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ENERGI & MILJÖ
Med stigande elpriser så kommer ef-

terfrågan av värmepumpar & energief-
fektiva systemlösningar inom kyla att 
öka ytterligare. Kylma arbetar med alla 
typer av system, från luft-luftvärmepum-
par till stora lösningar för fastigheter. 
Kombinationen värmepump & naturliga 
köldmedier brinner vi extra för. Propan 
(R290) är fortsatt nr 1 när vi säljer Kom-
fortkyla & Fastighetsvärme men våra 
leverantörer utvecklar även bra lösning-
ar för CO2. Det viktiga är effektiviteten, 
priset och att köldmedievalet är hållbart.

Vi startar under hösten en lansering av 
varumärket Freddox. Vi har redan färdig- 
isolerade kopparrör i sortimentet som nu 
utökas med torkfilter. Freddox är ett exlu-
sivt varumärke för Beijer Ref och vi kommer 
löpande att fylla på med nya produkter.

Under våren utbildade vi närmare 100 
tekniker på vår CO2-akademi i Spånga. Vi 
har öppnat för våra kurser under hösten 
och vi ser fram emot att tillsammans 
med er, fortsätta denna satsning! Till-
sammans skapar vi bättre anläggningar 
och nöjdare slutkunder.

I november ser vi mycket fram emot 
att träffa våra kunder och kollegor i bran-
schen under Kyl- & Värmepumpsdagen. 
Tema blir givetvis Grön kyla och jag hopp-
as att alla som har möjlighet kommer  dit!

Fredrik Hamrin

Nya utbildningar i höst!

Besök www.kvpdagen.se för att registrera dig som besökare.
Mässan öppnar kl 10.00

Vår CO2-utbildning för kylteniker på 
Beijer Ref Academy fortsätter i höst med 
fyra nya tillfällen för att öka kompeten-
sen hos installatörer, servicetekniker och 
medarbetare inom miljövänlig teknik 
och hantering av naturliga köldmedier.

Varannat tillfälle med fokus på Carel 
och varannat med Danfoss.

Kursen är 1,5 dagar, inkl. lunch och fika. 
Max 8 deltagare per kurstillfälle.

NYA DATUM:
21-22 september (Carel)
19-20 oktober (Danfoss)
16-17 november (Carel)
14-15 december (Danfoss)
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KAZAN3

•  Energiklass A+++
•  Upp till 8,2 kW
•  Inbyggd WiFi
•  Braskaminfunktion
•  Närvarosensor
•  Aut. frånvarofunktion

NETSU3

•  Energiklass A++
•  Upp till 6,6 kW
•  Inbyggd WiFi
•  Braskaminfunktion
•  Aut. frånvarofunktion

YUKA2

•  Energiklass A++
•  Upp till 7,4 kW
•  WiFi som tillval
•  Underhållsvärme
•  Två luftutblås
•  Fånvarofunktion via WiFi

Minskad elkonsumtion med en 
energieffektiv luft-luft värmepump

DAISEIKAI 9,5
• Energiklass A+++ 
• Upp till 7,7 kW   
• Braskaminfunktion 
• Inbyggd WiFi 
• Upp till 3,8 kW vid -25°C  

HAORI
• Energiklass A+++ 
• Upp till 7,7 kW   
• Tygfront i flera färger
• Braskaminfunktion 
• Inbyggd WiFi 
• Upp till 3,3 kW vid -20°C 

EDGE
• Energiklass A+++
• Upp till 7,7 kW
• Braskaminfunktion
• Upp till 2,5 kW vod -25°C
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Rothenberger pressringar

Rena besparingar!
Just nu försöker dina kunder hitta besparingar! 

Hjälp dem genom att rengöra förångare och konden-
sor på deras värmepumpar och luftkonditioneringar. 

Genom att rengöra batterierna kan din kund kapa 
driftkostnaderna i sina anläggningar med  
upp till 36 procent!  

NY KONCENTRERAD GEL
För att underlätta ytterligare har de flesta 

koncentrerade rengöringsmedlen i 5-liter- 
dunkar blivit ännu mer koncentrerade och 
finns nu som gel i mjuka plastförpackningar för  
enkelare dosering och hantering. De små förpack-
ningarna tar dessutom minimalt med plats i bilen.

Kan det bli bättre?

Ny leverantörLuft-vatten värmepump  
från Aermec
HMI - R32
•  Kan dockas mot befintlig  
 panna
•  Energiklass A++
•  Upp till 15,5 kW
•  Kontrollpanel med pekskärm
 

JUSTERBARA I 180 GRADER 
• Pressringar för ›B‹ MaxiPro system gör det möjligt att arbeta  
 även i svåråtkomliga utrymmen 
• Lätt att applicera med bara en hand 
• Liten, lätt storlek och svängbar, steglöst, i 180°
• Finns tillgänglig för Standard eller Compact TT backsystem

NYHET!

Nu utökar vi sortimentet med Freddox. Beijer 
Ref har tagit fram ett eget exklusivt varumär-
ke, Freddox, där ett antal olika komponenter av 
högsta kvalitet ingår. 

Vi har sedan en tid våra pop- 
ulära färdigisolerade koppar- 
rör och utökar nu med  
torkfilter i ett stort antal  
dimensioner.
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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

Christer Nimtoft, Teknisk säljare, 
Malmö

Christer började som kyltekniker för 
över 30 år sedan. Han fortsatte som 
säljare på Ahlsell Kyl men kommer 
närmast från Bravida Cooling i Malmö 
i rollen som servicechef.

Välkommen till Kylma

Jesper Borg, Ekonomi, Spånga
Jesper har läst ekonomi på Stock-

holms universitet och arbetar nu som 
Junior Financial Controller på Kylmas 
huvudkontor i Spånga.

Pekka Krebs, Butikssäljare, Västberga
Pekka har arbetat som kyl-/service-

tekniker hos Kylmästarna i Stockholm 
de senaste åren. Han kommer nu job-
ba i Västbergas butik samt lager.

Förlängd hållbarhet - minskat svinn
IGEA HYGIEN KIT

LU-VE lanserar ett hygienkit för dub-
belblåsande enheter. Det finns från en 
upp till fyra fläktar för HFC/HFO, CO2 
samt köldbärare. 

IGEA inkluderar två hygienfilter samt 
två LED-lampor för montering på varje 
sida. IGEA tar bort bakterier och förläng-
er hållbarheten för t.ex. frukt och grönt. 

Låg energiförbrukning samt lång 
livslängd med LED-lampa i stället för 

UV-lampa. Produkten kan även efter-
monteras på befintliga enheter som FDX/
FDB/FHD. 

Typiska applikationsområden är små 
till medelstora kylrum där man vill för-
länga hållbarhet för frukt och grönt samt 
minimera bakterienivån. 


