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Aermec FCL/GLF takkassetter
Med paneler som ryms i undertakets ramverk 600 x 600 mm utan anspråk 

på intilliggande plattor.
Servicevänlig design, elektrostatfilter och 3-vägs- 

ventil som standard. Valmöjligheter som inverter 
(FCLI/GLFI), olika ventilutföranden samt styrning 
lokalt, centralt eller med överordnat BMS-system 
finns.

Kan även ingå i ett VMF-system (Variable Multi 
Flow) för kontroll av kyla, värme och tappvarmvat-
ten i hela vätskekylaggregat- och konvektorsyste-
met.

Vätskekylaggregat med 
låga GWP-värden från 
Aermec
LUFTKYLDA FRIKYLNINGSAGGREGAT
• R513A:  
 - NSMW (300 kW - 2000 kW)
• R1234ze:  
 - NSG (250 kW - 1400 kW)

 
VÄTSKEKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT
• R513A:  
  - WFA (639 kW - 2331 kW) 
 - WS/HWS (148 kW - 699 kW) 
 - WTX (222 kW - 1950 kW)

• R1234ze: 
 - HWSG (110 kW - 530 kW) 
 - WMG (280 kW - 311 kW) 
 - WFG (480 kW - 1711 kW)

RUSTADE INFÖR 2019  
Summerar vi 2018 så är känslan po-

sitiv. Våra kunder vittnar om att det 
finns ett stort behov av konvertering-
ar, utbyten och service på marknaden. 
En god konjunktur i kombination av 
F-gasförordningen ger oss förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt 2019 för 
kylbranschen.

Miljövänliga alternativ till traditionel-
la HFC-lösningar blir allt vanligare och 
Kylma har ett komplett sortiment för 
framtida installationer. Inom kommer-
siell kyla är det främst CO2-lösningar 
som blir aktuella för butiker och kyl- & 
fryslager och våra kompletta lösningar 
gör att vi kan hjälpa dig som installatör 
i varje projekt. På sidan 2 ser ni ett ex-
empel på vad en komplett leverans från 
Kylma kan innehålla. 

På komfortsidan lanserar vi bl.a. en 
ny värmepump från Aermec som kan 
producera varmvatten upp till 80°C. Det 
i kombination med en köldbärartempe-
ratur på max 45°C gör att denna pro-
dukt är ett bra alternativ för olika vär-
meåtervinningsprocesser, se sid 2.

Önskar er alla en fin avslutning på 
2018 och en riktigt god jul.

Fredrik Hamrin
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Aermec WWB 
högtemperatur-
värmepump
• Optimerad för produktion av värmebärare med hög  
 temperatur  
• Värmebärare upp till +80°C.  
• Max temperatur in på förångare +45°C 
• Värmeeffekt 56-263 kW 
• 8 storlekar

Komplett kyl- & frysanläggning för CO2

• Booster-aggregat från SCM Frigo utrustad med CAREL pRack300T 
• AIA / LU-VE gaskylare för CO2 
• AIA / LU-VE förångare för CO2 
• CAREL Ultracella och MPXpro till kyl-/frysrum 
• CAREL elektroniska expansionsventiler E2V-Z 
• CAREL Boss övervakningssystem 
• SAMON GS-MB 0-10000 ppm gasdetektor med modbusprotokoll RS485 
• Kylma kundanpassat kraftfördelningsskåp

  A++

  Italiensk design 
  Mycket tyst
  Perfekt som luftkonditionering
  Smart kontroll och wifi styrning (tillval) 
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Kylmedelkylare och vätskekylaggregat 
Komplett leverans 
med tillbehör

Allt i ett 
paket!

Visste du att...
Som kund hos Kylma kan du begära att få ett login till  

www.kylma.se – inte bara för att komma åt e-handeln utan ock-
så andra smarta funktioner som t.ex. se om en vara finns på 
lager i någon av våra sju butiker.

Menyn Mitt konto visas när du loggat in och innehåller ett 
antal värdefulla funktioner – bland annat Finns i butik.

Väljer du Finns i butik visas en sökruta på skärmen där du skri-
ver in Kylmas best nr eller artikelbenämning. 

En rullgardinsmeny visar relevanta sökträffar. Klicka på den 
produkt du vill söka och därefter på förstoringsglaset för att 
starta sökningen (ett val i rullgardinen är endast ett produktval 
och inte en sökning). 

Sökresulatet på vald artikel visas för samtliga Kylmas butiker  
med röd/grön symbol samt texten Finns i lager / Finns inte i 
lager.

Samtliga e-order plockas 
och skickas från Spånga så  
om varan inte finns i  
Spånga så finns den heller  
inte för omgående leverans  
via e-handeln!

Modulstativ för 
stadig installation

Flexi BASE- och EXTENDER-ramarna är konstruerade för att 
ge stabilitet och sprida belastningen jämnt över plana takytor. 
Den galvaniserade stålramen kan höjas upp till 405 mm ovan-
för platt taknivå, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst vid 
underhåll. Vikt- och vindberäkningar samt CAD-ritningar kan 
fås på begäran. 

Flexi-Foot är tillverkad i återvunnen gummi och har inbyggd 
montageskena i galvansierat stål för snabb och enkel instal-
lation.

• Max belastning: 500 kg 
• Mått: 1200 x 1200 mm 
• Snabb och enkel installation 
• Sparar tid och pengar 
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B

ett företag

Nicolas Cocozza, teknisk säljare, Göteborg
Nicolas har gått kylgymnasium och har drygt 10 års 

erfarenhet som servicetekniker samt ett år som service-
ledare. Han kommer närmast från Kyl-Effekt AB.

VÄLKOMMEN TILL KYLMA

Lars Andersson, teknisk säljare, Göteborg
Lars har gedigen kylbakgrund sedan lång tid tillbaka. 

Han har arbetat med montage, service och drivit eget 
företag som kylentreprenör. Han kommer närmast från 
Expertkyl AB/Hagmans Kyl, där han arbetade som ser-
viceledare.

God Jul & Gott Nytt År!
Vi tackar er alla för året som 
gått. Kylma har öppet som 
vanligt alla klämdagar.

Istället för julkort skänker  
vi i år ett bidrag till  
Cancerfonden.

>B< Maxi Pro
Dra nytta av över 100 års erfarenhet av tillverkning av rörde-

lar och över två decenniers erfarenhet av pressystem, >B< Maxi 
Pro är inställd för att revolutionera rördragning i luftkonditio-
nerings- och kylapplikationer.

>B< Maxi Pro är ett robust pressystem; snabbt och enkelt att 
använda, samt ger en säker och permanent fog.

Jämfört med traditionell teknik förbättras produktiviteten 
väsentligt genom kraftigt minskad installationstid och ökad 
arbetsflexibilitet.

>B< Maxi Pro kan användas med hård, halvhärdig eller glöd-
gade kopparrör som uppfyller EN 12735-1 eller ASTM-B280, både 
i luftkonditionerings- och kylapplikationer, och är godkänd 
för användning med följande köldmedium: R32, R134a, R404A, 
R407C, R407F, R410A, R507, R1234ze, R1234yf, R718, R450A, R513A, 
R448A, R449A, R407A, R427A, R438A, R417A och R422D.

- Join the Press Revolution - 


