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Nyhetsbrev fra Schløsser Møller Kulde AS. I redaksjonen Ragnar Torsæter
og Vibeke Scavenius.

1. desember 2004

Vårmøte i Trondheim 12. juni 2004Vårmøte i Trondheim 12. juni 2004Vårmøte i Trondheim 12. juni 2004Vårmøte i Trondheim 12. juni 2004Vårmøte i Trondheim 12. juni 2004

Ca. 50 personer fra den midtnorske kuldebransjen møtte
opp i våre lokaler for deltagelse på vårt tradisjonelle
“vårmøte”.

Denne gangen dro vi med buss til Snefugl Gård i Buvika,
hvor vi hadde div. enkle, men entusiastiske aktiviteter.

AIA v/Mats Birgersson og Anders Engstrøm hadde tatt
turen til oss og holdt en fin presentasjon av både Kylma/
Beijer ref og produkter fra AIA.

Vi ble servert tradisjonell gårdsmat som smakte
fortreffelig.

Ny forNy forNy forNy forNy fordamper og ludamper og ludamper og ludamper og ludamper og luftkjølerserie fra AIAftkjølerserie fra AIAftkjølerserie fra AIAftkjølerserie fra AIAftkjølerserie fra AIA
AIA lanserte tidligere i år sin nye fordamper- og luftkjølerserie under felles betegnelse Antarctic.

Serien erstatter deler av EVFC, EVFI, CBFC og CBFI, som fremdeles vil bli produsert i
en overgangsperiode.

Den nye serien finnes med effekter fra ca.1 til 106 kW. Og består
av 24 modeller med opp til 4 vifter. Serien er fremstilt med tanke
på dagens krav til høy virkningsgrad, kastelengde på luften samt
energiforbruk.

Lamelldelinger 4 og 7mm for henholdsvis kjøle- og
fryseapplikasjoner. Oppfyller miljøklasse C4.

Materialvalg og tilpasninger har gjort den nye serien mer
konkurransedyktig i forhold til den tidligere serien.

Ragnar Torsæter

SMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheterSMK-nyheter

NyNyNyNyNye ke ke ke ke kanaler fra Artiplasticanaler fra Artiplasticanaler fra Artiplasticanaler fra Artiplasticanaler fra Artiplastic

Varenr.Varenr.Varenr.Varenr.Varenr. TypeTypeTypeTypeType BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart. Dim. HxBDim. HxBDim. HxBDim. HxBDim. HxB Pris pr. m.Pris pr. m.Pris pr. m.Pris pr. m.Pris pr. m.

5804 0312 BC Kanal 64 mt 25x25 12,7012,7012,7012,7012,70

5821 0412 BC Kanal 64 mt 30x35 22,1022,1022,1022,1022,10

CG CP RCTT

Praktisk løsning for å samle alt i ett.

I tillegg til typene 0612 BC - dim. 70 x 55 - og 0912 BC - dim.
90 x 65, kan vi nå tilby 2 nye kanaler split-serie fra
Artiplastic, type 0312 BC og 0412 BC.

Tilbehør:

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul
og et godt nytt år!

 

Varenr.Varenr.Varenr.Varenr.Varenr. TypeTypeTypeTypeType BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart.Pr. kart. Dim. HxBDim. HxBDim. HxBDim. HxBDim. HxB Pris pr. stk.Pris pr. stk.Pris pr. stk.Pris pr. stk.Pris pr. stk.

5806 0304 GC Skjøt 20 25 x 25 9,-9,-9,-9,-9,-

5824 0404 GC Skjøt 20 30 x 35 15,-15,-15,-15,-15,-

5809 0307 CP Bue 20 25 x 25 9,-9,-9,-9,-9,-

5827 0407 CP Bue 20 30 x 35 15,-15,-15,-15,-15,-

5810 0308 TT Ende hette 20 25 x 25 9,-9,-9,-9,-9,-

5828 0408 TT Ende hette 20 30 x 35 15,-15,-15,-15,-15,-

5812 0310 RC Kobling 20 25 x 25 9,-9,-9,-9,-9,-

5830 0410 RC Kobling 20 30 x 35 15,-15,-15,-15,-15,-

BEIJER REFRIGERABEIJER REFRIGERABEIJER REFRIGERABEIJER REFRIGERABEIJER REFRIGERATION nå EurTION nå EurTION nå EurTION nå EurTION nå Europas største kopas største kopas største kopas største kopas største kuldegruldegruldegruldegruldegrossist.ossist.ossist.ossist.ossist.
Kjøper Elsmark Holding av Danfoss

G & L Beijer har gjennom forretningsområdet refrigeration kjøpt grossistgruppen Elsmark av Danfoss. Kjøpet omfatter
seks firmaer med virksomhet i åtte europeiske land. Firmaene har en samlet omsetning på 900 mill kr. og har ca. 380
ansatte.

De overtatte firmaene kompletterer Beijer Refrigerations geografiske spredning i Europa meget bra. Størst i Elsmark er
den britiske kuldegrossisten Dean & Wood med 19 filialer. Utover dette består Elsmark av kuldegrossister i Nederland,
Sveits, Irland, Polen og Ungarn.

Beijer Refrigeration, som omsatte for mer enn 900 mill. kr i 2003, har virksomhet i de nordiske landene samt Polen og de
Baltiske landene. Beijer Refrigeration besluttet nylig å gå inn på det russiske markedet. Dette innebærer at Beijer
Refrigeration kommer til å bearbeide totalt 16 markeder i Europa.

Beijer Refrigeration hvor Schløsser Møller Kulde AS inngår, var allerede tidligere Nordens ledende kuldegrossist og blir
med overtagelsen av Elsmark Europas største kuldegrossist med en samlet omsetning på ca. 2 milliarder kroner.

Schløsser Møller Kulde AS vil få positive synergier ved at vi får ta del i Europas største kuldegrossist-
gruppe. Vi får tilgang til et bredere produktsortiment. Felles innkjøps-, logistikk- og IT-løsninger.
Dette vil gjøre SMK og Beijer Ref mer konkurransedyktige, noe som igjen vil komme våre kunder til
gode!

Vi vil samtidig få takke våre kunder for samarbeidet i året som snart er gått og ser frem til fortsatt
godt samarbeid i året som kommer.
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IR33 elektroniske regulatorer for
kjøl og frys er i høst den største
nyheten fra Carel.

IR33 erstatter den velkjente IR32 og har
de samme bygge-målene som den gamle IR32. Den kan derfor
enkelt erstatte IR32. IR33 er utstyrt med en hel del ny
funksjonalitet.

- 12/24 Vac/dc strømforsyning. Det betyr at de nye
regulatorene kan erstatte både 12 og 24 volt
instrumenter uten og bytte trafo.

- Nytt høy-intensitets display. Gir kraftig lys med god
kontrast.

- Nye festeklemmer for enklere montering.
- Toppmodell med innebygd sanntidsklokke (RTC) for

avrimingskontroll.
- 2 digitale innganger på alle modeller som kan

konfigureres som temperaturinnganger.
- Kompressorrele 16A (3/4 HK kompressor) på alle

modeller.
- Vekselkontakt på alle releer.
- Alarmsummer på alle modeller.
- Ettermontering av seriekort RS485 for sentral drifts-

kontroll (PlantVisor) på alle modeller.
- IR-mottaker for fjernkontroll på alle modeller.
- Klar for programmering (innlasting og nedlasting) fra

programmeringsnøkkel. Denne funksjonen er særlig
nyttig når mange regulatorer skal ha samme program.
Programmeringen kan gjøres uten at regulator er
tilkoplet strøm.

IR33 har også gjennomgått en oppgradering av software i
forhold til IR32. De viktigste er kort beskrevet under.

- Modell med sanntidsklokke (IR33COLB00) for start
avriming.

- Muligheter for eget avrimingsskjema pr. tidssone, for
eksempel avriming mandag til fredag skjema 1 og
avriming lørdag og søndag skjema 2. Gjelder modell med
sanntidsklokke.

- Muligheter for behovsstyrt avriming. Her inngår
variabelt avrimingsintervall avhengig av varighet på
forrige avriming, utelat avriming avhengig av varighet
på forrige avriming eller en kombinasjon av disse.

- Avriming fordamper 2. AUX-rele kan programmeres
som et ekstra avrimingsrele. Det gir mulighet for
avriming av to fordampere med hver sin avrimingsføler
og hvert sitt rele.

- Pump-down funksjon. Her programmeres AUX-rele som
rele for magnetventil og digital inngang som LP-
pressostat inngang.

- Temperaturstyrt regulering av kondensatorvifte. Her
programmeres AUX-rele som kondensatorvifterele.
Temperaturføleren kan gi alarm på høy temperatur.

I skrivende stund er IR33 kun tilgjengelig for panelmontasje.
Modell for skinnemontasje er klar i løpet av første kvartal av
2005.

AF/Armaflex slanger og slanger på rullAF/Armaflex slanger og slanger på rullAF/Armaflex slanger og slanger på rullAF/Armaflex slanger og slanger på rullAF/Armaflex slanger og slanger på rull:
Armaflex rørisolasjon leveres i 6 serier; D, F, H,
M, R og T med isolasjonstykkelse fra 6 til 32mm.

AF/Armaflex Selvklebende slanger:AF/Armaflex Selvklebende slanger:AF/Armaflex Selvklebende slanger:AF/Armaflex Selvklebende slanger:AF/Armaflex Selvklebende slanger:
Med Armaflex selvklebende slanger oppnår man
vesentlig kortere montasjetid.
Leveres i serie F, H og M.

AF/Armaflex platerAF/Armaflex platerAF/Armaflex platerAF/Armaflex platerAF/Armaflex plater:
Armaflex plater leveres i format 2x0,5m, med
isolasjonstykkelse 3-50mm.
Armaflex plater på rull kommer i bredde 1,0m
eller 1,5m med isolasjonstykkelse 6-50mm.

AF/Armaflex selvklebende plater:AF/Armaflex selvklebende plater:AF/Armaflex selvklebende plater:AF/Armaflex selvklebende plater:AF/Armaflex selvklebende plater:
Armaflex selvklebende plater leveres i format
2x0,5m, med isolasjonstykkelse 6-32mm.
Armaflex selvklebende plater på rull kommer i
bredde 1,0m og 1,5m med isolasjonstykkelse 15-
32mm.

Ny type tømmeaggrNy type tømmeaggrNy type tømmeaggrNy type tømmeaggrNy type tømmeaggregat fra Cegat fra Cegat fra Cegat fra Cegat fra CPSPSPSPSPS
Vi kan nå tilby en ny type smørefri tømmeaggregat for
kuldemedier fra CPS.

- Raskest ARI sertifisert gjenvinningsmengde i sin klasse
- Kraftig 1HP smørefri stempelkompressor
- Robust kompressor. Tillater rask gjenvinning for

kondenserings- og kjølesystemer i høy temperatur-
miljøer.

- Automatisk LP avsperringssystem slår enheten av når
gjenvinning er komplett

- Solid tolags plastikk hus med lett tilgjengelige kontroll-
instrumenter montert på oversiden

- Klargjort for R-410A med 550 psi (37,9 bar) HP bryter.
- Ergonomisk velbalansert design for enkel transport

inkludert skulderstropp vekt 16,2 kg.
- Innebygd sugefilter plassert under

sugeåpningen.

For brukermanual og teknisk info,For brukermanual og teknisk info,For brukermanual og teknisk info,For brukermanual og teknisk info,For brukermanual og teknisk info,
besøk vår hjemmesidebesøk vår hjemmesidebesøk vår hjemmesidebesøk vår hjemmesidebesøk vår hjemmeside
www.schlosser-moller.no.www.schlosser-moller.no.www.schlosser-moller.no.www.schlosser-moller.no.www.schlosser-moller.no.

Nå har vi REMS Curvo i butikken -  Bøyer opp til 40 mm.

- Elektrisk rørbøyer
- Universell for mange typer rør
- Kompakt, med lukket kraftflyt under bøyeprossessen
- Superlett, drivmaskin kun 8 kg.
- Driftsklar på et øyeblikk, uten innstillingsarbeider
- Høy og lav hastighet for nøyaktig bøying
- Vinkelskala 0 til 180 grader
- Rask utskiftning av bøyesegmenter og glidestykker
- Vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-friksjonskopling
- Universalmotor 230V, 50-60Hz, 1000W

Rems Curvo - BøyRems Curvo - BøyRems Curvo - BøyRems Curvo - BøyRems Curvo - Bøyer rør uten folder!er rør uten folder!er rør uten folder!er rør uten folder!er rør uten folder!

Rørbøyeren lønner seg økonomisk allerede etter få
bøyeoperasjoner, da man sparer fittings.

Kontakt oss for mer info.Kontakt oss for mer info.Kontakt oss for mer info.Kontakt oss for mer info.Kontakt oss for mer info.

Vi har byttet leverandør av rørisolasjonVi har byttet leverandør av rørisolasjonVi har byttet leverandør av rørisolasjonVi har byttet leverandør av rørisolasjonVi har byttet leverandør av rørisolasjon
Vi kan nå tilby rørisolasjon fra Armacell Armacell Armacell Armacell Armacell av typen

Armaflex/AF.Armaflex/AF.Armaflex/AF.Armaflex/AF.Armaflex/AF. Du får den samme gode kvaliteten
som du er vant til, men til en bedre pris!

ArmacellArmacellArmacellArmacellArmacell er en av verdens ledende
leverandører av isolasjon. Med høy fokus
på kvalitet, utvikling og miljø, vil
produktene som tilbys til enhver tid være
de beste på markedet.

Produktinformasjon:Produktinformasjon:Produktinformasjon:Produktinformasjon:Produktinformasjon:

Armaflex AFArmaflex AFArmaflex AFArmaflex AFArmaflex AF er et høyfleksibelt isolasjonsmateriale basert på
syntetisk gummi (elastomer). Høy relativ fuktmotstand
(diffusjonsmotstand), og lav varme-konduktivitet
(varmeledningsevne) kjennetegner produktet.

IRIRIRIRIR333333 fra Car3 fra Car3 fra Car3 fra Car3 fra Carelelelelel

Ta kontakt for mer informasjonTa kontakt for mer informasjonTa kontakt for mer informasjonTa kontakt for mer informasjonTa kontakt for mer informasjon

Armacell på besøk hos Schløsser Møller KuldeArmacell på besøk hos Schløsser Møller KuldeArmacell på besøk hos Schløsser Møller KuldeArmacell på besøk hos Schløsser Møller KuldeArmacell på besøk hos Schløsser Møller Kulde

Den 17. november arrangerte vi pølsefrokost for våre kunder i
butikken i Oslo.

I den forbindelse informerte Bjørn Frostman fra Armacell om
Armacells produkter; Armaflex. Han demonstrerte lim- og
skjæreteknikk.

Alle som hadde skrevet seg opp på liste var med på trekningen
av et Armacell knivsett med limkanne og en fleecejakke.

MurMurMurMurMurco gassalarmerco gassalarmerco gassalarmerco gassalarmerco gassalarmer
Murco‘s MGD er et
frittstående alarmsystem.

Kan tilpasses et stort utvalg
av gasstyper i forhold til
fastsatte/ønskede verdier.

Mest aktuelle medier i vår bransje vil være HCFC (R22), HFC
(R134a, R507A, R404A, R407C, R410A) samt halogenfrie
medier som NH3, R290 (propan) og R744 (CO2).

Utvalget består av:
- sentral kontrollenhet med opptil 6 sensorer
- 1 eller 2 alarm nivå
- sensorer tilpasset det aktuelle miljø
- lett å betjene
- pålitelig og kontinuerlig målig

Det finnes også et utvalg av andre løsninger i Murco‘s
produktspekter, som gjør at de kan tilby gassalarmsystem
for de fleste av Deres behov.

Alle Murco‘s produkter er:
- designet og konstruert for å møte kunders spesifikke

behov.
- i full overenstemmelse med EU og internasjonale

miljøregulativ
- fleksible og lette å installere og vedlikeholde.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.

Nytt verktøyNytt verktøyNytt verktøyNytt verktøyNytt verktøy

For SMK kjøle- og fryseaggregater og pumpestasjoner
finnes nå dataverktøy tilgjengelig.

Verktøyet gir oversikt over nominelle ytelser,
tilnærmet pris, rammetegninger og rørskjema for
standardmodeller.

Ta kontakt for å få tilsendt en Demo-CD.Ta kontakt for å få tilsendt en Demo-CD.Ta kontakt for å få tilsendt en Demo-CD.Ta kontakt for å få tilsendt en Demo-CD.Ta kontakt for å få tilsendt en Demo-CD.

Ny Carel-brosjyre på NorskNy Carel-brosjyre på NorskNy Carel-brosjyre på NorskNy Carel-brosjyre på NorskNy Carel-brosjyre på Norsk

Brosjyren gir oversikt over Carels produkter og
bruksområder.

Ta kontakt for å få tilsendt en brosjyre.Ta kontakt for å få tilsendt en brosjyre.Ta kontakt for å få tilsendt en brosjyre.Ta kontakt for å få tilsendt en brosjyre.Ta kontakt for å få tilsendt en brosjyre.

Nytt fra SMKNytt fra SMKNytt fra SMKNytt fra SMKNytt fra SMK


