koeler    : 23 Bar 

Vloeistofvat Type    : Standaard type 

Type oil filter     : Enkele olie filter 

Afsluiters aan zuigzijde     : Gecombineerde afsluiters aan de zuigzijde 

Afsluiters aan perszijde    : Gecombineerde afsluiters aan de perszijde 

Bedrading     :  

Verf      : Standaard binnen verf 

Kleur:      : RAL5014 duif blauw (standaard) 

Isolatie type     : Armaflex isolatie (standaard) 

Besturings Unit  



Besturings Type : Chiller besturing GSC (216 DPM) met TP 605 CQ 

5,7" grafisch kleuren display met Windows CE© en 

capaciteitsregeling via het koudemedium. 

Begrenzingen; zuigdruk, condensordruk, motor 

stroom. 11 verschillende bedrijfsmodi beschikbaar, 

incl. auto, remote, service, etc. Hoofdfuncties van de 

PLC: 1.Regeling van de koudemedium uitgaande 

temperatuur 2. Elektronisch unit beveiliging en 

vastlegging van de bedrijfsuren 3. Vrijgave kontakten 

voor koudemedium pomp en condensor systeem 4. 

Bedrijfsconditie informatie, alle waarden van analoge 

ingangen worden weergegeven. 5.Storingsinformatie 

wordt als tekst weergegeven in de display en 

aangegeven middels een informatielamp 6. Potentiaal 

vrij status rapport van de unit (unit klaar, unit in bedrijf, 

meerdere fouten) 7. Data logging functie en tendens 

rapport. 

Besturingsdisplay     : Display seperate arranged in panel door 

Besturingsontwerp     : Geïntegreerd in voedingspaneel 

Besturingscommunicatie    : Standaard MPI 

Display taal     : Engels 

Druksensoren     : Standard sensors 

Aantal druk sensoren     : 3 

Druksensoren     : met afsluiter 

Aantal temperatuur sensoren    : 3 

Bijkomende temperatuur sensoren  : geen 

Stromingsschakelaar     : Mechanical flow switch 

Koudedrager  

Stromingsschakelaar     : geen 

Koelmedium 

Motor 1 

Motor type selectie    : Laagspanning motor IP23 

Number of motors    : 1 

Type constructie    : IMB 3 

Aantal polen      : 2 

Beschermingsgraad    : IP23 

Aandrijf motor specificatie [kW]    : 250 kW 

Spanning     : 3 x 400 V ± 5% / 50 Hz 

Frequentie     : 50 Hz 

Aanschakel modus    : Variable speed drive 

Type voeding     : Voeding 

Voedingskabel intrede punt   : Kabelinvoer van onderen 

Verdamper 

Ontwerpdruk verdamper    : 16 Bar 

Verdamper (Shell & Tube) 

Materiaalsoort van de pijpen in de warmtewisselaar : Koolstofstaal (St35.8/HII) 

Veiligheidsappendages  

Type      : Dubbele veerveiligheid met wisselkraan 

Veiligheidsventiel(en) volgens    : 1 

PED 



Overstroom ventiel(en)     : 1 

Keur & Documentatie  

Keur voor Chiller Unit    : destijds CE Keur  

Keur druk apparaten     : destijds CE goedkeur (PED regelgeving) 

Niet Destructief Testen    : 10% NDT (standaard) 

Documentatie bestaande uit    : Documentatie en CD-ROM bestaande uit  

Taal van de documentatie    : Nederlands 

Documentatieset    : 2 

  

Niet inbegrepen 

Fundatie(s), leidingwerk aan koudedragerzijde, reserve delen en speciale gereedschappen, 

condensor, leidingwerk en bekabeling tussen de condensor en de chiller, condensor aandrijf- en 

besturingskast, olie, glycol en koudemiddel. 


