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Frokostmøte i Bergen:Frokostmøte i Bergen:Frokostmøte i Bergen:Frokostmøte i Bergen:Frokostmøte i Bergen:

Onsdag 13. februar hadde vi frokostmøte på vår avdeling i Bergen for våre
kunder. Det faglige innholdet ble besørget av Åge Storhaug fra Danfoss.
Det møtte opp 20 kunder som først fikk frokost etterfulgt av viktig
informasjon fra Danfoss.

Tema for dagen var dokumentasjon på Danfossprodukter, EKC-
regulatorer, Adap - Kool og ellers andre nyheter fra Danfoss. Infomøtet
var på ca 1 1/2 time.

NyNyNyNyNye fjes hos SMK:e fjes hos SMK:e fjes hos SMK:e fjes hos SMK:e fjes hos SMK:

Annette Reynolds (Oslo)Annette Reynolds (Oslo)Annette Reynolds (Oslo)Annette Reynolds (Oslo)Annette Reynolds (Oslo)

Annette begynte hos oss i september 2007.

Hun er vår nye blide stemme du hører når du
ringer oss. Hun assisterer også innkjøp samt
hjelper til med andre administrative oppgaver.

Annette har tidligere jobbet hos Radio 1 og Arla foods, og har
bl.a erfaring med IT og serverdrift.

Jarle Ness (Oslo)Jarle Ness (Oslo)Jarle Ness (Oslo)Jarle Ness (Oslo)Jarle Ness (Oslo)

Jarle begynte hos oss 1. mars som
salgsingeniør. Han har de siste syv årene
jobbet i Ahlsell Norge AS hvorav fire og
et halvt år som teknisk selger på
kuldedivisjonen – i Oslo og på Liertoppen.

Av formell teknisk kuldeutdannelse har han gjennomført
grunnleggende og videregående kjøleteknisk kurs på
Kuldeteknikeren i Trondheim. Han har en variert utdannelse
innen både maritime, humanistiske og datatekniske fag.

I og med at Beijer Ref har ervervet DEM Production AB kan Schløsser Møller Kulde nå tilby DEMs velkjente pumpemoduler.

DEM har mange års erfaring med konstruksjon og bygging av pumpemoduler og har på grunnlag av det tatt frem flere ulike
modeller.

DEM pumpemoduler kjennes lett igjen på den stående pumpemontasjen. DEM
har levert disse pumpegrupper i mange år og det er en klassiker. Det leveres
med standard-utstyr, manuelle funksjoner for differansetrykkmåling og
påfylling.

Standardutstyr:

- Enkelpumpe med løs drivside eller dobbeltpumpe
- DEMs filter/avluftingskolonne
- Avstengingsventiler tilløp/retur
- 24 liters ekspansjonsventil (fortrykk 1,5 bar) for termisk ekspansjon
- Dimensjonert for en fyllemengde av max 1300 l (+35), 1100 l (-8), 600 (-30)
- Gummislangen er laget av EPDM

Den 1. april 2007 kjøpte Beijer Ref DEM Production AB i Vislanda, Sverige. DEM utvikler og produserer
kundespesifiserte pumpemoduler og kuldeaggregater. Dette forsterker og kompletterer SMK’s tilvirkning av
kompressorer og pumpeaggregater. DEM kan du nå kjøpe hos SMK, ring våre salgsingeniører for mer informasjon
allerede i dag.

I dette nummeret av SMK magasinet vil du finne flere produktnyheter som Danfoss Optyma Plus, AIA’s nye
tørrkjølere og kondensatorer, Murco’s gassalarmer og Carel’s nye MasterCase som er Co2 kompatibel.

For 3 år siden investerte vi i nytt datasystem. Bransjens gledelige store omsetningsøkning de siste årene gjør at SMK i
år igjen gjennomfører store investeringer på data og telesiden. Dette for å bedre vår servicefunksjon mot deg som
kunde.

Med ny og bedre logistikk og kommunikasjonssystemer, større produktprogram, og ikke minst
flere nye, dyktige ansatte, vil vi nok engang gjøre vårt for at kuldeentreprenørenes hverdag
skal bli litt lettere!

Ha en fin påske!

Ragnar Torsæter

TypeTypeTypeTypeType Maks. sirkulertMaks. sirkulertMaks. sirkulertMaks. sirkulertMaks. sirkulert Rørtils.Rørtils.Rørtils.Rørtils.Rørtils. Dim. stativ (mm)Dim. stativ (mm)Dim. stativ (mm)Dim. stativ (mm)Dim. stativ (mm) Varenr.Varenr.Varenr.Varenr.Varenr.
m3/hm3/hm3/hm3/hm3/h (mm)(mm)(mm)(mm)(mm) BreddeBreddeBreddeBreddeBredde LengdeLengdeLengdeLengdeLengde

KMK-65 22 76,1 780 1400 12738
KMK-80 32 88,9 780 1400 12734
KMK-100 50 108 780 1400 12736
KMK-125 80 139,7 780 1600 12739
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René Koskinen (Drammen)René Koskinen (Drammen)René Koskinen (Drammen)René Koskinen (Drammen)René Koskinen (Drammen)

René startet i kuldebransjen i 1995 hos
Frigoterm, senere Tempcold, som
lagersjef og salg til hentekunder.  med
personalansvar for 7 medarbeidere
samtidig som han var ansvarlig for butikk og ordre/salg.

På vår avdeling i Drammen, jobber han nå i butikken med
ansvar for salg  og ordre.

Lene Schei Nilsen (Bergen)Lene Schei Nilsen (Bergen)Lene Schei Nilsen (Bergen)Lene Schei Nilsen (Bergen)Lene Schei Nilsen (Bergen)

Lene er ansatt på lageret på vår
avdeling i Bergen.

Hun kommer fra en jobb som
produksjonselektroniker hos Åstvedt AS. Tidligere har hun
hatt samme type jobber hos bl.a. SM Steinsvik
Maskinindustrier og hos NERA Elektronisk AS.

Hun har bl.a. utdannelse innen logistikk og

eksportmarkedsføring.

Pumpemoduler fra DEM:Pumpemoduler fra DEM:Pumpemoduler fra DEM:Pumpemoduler fra DEM:Pumpemoduler fra DEM:
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Ny inverter for luft/luft varmepumpeNy inverter for luft/luft varmepumpeNy inverter for luft/luft varmepumpeNy inverter for luft/luft varmepumpeNy inverter for luft/luft varmepumpe

Type:
Utedel : GRF 127 R5I - vårt varenr: 2809
Innedel: MCAF 124 R5I - vårt varenr: 10091

Utedelen GRF 124 erstattes av ny modell GRF 127 som
har ny og bedre pris.

bruttopris på : 8350,- eks.mva.

Ingen forandringer for innedelen.

Samlet bruttopris for innedel + utedel blir da: 11 968,-
eks.mva.

Multisplitt: Luft/luft varmepumpeMultisplitt: Luft/luft varmepumpeMultisplitt: Luft/luft varmepumpeMultisplitt: Luft/luft varmepumpeMultisplitt: Luft/luft varmepumpe

Vi har også multisplitt DC inverter på lager.

Mange ulike kombinasjonsløsninger og gode ytelser
med 2, 3 eller 4 innedeler på samme utedel.

Ta kontakt med vår produktansvarlige, Atle Engholm
for mer informasjon.

Optyma  + fra DanOptyma  + fra DanOptyma  + fra DanOptyma  + fra DanOptyma  + fra Danfossfossfossfossfoss CCCCCPM/XPM fra AIAPM/XPM fra AIAPM/XPM fra AIAPM/XPM fra AIAPM/XPM fra AIA

Regulator for kjøle-/fryseapplikasjoner med elektroniskRegulator for kjøle-/fryseapplikasjoner med elektroniskRegulator for kjøle-/fryseapplikasjoner med elektroniskRegulator for kjøle-/fryseapplikasjoner med elektroniskRegulator for kjøle-/fryseapplikasjoner med elektronisk
ekspansjonsventiler. CO2-kompatibel.ekspansjonsventiler. CO2-kompatibel.ekspansjonsventiler. CO2-kompatibel.ekspansjonsventiler. CO2-kompatibel.ekspansjonsventiler. CO2-kompatibel.

Carel MasterCase² er en kraftig regulator spesielt egnet for
regulering med elektroniske ekspansjonsventiler.

Regulatoren finnes i ulike varianter, men best egnet for oss
er regulering med Danfoss AKV-ventiler, Danfoss AKS32R
trykktransmitter og Carel NTC temperaturfølere. Årsaken til
det er at AKV og AKS32R er mindre kritisk på kabellengder
frem til regulator.

I tillegg til bedre utnyttelse av fordamperflatene er elektro-
niske ventiler godt egnet i kjøle-/fryserom med stor
takhøyde. Innregulering av ventilene foretas fra displayet
trygt nede på bakken. Regulatoren er klar for regulering
med CO2 som kuldemedium.

Regulatoren er delt i 2, et I/O-kort (230VAc) som
monteres på skinne i skapet og et grafisk display
for innfelling i skapfront. I/O-kortet har utgan-
ger for AKV-ventilen (230Vdc eller 230Vac),
fordampervifter, avriming, kantvarme, lys og
alarm. 3 digitale innganger er tilgjengelig for
forskjellig funksjoner (dørbryter, start avriming
etc.).

Analoge innganger for trykktransmitter og
temperaturføler på sugerøret,
temperaturfølere luft inn og ut av fordamperen
og avrimingsføler.

Displayet har kontinuerlig visning på alle følere og status på
utganger.

Symboler og tekstinformasjon viser regulatorstatus.

CarCarCarCarCarel MasterCaseel MasterCaseel MasterCaseel MasterCaseel MasterCase22222

Regulatoren kan reguleres etter Master/Slave prinsippet i
lokalt pLAN.

Master kan utstyres med RTC (klokke) for
koordinering av avriming og set-punkts
variasjon (dag-/nattfunksjon).

Felles display (pLAN) for Master og slaver med
enkel veksling mellom tilknyttede regulatorer.

Det er kun nødvendig å programmere Master,
innstillingene i Master overførers til tilhørende
slaver via pLAN. Seriekort RS485 kan monte-
res for tilkopling til CarelPlantvisor/
PlantVisorPRO.

For mer informasjon, kontakt Øystein Friberg på vår avdeling
i Drammen tlf. 32 25 44 00.

Carel mastercase

Vi fører nå Hitachi elektroverktøy.
Hitachi Koki er kjent over hele verden
som produsent av sikre og brukervennlige
produkter innen profesjonelt elektroverktøy.

I Hitachis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser.
De arbeider hele tiden for å utvikle nye tekniske funksjoner
for å gjøre din hverdag lettere.

Samtlige maskiner er utviklet for å tåle stor belastning i et
profesjonelt miljø…år etter år.

Be oss om kampanjebrosjyrer og
priser.

Nyheter fra TNyheter fra TNyheter fra TNyheter fra TNyheter fra Technibelechnibelechnibelechnibelechnibel

OPTYMA PLUS™ er et
kondenseringsaggregat, som
inneholder de aller beste
Danfoss-komponenter. Det gir
helt nye anvendelsesmulig-
heter og er utrolig lett å
installere.

Du behøver kun å montere aggregatet og tilslutte
strømmen, så er kjøleprosessen i gang.

OPTYMA PLUS™ supplerer Danfoss’ produktprogram av
kondenseringsaggregater og kan installeres i alle miljøer.

Med en høy COP og et lavt støynivå og energiforbruk er
OPTYMA PLUS™ den perfekte kjøleløsning til alminnelige
matvarebutikker, servicestasjoner samt kjøle- og fryserom.

Produktfordeler:Produktfordeler:Produktfordeler:Produktfordeler:Produktfordeler:
• Lavt støynivå
• Værbestandigt hus laget av epoxypulvermalt,

galvanisert stål
• Kompakt design
• Servicevennligt design. Alle komponenter er

plassert, så de er lett tilgjengelige.
• Elektrisk boks: IP 54 – oppfyller EU’s

installasjonsstandard
• Lavt energiforbruk
• Innebygget ventilatorhastighet sregulator

OPTYMA PLUS™ vil være tilgjengelig for salg fra vårt lager i
løpet av april. For mer info, kontakt Per Svankil.

Ny gassalarm fra MurNy gassalarm fra MurNy gassalarm fra MurNy gassalarm fra MurNy gassalarm fra Murcococococo

MGS – en gassdetektor av høy kvalitetMGS – en gassdetektor av høy kvalitetMGS – en gassdetektor av høy kvalitetMGS – en gassdetektor av høy kvalitetMGS – en gassdetektor av høy kvalitet
som detekterer de fleste gassersom detekterer de fleste gassersom detekterer de fleste gassersom detekterer de fleste gassersom detekterer de fleste gasser

MGS – gassdetektoren fra Murco, er en sensor som kan oppdage et stort antall forskjellige gasser.
Sensorene kan brukes separat eller integreres i større overvåkingssystemer.

Gassdetektoren er meget konkurransedyktig prismessig, og den gir
brukeren en forsikring om at både sikkerhet og forskrifter er
imøtekommet.

Sensoren er ideell for:Sensoren er ideell for:Sensoren er ideell for:Sensoren er ideell for:Sensoren er ideell for:

· Nye bygg/områder som trenger kontinuerlig overvåking med høyteknologiske
gassdetektor transmittere.

· Brukere som ønsker å supplere eksisterende system med gassalarmsystem.

Ny serie tørrkjølere (XPM) og kondensatorer (CPM) fra
AIA. Modulbasert serie fra 20 til 1050 Kw.

Modellene kan monteres horisontalt eller vertikalt og har
viftestørrelser på 800 eller 910.

Vifte hastighet 350, 450, 700 eller 900 rpm
Kan frekvenstyres.
2,1 millimeter finneavstand.

Mange tilvalgsmuligheter: eks

- epoxybelagt
- vannspraysystem

Ta kontakt med oss for
beregning for ditt anlegg.

Danfoss AKV

Hitachi PowertoolsHitachi PowertoolsHitachi PowertoolsHitachi PowertoolsHitachi Powertools




