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Kylma har tagit fram färdiga paket med noga dimensionerade och väl utvalda kom-
ponenter för de mindre kyl- och frysrumsinstallationerna.

I paketet ingår: Danfoss Optyma PLUS NG komplett med  
expansionsventil, förångare samt rumsstyrning för  
att du som kund ska spara tid på beräkningar  
och produktval. Logga in på kylma.se  
och beställ hela paketet med ett  
enda klick!

- 9 kylrumspaket 0,9-6,2 kW
- 9 frysrumspaket 0,5-4,1 kW
Snart kommer dessutom Optyma  

PLUS NG för A2L köldmedier:  
R454C och R455A

VÄTSKEKYLAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPAR
Compacta® Triaton vätskekylaggregat är i utförande med propan, R290, som är ett 

naturligt köldmedium. Med Compacta Triaton har man fördelen att man inte behöver 
ett separat maskinrum utan man kan enkelt installera aggregatet i valfritt utrymme, 
tack vare det undertrycksventilerade höljet. 

Aggregaten är uppbyggda med Bitzers semi-
hermetiska kolvkompressorer, hellödda platt-
värmeväxlare samt automatik och skydds-
utrustning från Carel, Alco, Danfoss och 
Johnson Controls. Serien är i första hand 
avsedd för luftkonditionering och som vär-
mepump men kan även anpassas för mel-
lan-temperaturområden till kyldiskar och 
kylrum.

Kompletta installations- 
paket för kyl- och frysrum

NATURLIGA KÖLD- 
MEDIER

Kylma har som ledande kylgrossist sat-
sat mycket på grön kyla. Tack vare våra 
starka leverantörer av aggregat, gasky-
lare- & förångare och inte minst styr- & 
reglerutrustning kan vi leverera en total-
lösning för alla kommersiella kylapplika-
tioner. Sedan en tid tillbaka har vi även 
egen fyllning av R744 hos vårt systerfö-
retag HJJ i Göteborg. Kontakta oss för en 
komplett lösning!

Vi lanserar en nyutvecklad serie vätske-
kylaggregat- & fastighetsvärmepumpar 
med R290. Efterfrågan inom detta seg-
ment ökar kontinuerligt och Compacta® 
Triaton är ett givet val när kraven på miljö 
och  energieffektivitet ökar. 

Under 2021 kommer flera av våra leve-
rantörer att presentera produkter anpas-
sade för A2L-köldmedier. Med ett GWP 
< 150 blir även de mindre kommersiella 
applikationerna med syntetiska köldme-
dier miljöanpassade.

Kylma har tagit fram färdiga kyl- & 
frysrumspaket. Alla ingående kompo-
nenter är noga framtagna för att säker-
ställa en bra och effektiv kyldrift. Sam-
tidigt sparar våra kunder tid genom att 
välja ett färdigt paket som redan är an-
passat efter behovet.

Fredrik Hamrin

Compacta® Triaton

Kampanj- 

pris t.o.m. 

april



–  Kylmagazinet nr 1 2021  –

Danfoss iCO2
Danfoss iCO2 är ett fullutrustat aggregat för R744 i PED-klass 1, med en 

varvtalsstyrd scrollkompressor som ger en variabel kyleffekt (30-100%). 
Aggregatet passar därför bra för kylobjekt med varierande kylbehov.

Aggregatet är stapelbart och bland annat utrustat med:
• Kondensorfläktstyrning, DC-motor
• Säkerhetsbrytare
• By-Pass ventil på gassidan
• Mikrochannel gaskylare
• Danfoss MMILDS display
• Säkerhetsventil (SÄV)
• Två dörrar för enkel åtkomst vid service
• Integrerad styr- och drivenhet
• Två köldmedietankar á 2,5 liter
• En vätskeavskiljare på 2,5 liter
• Nattläge

Kommer 

under 2021

Testo digitala kylmätare
DEN PROFFSIGA LÖSNINGEN FÖR DRIFT-
SÄTTNING, SERVICE OCH UNDERHÅLL

Testo 550i, 550s och 557s digitala manaometerställ är kompakta och användar-
vänliga instrument. Samtliga med Bluetooth och kan med hjälp av kostnadsfria 
Testo Smart-appen anslutas till din smartphone där du sköter allt från mätning 
till dokumentering.

Praktisk hantering av köldmedier i appen med ”favoriter” och automatiska upp-
dateringar på samtliga digitala manometerställ.

Testo 552i trådlös vakuumgivare ansluter du också automatiskt via Bluetooth 
till Testo Smart-appen och till digitala manometerställ för att snabbt och enkelt 
kunna identifiera vakuum via den grafiska visning-
en i appen eller på det digitala manometerställets 
display. Enkel montering tack vare den integrerade 
45-gradersvinkeln.

Best nr:
17 463 46 Testo 550i Manometerställ 
17 463 47  Testo 550i Manometerställ inkl.  

 trådlösa temp.givare och serviceväska
17 463 48  Testo 550s Mätset inkl. instrument,  

 trådlösa temp.givare och  
 serviceväska 

17 463 49  Testo 557s Mätset inkl.  
 instrument, trådlösa vaccum-  
 och temp.givare samt  
 serviceväska

D-TEK 3 
elektronisk 
läcksökare

D-TEK 3 kortar ner servicetiden tack vare 
nya funktioner såsom snabba sensorbyten 
samt ett litiumjonbatteri med snabbladd-
ning och lång livslängd. 

Den ergonomiska designen gör D-TEK 3 till 
ett mångsidigt verktyg för daglig läcksök-
ning vid reparation och underhåll. 

Dessutom kan du komplettera med 
CO2-sensorn som finns som tillval eller med 
en extra lång sensor för trånga utrymmen. 

Uppgradera verktygslådan med denna 
noggranna och  tillförlitliga läcksökare!

Best nr 17 469 37 och 17 469 38 (CO2)
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CAREL boss-systemen ger dig, med stor användarvänlighet, full koll på 
din anläggning. Kylma har tagit fram enkla skisser för Cubo Smart CO2 kyl 
och frys som enkelt kan installeras i boss-systemen.

• Larm och loggar via e-post och Telegram®
• Historik på driftdata förenklar analys vid felsökning
• Fjärråtkomst ger bättre support när den behövs

VRF med R32
• KX Micro ES1-W (12,1-15,5 kW)
• Mycket kompakt VRF
• SEER 9,67
KX Micro är kompakta VRF i tre  

modellserier ES1, PE1 och ME1 mellan  
12 kW och 33 kW.

Låt en boss kontrollera  
din anläggning

LUFTKONDITIONERING FRÅN MITSUBISHI  
OCH TOSHIBA, R32 

• Energieffektiv kyla och/eller värme
• Innedelar: vägg, tak, kassett, kanal, golv, Aerotemper, ventilation
• Singelsplit (1:1) eller twin split med upp till 4 innedelar i samma rum
• Multisplit med upp till 6 innedelar för olika rum
• VRF med upp till 80 innedelar fritt fördelat

Vi går mot varmare tider Aermec NRG 
vätskekylaggregat

 NRG från Aermec för kyla och värme (H) 
med eller utan inverter (I).

- Köldmedium R32
- Scroll / inverter scroll
- Värmeeffekt 30-215 kW
- Kyleffekt 30-210 kW

R32



Avsändare:  Kylma AB  |  Box 8213  |  163 08 Spånga

HUVUDKONTOR
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00

GÖTEBORG 
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80

MALMÖ
Höjagatan 19 
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80

STOCKHOLM N 
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40

STOCKHOLM S 
Västbergavägen 43
126 30 HÄGERSTEN
Telefon 08-794 06 60

SUNDSVALL 
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90

VÄSTERÅS
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90

ett företag

Fredric Edlund, Teknisk säljare, Malmö
Fredric har mycket lång erfarenhet från kylbranschen. 

Han kommer närmast från BEMT Fastighetsservice AB 
där han arbetade som servicechef och kvalitets- och 
miljöansvarig.

Välkommen till Kylma

Filip Jakubzewics, Lager/butik, Malmö
Filip har en bakgrund inom lager och industri på oli-

ka företag. Han har bl.a. arbetat på Kyldelar i Malmö AB 
med lager, logistik, inköp och hemsida. 

Elektronisk läcksökare 
Tritector-RCT

TRITECTOR ™ är den praktiska 3-i-1-lösningen för den professio-
nella kylteknikern - med enkla sensorbyten. Alla vanliga köldmedier, 
brännbara gaser och spårgaser kan detekteras med bara en enhet.

De justerbara känslighetsnivåerna hittar även de minsta läcka-
gen och den omgivande koncentrationen kom-
penseras kontinuerligt automatiskt eller 
manuellt.

Så snart en läcka upptäcks ger 
LCD-färgskärmen en visu-
ell signal och ett valfritt 
ljud avges. Kan köras med 
antingen AA-batterier eller 
Micro-USB ström.

Levereras med tre sensorer, 4 st 
AA batterier och väska.

Snart i din brevlåda!
Kylmaboken 2021/2022 är nu på tryck och landar  

om några veckor i din brevlåda. Vi distribuerar en  
katalog/företag men givetvis kan du beställa fler,  
kostnadsfritt, hos din säljare. 

Kylmaboken är ett bra verktyg men önskar du  
se den allra senaste 
informationen så 
rekommenderar vi 
att du loggar in på 
kylma.se


