
Hvordan blir 2010?
Vi i Schløsser hadde en omsetning i 2009 omtrent på samme nivå som 
2008.( - 1%) Dette er vi godt fornøyd med, spesielt med tanke på at 
vårt totalmarked har hatt en nedgang på ca 10%. Det er dere som 
har gjort dette mulig og vi vil derfor bruke anledningen til å takke 
for tilliten.

Nedgangen i det norske markedet var i 2009 noe mindre enn de 
fleste andre landene i Europa, men samtidig ser det ut som vi vil 
bruke noe lengre tid å gjenhente oss etter nedgangstiden. 

Vi har fått melding om at markedet i Europa er på vei opp, noe 
vi tror vil nå oss senere på året. Den kraftige tilbakehentingen i  
Europa har gjort at omsetningen av kjølemedier har økt kraftig, noe  
produsentene og deres råvareleverandører ikke har greid å følge 
opp. 

Etterspørselen av kjølemedier er derfor større enn  
produksjonen om dagen, noe som medfører prisøkninger og mangel 
på enkelte produkter. Spesielt har omsetningen av 134a økt kraftig.

På lik linje med kobberrør som også varierer i pris, vil vi i størst mulig 
grad fokusere på stabilitet og forutsigbarhet til våre kunder. 

Som en del av Beijer konsernet, hvor vi sammen med våre 
søsterselskaper er den største kulde og kjøle grossisten i  
Europa, står vi sterkt ovenfor våre leverandører. Denne styrken skal 
vi i denne situasjonen bruke til å sikre stabile leveranser av kjøleme-
dier. 

Skulle det bli mangelvare på enkelte medier vil vi i størst  
mulig grad prioritere leveranser til eksisterende gode kunder.

De fleste av dere har nå fått vår nye prisbok for 2010. Jeg håper dere 
finner denne oversiktlig og lett å finne frem i.

Håper dere finner noe interessant i dette SMK-magasinet. Spesielt vil 
jeg nevne informasjonen om at vi ruller ut vår nye nettbutikk. 

Her vil dere ikke bare kunne bestille varer på en enkel måte, 
men også kunne se gamle ordre, også de som er bestilt  
tidligere og utenom nettbutikken. 

Fint å bruke når man trenger å bla tilbake til tidligere prosjekt og/
eller finne frem fakturaen for viderefakturering.

Jeg vil ønske alle i bransjen lykke til 
videre i 2010 med ett ønske om et økt 
aktivitetsnivå.

John Anders Sørbøe

Mars 2010

Prisboken på nett er oppdatert med 2010-priser!
Finn det du trenger av priser, bilder og teknisk info på www.smk.as

KAMPANJE!
Tømmeaggregat CR600EC
NETTO PR STK.

kr. 7.500,-

(FØR KR. 10.800,-)



Vi ønsker våre kunder en riktig god 
og solfylt Påske!

I løpet av våren skal Klimaavdelingen gjennomføre kursing for forhandlere. Kursene foregår på  
Klimaavdelingen i Oslo - samt på avdelingskontorene i Bergen og Trondheim.

OSLO:

PAC, Teknisk kurs MHI PAC-montering, 06.04 kl. 14:00-17:00
igangkjøring og service

BERGEN:

PAC, Teknisk kurs MHI PAC-montering, 08.04 kl. 14:00-17:00
igangkjøring og service

TRONDHEIM:

PAC, Teknisk kurs MHI PAC-montering, 13.04 kl. 14:00-17:00
igangkjøring og service

Meld dere på ønsket kurs hos:

Bergen: Tom Nielsen, tn@smk.as,  Trondheim:  Jon Bjarte Vethe, jbv@smk.as, Oslo:  Atle Engholm, ae@smk.as

Kurs på Klimaavdelingen

Mitsubishi PAC mot aircondition/varmepumper

Mitsubishi leverer AC-uniter/varmepumper fra 4 til 30 kW 
som kan hjelpe deg med et behagelig inneklima på varme 
sommerdager, samt å brukes som varmepumper vinterstid.
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Vi har levert – og fulgt opp to fullskala ombygginger av et fryseanlegg – og et kjøleanlegg fra R22 til 
vår lagerførte erstatning R422D.

Rapportene er svært positive og viser at vi har tenkt riktig med tanke på anbefalte tiltak ved ombygging til R422D. Vi utligner 
ifølge målinger det volumetriske kapasitetstapet i R422D, og avmåler utover dette på kjøl 38.9 % høyere kjølekapasitet vs R22.

Kjøl:

Grunnleggende tiltak - og benyttet beregningsmodell ved 
ombygging til R422D:

Carel EDV elektroniskkspansjonsventil1. 
Sugegass varmeveksler sugerør / væskerør2. 
Oljebytte til esterkvalitet med to oljeskift3. 
Sugefilter - og væskefilter med bytte to ganger4. 
Rengjøring fordamper med lamellrens5. 
Beregningsmodell for avmålt kjølekapasitet;  6. 
Qo = m(Kg/s) x C(KJ/kg*k) x td(k) 
Målinger av entreprenør med digitalt manometer og digitalt termometer

Nettbutikken er klar til lansering!

Konklusjon ombygging Kjøl R22 - R422D:

Anleggets avmålte kjølekapasitet R422D økte med 38,9% 1. 
kontra samme målinger R22
Tiltak under ombyggingen motvirker det teoretiske tapet 2. 
på 10-15% i volumetrisk kuldekapasitet R422D
Anleggets trykk - og temperaturer er tilfredsstillende etter 3. 
ombyggingen

Frys:

Grunnleggende tiltak - og benyttet beregningsmodell ved 
ombygging til R422D: 
   

Carel EDV elektronisk ekspansjonsventil   1. 
Sugegass varmeveksler sugerør / væskerør2. 
Oljebytte til esterkvalitet med to oljeskift3. 
Sugefilter - og væskefilter med bytte to ganger4. 
Rengjøring fordamper med lamellrens 5. 
Anlegget tomt for R22; Ingen målinger før ombygging mulig 6. 
Beregningsmodell for avmålt frysekapasitet;  7. 
Qo = m(Kg/s) x C(KJ/kg*k) x td(k) 
Målinger av entreprenør med digitalt manometer og digitalt termom-
eter 

Konklusjon ombygging Frys R22 - R422D:

Anleggets avmålte kjølekapasitet R422D utnytter for-1. 
damperen 15% høyere enn teoretisk fordamperkapasitet @ 
td8°k. 
Tiltak under ombyggingen motvirker det teoretiske tapet 2. 
på 10-15% i volumetrisk kuldekapasitet R422D
Opprinnelig for lite dimensjonert sugerør Ø5/8 gir relativt 3. 
stort trykkfall; R22/4,5°C - R422D/7,6°C 
Anleggets øvrige temperaturer er tilfredsstillende etter 4. 
ombyggingen, f.eks trykkrørstemp. 68,5°C  

Fullskala ombygginger R22-R422D

Som e-handelskunde kan du bl.a:

- bestille varer
- se status på dine bestillinger
- søke i produkter
- hente ut kopi av innkjøp, følgebrev og faktura
- kopiere og redigere gamle innkjøp til ny bestilling
- benytte spesielle online kampanjetilbud

Du kan også se all tidligere historikk - bestilinger, følgebrev og faktura - 
som ikke ble gjort via nettbutikken!

Systemet er online hele døgnet, med løpende oppdateringer og endringer. Finner du ikke det du leter etter, eller 
du behøver annen hjelp underveis, ta gjerne kontakt med oss pr. telefon 23 37 93 00 eller e-post post@smk.as.

Besøk www.klimawebsiden.no
Her finner du bilder, produktinformasjon, tekniske manualer og 
brukermanualer for våre klimaprodukter.



Aleksander Aaker (Oslo),  
Teknisk support klima 

Aleksander startet på klimaavdelingen i Oslo 
1. februar. Han overtar stillingen etter René 
Koskinen som nå jobber 100% på vår avdeling 
i Drammen.

Aleksander har jobbet innenfor kuldebransjen 
som kuldemontør i 4,5 år. Sist jobbet han for  
Kuldekompaniet AS og Soon Kjøleservice AS. Han har drevet med alt 
fra små kjøl og frys aggegat. til større isvannsmaskiner og ventilasjon.

Einar Bøhm (Oslo), Salgsingeniør 

Einar startet hos oss mandag 4. januar 2010.
Han kommer fra en stilling som salgsingeniør 
hos Theodor Qviller as. Han overtar stillingen 
etter Per Svankil som sluttet hos oss 1. januar 
2010.  

Han har fagbrev som kuldemontør og jobbet 3 
år som servicemontør før han bestemte seg for 
videre utdannelse. Etter to år på Kjølemaskinist skolen i Trondheim job-
bet han 2 år som servicesjef hos Norpe Coolteam, før han begynte hos 
Theodor Qviller.

Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim:
Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B 
Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55 27 31 00 Tlf.: 32 25 44 00 Tlf.: 73 84 35 00
post@smk.as

I redaksjonen: John Anders Sørbøe og Vibeke Scavenius

Nye ansikter hos SMK

Skap fra BS-Elcontrol 
Danfoss frekvensomformer og Carel sin elektro-
niske ekspansjonsventil bygget sammen i et skap. 

En komplett styring av aggregat og fordamper og som tar 
hensyn til økonomisk drift og full utnyttelse av anlegget. 

Skapet får vi bygget hos BS Elcontrol.

De nye semihermetiske stempelkompressor-
er ”BITZER ECOLINE” for R-134a representer:

Økt energieffektivitet med opp til 20% sammenliknet •	
med tradisjonelle R404A/R507 system i medium  
temperaturområde. 

Økte anvendelsesområder i det lavere  •	
kondenseringstemperaturer kan tillates 

Perfekt løsning mot lavere GWP•	

Bitzer Ecoline

Martin Pettersen (Oslo), Teknisk sjef

Begynner hos oss 1. mai, som ny Teknisk sjef etter at Frank Ellingsen sluttet.

Martin kommer fra en jobb som Inspektør VOC for Teekay i Stavanger. Han har en bred erfaring fra kuldebransjen og 
har tidligere jobbet i firmaer som Teknotherm , Novema Kulde  og  Hamworthy i Asker og Dubai.  

Han har sin utdannelse innen elektro og kjøleteknikk.     

Gjennom sin praksis har han opparbeidet seg en god kompetanse på VVS, klima og kuldetekniske anlegg, samt drift/
overvåking av større komplekse prosessanlegg som vi får stor nytte av.

VI ØNSKER ALLE 3 VELKOMNE TIL SMK!


