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Cubo Aqua med KB-modul
Inomhusplacerade vätskekylda aggregat för köldmedium

R744, kyl & frys.

Tillval KB-modul - brinesystem från 2 kW till 11 kW beroen-

de på temperatur.

UMTT WG 100 MTDX: tillsammans med KB-modulen

möjliggörs en naturlig lösning
för att kyla kylmöbler
och kylrum med ett

BESÖK OSS PÅ KVPDAGEN

Höstsäsongen är igång för fullt och vi

kylt brinesystem /

vatten + propylenglykol

samt köldmedium R744
(GWP 1).

har en hel del att se fram emot. Ett viktigt

datum att lägga på minnet är 17:e oktober då Kylma är huvudsponsor för den

årliga Svenska Kyl & Värmepumpdagen,
i år i Göteborg. Vi kommer att visa upp
den senaste utvecklingen i det mindre
segmentet av CO2-lösningar. Vi lanserar
nu en köldbärarmodul som kopplas mot

våra CUBO CO2-aggregat. På detta sätt

kan man enkelt koppla på flera mindre

kylobjekt och samtidigt få en miljövänlig

och energieffektiv anläggning. Vi kommer även att visa upp våra luftkonditio-

Perfekt lösning för den lilla butiken!
DRAGFRI KASSETT FRÅN MITSUBISHI

En idealisk lösning för komfortkyla är takkassetter med fyra individuella utblås

samt tillvalet ”dragfri panel” som ger lokalen ett perfekt klimat.

Kassetterna finns i sju storlekar och två utföranden varav den

kompakta endast tar en 60x60 undertaksplatta i anspråk
(inkl. panel). Även smart närvarosensor och fjärrstyrning
kan väljas. Kassetterna finns till singelsplit, multisplit,

V-multi (en zon) och VRF. Styrs via touchpanel eller trådlöst.

neringsprodukter från Mitsubishi Heavy
och Toshiba. Jag hoppas att vi träffar er

på plats i Göteborg och att vi kan hitta
nya affärsmöjligheter tillsammans.

I detta nummer kan ni även läsa om

en utbildningssatsning vi gör tillsammans med Carel. Ni har möjlighet att

under två dagars tid genomföra en gedigen utbildning i Carel Nordics training
center.

Våra fastighetsvärmepumpar går nu

även att få med R290. Vi ser en ordentlig utveckling på marknaden av denna

miljövänliga och energieffektiva lösning.
Dessa går även att få med monterad
frekvensomriktare för optimerad drift.

.Fredrik Hamrin

BOKA IN 17 OKTOBER OCH BESÖK OSS PÅ
ÅBYMÄSSAN I GÖTEBORG!

REGISTRERA DIG FÖR EN GRATISBILJETT PÅ
WWW.KVPDAGEN.SE
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Driftsäkra & energieffektiva
värmepumpar

Mitsubishi Kazan

Mitsubishi Netsu

• Upp till 6,8 kW

• Upp till 6,6 kW

• Energiklass A+++
värmeeffekt

• Energiklass A++

R32

värmeeffekt

DIUM

E
KÖLDM

Aermec HMI Monoblock

• Inverterstyrd luft/vatten värmepump 		
som värmer både villan och hushållsvattnet

• Energiklass A++

• Upp till 15,5 kW värmeeffekt

Toshiba Daiseikai 9

• Energiklass A+++
• Upp till 7,8 kW
värmeeffekt

Miljövänlig värme till din fastighet
Kylma Compacta® CVKP vätskekylaggregat använder R290 som är ett naturligt köldmedium.

Med CVKP har man fördelen att man inte behöver ett separat maskinrum utan man kan enkelt
installera aggregatet i valfritt utrymme, genom det undertrycksventilerade höljet.

Aggregaten är uppbyggda med Bitzers semihermetiska kolvkompressorer, SWEP

hellödda plattvärmeväxlare samt automatik och skyddsutrustning från Carel, Alco,
Danfoss och Johnson Controls.

Förutom värmepumpdrift passar CVKP utmärkt för mellantemperaturområden till

kyldiskar/kylrum och även för luftkonditionering.
Tillval:
-

Frekvensomriktare 30-70 Hz

-

Prestandamätning/ClimaCheck

-

UK (underkylare)

n
Propa
R290
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Rena besparingar!

Aermec fastighetsvärme
HWF VÄRMEPUMP MED R513A
• Lågt GWP-tal

• Värmebärare upp till 60°C

• Kapacitetsreglering 12,5-100 procent
• 8 storlekar mellan 670 – 1 600 kW

Just nu försöker dina kunder hitta

besparingar. Hjälp dem genom att

rengöra förångare och kondensor på

deras värmepumpar och luftkonditioneringar.

Genom att rengöra batterierna kan

din kund kapa driftkostnaderna i sina
anläggningar med upp till 36 procent!
Produkterna från Advanced är ef-

fektiva och flera av dem är snälla mot

KVP fastighetsvärmepump
COMPACTA® KVP - R134a/R513A
• Kundanpassade aggregat med integrerad

styrning för olika typer av värme- och varmvattensystem

miljön och ofarliga att använda.

• Komplett med elskåp och styrutrustning

från lätt rengöring till grovrengöring.

• Alla kompressorer har varvtalsreglering

Vi erbjuder ett komplett sortiment

samt inbyggd elenergimätare
mellan 30-70 Hz

• Värmeeffekter från 22 - 248 kW / aggregat
• 1 kompressor =

1 st krets

• 2 kompressorer = 2 st kretsar

• Vid dimensionerande temperaturer:
KB: +10°C / +5°C; VB: +40°C / +55°C

Allt i ett paket! En smidig
och smart lösning för dig
som behöver en komplett
leverans av kylmedelkylare
och vätskekylaggregat, med
optimerad driftdata och lågt GWP.

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Avsändare: Kylma AB | Box 8213 | 163 08 Spånga

D-TEK Stratus läcksökare

D-TEK Stratus är en elektronisk läcksökare med Cloud-funktion och

Visste du att...

• Läcksökare för CFC, HCFC, HFC och HFO.

datum i vår webshop om du klickar på

• Kompatibel med R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R422B,

hörnet vid utcheckning/leverans.

pinpoint-läge.

...du enkelt ser bekräftat leverans-

varukorgen eller tittar i nedre högra

• Utrustad med ny utvecklad IR-sensor.

R448A, R449A, R452A, R452B, R507, R1234yf, R744 (kräver CO2 sensor),
R747, SF6 m.fl.

Som standard är alltid ”Skicka till-

gängligt snarast” förvalt och du måste

själv välja föreslaget datum när leve-

Certifierad: CE, SAEJ2791, SAE2913, EN1424:2012, A2L.

Läcksökaren levereras med slagtålig väska, Lithiumion-batteri,

ransen kan skickas komplett.

Levereras med underhållsjournal.

leverans om du så önskar.

Du kan även välja annat datum för

AC-laddare, DC-laddare för bil, filter, sensor och hörlurar.
Min känslighet 1 gram/år enligt EN14624.

Kylma erbjuder kundanpassad Carel-utbildning
Lär dig mer om Carels produkter och få möjlighet att praktiskt öva på de system du

arbetar med och installerar. Välj mellan 1 eller 2 dagars utbildning hos Carel Nordic training
center i Helsingborg.

Utbildningen är kostnadsfri men eventuell avbokning måste ske senast 7 dagar före kurs-

start, annars utgår en avgift om 1000 SEK. Deltagarna bekostar själva resa och boende.
Carel har ett färdigt kursmaterial men kan anpassa det utifrån dina behov.
• Dag 1: Praktiska övningar för butik, kyl/frys och övervakningssystem
• Dag 2: CO2-system
Datum 2019
• 17-18 september
• 22-23 oktober
• 12-13 november

Anm
dig h äl
os d
sälja in
re!

Datum 2020
• 14-15 januari
• 4-5 februari
• 10-11 mars
• 21-22 april
• 12-13 maj
• 9-10 juni

HUVUDKONTOR

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

MALMÖ

STOCKHOLM N

STOCKHOLM S

SUNDSVALL

VÄSTERÅS

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

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

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

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

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

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

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

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