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Kylma Årsta flyttar!

1 juli 2020 slår vi upp portarna på vår nya adress Västbergavägen 43. Lokalerna på 
Årsta Skolväg ska rivas och det kommer byggas bostäder.

Nya butiken ligger endast ett par kilometer bort, ca 5 min med bil, så vi hoppas och 
tror att vår nya placering blir bättre då tillgänglighe-
ten med bil blir större och det kommer att finnas en 
lastkaj med lyftbord på baksidan för enkel avhämt-
ning av tyngre gods.

På plats hittar ni Ove Greisman och Kjell Rosén 
som nu får uppbackning av vår nya tekniska säljare 
Jonas Ourti som började på Kylma i maj.

Samma öppettider och telefonnummer som idag. 
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna till Väst-
bergavägen 43.

Vi hjälper vi dig med projektering och dimensionering av innovativa 
kyllösningar.
• SEE Cooling Concept- komplett kyllösning för datacenter  
 och andra miljöer
• Anpassad för frikyla, geo-kyla och andra system
• Dimensionerad för köldbärartemperaturer +5 till +20°C
• Kyleffekter upp till 1,2 MW
• Miljöriktig profil med VKA t.ex. Kylmas CCU R290 eller  
 Aermec med R1234ze eller R513A

Nytt och unikt samarbete 
med SEE Cooling AB 

Stort ENgagEmaNg 
i EN Svår tid

Vi på Kylma, våra leverantörer samt ni, 
våra kunder har under våren fått hantera 
följderna av Coronakrisen. Livsmedels-
butiker, sjukhus och skolor är bara några 
exempel på samhällsbärande funktioner 
som är beroende av kylmateriel, kylin-
stallationer och service. Jag vill rikta ett 
stort tack till våra kunder och leverantö-
rer som har arbetat otroligt hårt för att 
vi tillsammans ska kunna fortsätta att le-
verera produkter och installationer med 
hög kvalitet.

Inför den stundande, förhoppningsvis 
varma, sommaren har vi fyllt på våra la-
ger med effektiva luftkonditionerings-
produkter från Mitsubishi  och Toshiba. 
Vi kan även leverera vår portabla enhet 
från Carrier med R290.

Den 1 juli öppnar vi vår helt nya butik i 
Västberga på södra sidan av Stockholm. 
Vi vill erbjuda samma höga kvalitet på 
service ni fått i vår Årstabutik men i en 
större, modern anläggning med förbätt-
rad service för er.

Till sist vill jag påminna om våra nya 
lättviktscylindrar för R744. En cylinder 
som innehåller 15 kg R744 har en totalvikt 
på endast 27,6 kg. Den nya cylindern är 
dessutom lätt att bära och transportera. 

Fredrik Hamrin
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Hög tid att  förbereda sig för sommaren
våra lagEr är påfyllda mEd SplitaggrEgat för Små och Stora 
iNStallatioNEr

Tvättaggregat 
CoilJet CJ-125

Inför komfortsäsongen kan det vara bra att rengöra 
och serva aggregaten så man får den inomhustempera-
tur man förväntar sig under varma dagar. 

CoilJet är designad för att vara enkel att bära med sig. 
Idealisk för rengöring där man inte har tillgång varken 
ström eller vatten. Med det uppladdningsbara batteriet 
och vattentanken är det nu lättare att rengöra var som 
helst. Komplett sortiment av rengörinsgmedel finns så-
klart också.
• Med 8,6 bars tryck spolar man enkelt bort smuts   
 utan att förstöra lamellerna
• Integrerad vattentank och kemikalietank
• Uppladdningsbart batteri som räcker hela dagen

carrier portabelt  
enhetsaggregat
• Köldmedium R290

aermec fläktkonvektorer
• Kassett, vägg, golv eller tak 
• 3-vägsventil som standard,  
 kan fås med tvåvägs- eller  
 utan ventil
• 2- eller 4-rörsutförande
• Stort utbud av styr- 
 möjligheter (temp/fjärr/ 
 Modbus/Web/VMF)

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

Splitaggregat aiSU - mitsubishi
• Kyleffekt 0,9 - 3,7 kW
• Köldmedium R32 
• 2 storlekar (25 och 35)
•  Energiklass A++ 
• Kompakt och smidig utedel
• Kompakt och stilren innedel
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Enkel beräkning av expansionsventiler
Nytt beräkningsprogram CPQ för CAREL elektroniska expansionsventiler finns nu tillgängligt på ksa.carel.com

SCM MWS minibooster CO2
En liten smart Booster från SCM FRIGO med 21 st olika 

kompressorkonfigureringar.
• Max 2 st fryskompressorer och upp till 3 st kylkompressorer
 2+2 eller 3+1 etc.
• PS tryck 120/80/60/60 bar
• Bitzerkompressorer och styrning från Carel eller Danfoss
• Bitzers CRII (IQ-modul) kapacitetsreglering på första kyl- 
 kompressorn samt Inverter på första fryskompressorn
• Värmeåtervinning 65 procent av gaskylareffekten inkl.3-vägs  
 ventil som tillval
• Ljuddämpande kompressorhuv finns som tillval
• Energimätare finns som tillval
• 4-5 veckors leveranstid från fabrik
• Färdiga gaskylare från LU-VE finns framtagna till varje modell

• Kompakt design
• Enkel igångkörning
• Enkel installation och underhåll
• Testad och programmerad i fabrik

Säker kyla i serverrum
Inbyggd funktion för redundans, kapacitetshjälp och 

driftsutjämning.
Kontaktsignal* för driftstatus, larm (överlast/fel/

nödstopp), start/stopp och driftläge.
Överordnat styr via Modbus, Bacnet, knx, web, WIFI, etc.

Från 4 till 28 kW/st (nominellt).
Välj innedelstyp (tak, vägg**, kanal) med en EX3A fjärr- 

kontroll för säkerställd drift.
* CNT
** Bikn2
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Avsändare:  Kylma AB  |  Box 8213  |  163 08 Spånga

HUVUDKONTOR
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91

GÖTEBORG 
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ
Höjagatan 19 
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N 
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
 Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S 
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL 
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96

B

ett företag

Jonas Ourti, Teknisk säljare, Årsta (Västberga)
Jonas har varit i branschen sedan 2010. Han kommer 

närmast från Teknokyl Industrier AB där han arbetat 
som bl.a. installatör och med driftsättning. 

Välkommen till Kylma

CO2-cylinder i kolfiber
hälftEN Så tUNg

Nya cylindrar för R744 tillverkade i kolfiber 
och väger mindre än hälften jämfört med stål!  
Den låga vikten och unika designen gör 
dessa cylindrar lätta att hantera. Smidigare  
för dig som installatör. 

Nylog Blue gängtätning
Nylog Blue är en viskoelastisk vätska tillverkad av kompressor-

olja. Packningar belagda med Nylog torkar aldrig eller bränner 
fast på ytbeläggningen. Gängade anslutningar belagda med 
Nylog förhindrar läckor vid högt tryck genom att bilda en 
hydraulisk tätning. Anslutningar förblir alltid elastiska oavsett 
påverkan av temperatur och vibrationer.

Nylog Blue kan användas som smörjme-
del vid montering av axeltätningar, o-ring-
ar, schraderventiler, kulventiler, avlastare 
eller andra systemkomponenter. Nylog är 
helt blandbar och 100% kompatibel med 
köldmediet och kompressoroljorna.

Nylog Blue är syntetisk esterolja helt 
kompatibel med alla system inklusive de 
som är baserade på PVE-olja, HFO-köldme-
dier och CO2.

Elektrisk oljepåfyllnings-
pump
• Lämplig för alla vanliga kyloljor 
• Påfyllnig av olja i HVAC-system 
• Tömning av olja från HVAC-system
• Hastighet: 4 l/min 
• Effekt: 180 W med termoprotector 
• Maxtryck: 20 bar 
• Spänning: 230 V, 50/60Hz 
• Självprimande: Ja 
• Anslutning: 1/4 SAE 
Komplett med sugslang och  
en tryckslang med adaptrar.

Ny katalog  
ute nu!

Kylmaboken Komfort 2020/2021 är  
klar! Precis som tidigare skickar vi ut  
en katalog per företag. 

Har du inte fått den eller önskar  
fler kan du beställa den kostnads- 
fritt hos din säljare.


