
God sommer fra SMK!
Dette SMK-magasinet er i sin helhet viet vår nye klimawebside og 
våre klimaprodukter. 
Vi skal fortsette være Norges ledende grossist innen kuldeprodukter 
og vi skal utvikle oss videre innen kuldeområdet.. 

Vår satsing på klima er en del av vår strategi om å få ett ben til å stå 
på.. Vi tror vi blir en sterkere og en bedre leverandør om vi har to 

sterke områder. Kulde og Klima.

Vår satsing på klima følger samme oppskrift som vi er kjent for 
innen kulde. Gode produkter, høy kompetanse og ett velfungerende 
logistikksystem. Våre klimaprodukter skal bare selges via 
profesjonelle forhandlere/installatører med kulde- og 
klimakompetanse. Dette for å sikre kvalitet i alle ledd og sikre at 
sluttbrukeren blir fornøyd. Dette lønner seg alltid i lengden.

Jeg håper dere bruker anledningen til å bli kjent med vår nye web-
side og våre klimaprodukter. Dere kan både gå direkte inn på siden 
eller bruke linken på vår hovedside som jeg håper dere er kjent med 
fra før.

Jeg vil samtidig bruke 
anledningen til å ønske alle våre 
kunder en riktig god og varm 
sommer.

John Anders Sørbøe

Juni 2009

Besøk www.klimawebsiden.no
Vi har nå fått egen webside for våre klimaprodukter

Med en egen klimawebside vil det bli enklere for både sluttbruker og 
for dere som forhandler våre produkter, å fi nne riktig informasjon og 
riktige produkter.

Websiden er delt opp i 2 hoveddeler - én for Bolig og en for Nærings-
bygg. Det skal være enkelt for sluttbruker å fi nne frem til det 
produktet og den forhandleren de ønsker å benytte.

Forhandlere
Linken For Forhandlere er passordbeskyttet og kan kun besøkes av 
våre forhandlere som er godkjente. 

Her vil alle tekniske datablader og annen informasjon ligge lett 
tilgjengelig. Her er det også direkte tilgang til Klimaprisboken på 
nett.

Vi har kun forhandlere som er godkjent av oss.

For å kunne blir forhandler må du sende inn en søknad via 
www.klimawebsiden.no.

Det vil om kort stund også bli lagt opp en side med annonsemoduler 
og bildegalleri for produktbilder til nedlasting.

Våre avdelinger
Alle våre klimaprodukter er representert ved våre avdelingskontorer i 
Bergen, Drammen og Trondheim. 

Her vil du som kunde få kvalifi sert hjelp og veiledning for alle våre 
produkter.

God sommer fra SMK!

www.klimawebsiden.no



Technibel Techno T8

En del av møbleringen!
Flatdesign-modellen som har et fl ott ytre og meget gode driftsdata. 
Finnes i standard versjon, Techno og en luksusutgave Techno 8 (T8)

Velg svart eller hvit innedel. 

Beskrivelse:

- Nordisk utgave, utedel har varmekabel.
- Defrost uten stans av anlegget
- Fjernkontroll med 2 termostatvalg, romtemperatursensor i   
 fjernkontroll eller i innedelen
- Ned til +10 gr. celsius sett punkt, både i kjøling og varmedrift.
- Ikke begrenset på ute temperatur, verken i kjøling eller   
 varmedrift.
- Aktive fi lter system. TiO2 , (titan dioksid)

Mitsubishi’s nye fl aggskip:

Veggmontert SRK/SRC – ZIX-S

Vi er stolte av å kunne presentere den nye fl aggskipmodellen fra 
Mitsubishi SRK/SRC – ZIX-S. Den nye varmepumpen har en av de 
høyeste virkningsgradene i markedet med en COP opp til 5,56. 

Varmepumpen har fått 
ny design og er svært 
stillegående, den leveres 
med nye effektive fi lter-
system for å gi deg et 
best mulig inneklima.

Gulvmodell SRF/SRC – ZIX-S
 
I den nye fl aggskipsserien fra Mitsubishi fi nner vi også den nye SRF/
SRK—ZIX-S med gulvmodell innedel. Dette er en helt ny varme-
pumpe fra Mitsubishi hvor innedelen er beregnet for å stå på gulv 
eller på gulvlist.

Den nye varme pumpen har en av de høyeste virkningsgradene og 
er svært stillegående, den 
leveres med nye effektive 
fi ltersystem for å gi deg et 
best mulig inneklima.

BOLIG

www.smk.as

www.klimawebsiden.no



Mitsubishi KX6-M-serien Micro  KX6”     

Et av Mitsubishi’s største produkter verden over er KX multisplit system (VRF). Den nye KX6-M-serien er designet for bruk i små- og mellomstore 
kontorbygg. Utedelene som fi nnes i 3 størelser har 230/1/50 strømforsyning

Vi er stolte av å kunne tilby Mitsubishi Heavy Industries fl aggskip Ecolution KX6 VRF Inverter Multi luftkondisjoneringssystem. KX6 representerer 
spissteknologi fra MHI‘s forsknings- og utviklingsavdeling og oppnår markedets høyeste energieffektivitet.

Mitsubishi KX6-serien

KX6 bruker R410A som kjølemedie. Foruten at dette kjølemedie er mer miljøvennlig, har det også bedre varmeover-
føringsegenskaper enn andre kjølemedier. Det har høyere densitet, noe som reduserer rørdiameter i 
varmeveksleren og videre ut i rørsystemet, dermed reduseres også den totale kjølemediemengde.

Utedelen har separate rom for teknikk og luftstrøm, dette øker luftstrømmen og med 
MHI‘s 4-sidige varmeveksler, som har større fl ate, minsker påisingen og dermed øker 
effektiviteten. Separate rom for teknikk og luftstrøm innebærer også bedre beskyttelse 
av mekaniske og elektroniske komponenter ved ekstreme forhold og gjør service 
lettere med bedre tilgjengelighet. Lydnivået senkes, plassbehovet minker og rør-
strekket forenkles.

De vertikale viftene muliggjør kanaltilslutning av avkastluften med 50Pa statisk trykk 
som standard. Utedelen kan dermed plasseres inne med kanaltilsluttet vifte.

NÆRINGSBYGG
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KAC kondenseringsuniter

KAC er luftkjølte kondenseringsaggregater som er beregnet for 
utendørs montasje. De bruker R-407c som kuldemedie, og fi nnes i 8 
ulike kapasitetstørrelser. Fra 5,4 kW til 30 kW

Minste modell KAC54 er 230/1, resten er 3 fas. Her kan man velge 
mellom 230 volt eller 400 volt.

Ytelser er ved 27 omgivende og 7,2 grader fordampningstempratur.

- Alle aggregater leveres ferdig internt elektrisk koblet. 
- Kondensatorvifte er turtallsregulert med trykkstyrt vifteregulator. 
- Scrollkompressorer med bunnkassevarmer, høy og lavtrykkspressostat,   
 tidsforsinker, motorvern.
- Aggregatene leveres med nitrogen , transporttrykk.

Mitsubishi FDSXA reversibelt kondenserings-
aggregat R-410A.     

Utedelen er en standard Mitsubishi luft/luft utedel som er reversibel 
og gir varme og kjøling ned til -20 utetemp. R-410A som kulde-
medie, inverter DC kompressor og elektroniske ekspansjonsventil gir 
høy varme (COP) og kjølefaktor (EER). 

Enkel montasje og igangkjøring:

Utedelene kobles med rør til batteri i ventilasjonsanlegget (R-410A, 
kombi-batteri). Et eget styreskap med Mitsubishi teknologi og 
fjernkontroll, brukes som regulering. Det samme skapet brukes på 
alle typene av utedeler.
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Spar energi
Med luft/luft varmepumpe fra Mitsubishi kan du spare mellom 50 og 70 % av energiforbruket til oppvarming av ditt hjem.

Luft/luft varmepumpe er det enøk-tiltaket som gir best resultat og størst tilbakebetaling i de fleste eksisterende private boliger. Luft/luft 
varmepumpe er enkel å montere med lite eller ingen bygningsmessige endringer og vil normalt dekke varmebehovet i alle åpne arealer slik som 
stue, spisestue, kjøkken og gang/ foajé.

Tall fra Enova viser at en enebolig med et forbruk på 22000kWh brukt til oppvarming kan spare 7700 kWh per år. Dette er meget konservative 
tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av boligens varmebehov og at årsvarmefaktoren er på 2,4. En årsvarmefaktor på 2,4 er svært lavt 
en ny moderne varmepumpe vil normalt gi en faktor på 3,5 eller høyere.

Renere luft
Astma- og allergisykdommer er en av vår tids mest voksende folkesykdommer. Det er derfor av stor betydning at man får renset inneluften og 
skape et så rent og behagelig inneklima som mulig.

Mitsubishi har tatt utfordringen på alvor og utviklet et unikt filtersystem i sine 
varmepumper.

Mitsubishi varmepumpe har en arbeidsfunksjon som suger opp forurenset luft og 
leder den gjennom allergirensefiltert. Bakteriene nedbrytes og restene vil fanges 
opp i filteret, slik at ren og trygg luft sendes ut fra klimaanlegget.
Det fotokatalyserende, vaskbare filteret holder luften frisk ved fjerning av moleky-
ler som forårsaker lukt i rommet.

24-timers ionisering
Klimaanleggets hoveddeler er belagt med turmalin, noe som genererer negative ioner hele 
døgnet. Selv når anlegget er avslått genereres det negative ioner.

Med luft/luft varmepumpe sparer du energi, får behagelig og jevn  
temperatur året rundt samtidig som du bedrer ditt inneklima.

LUFT/LUFT VARMEPUMPE
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Stop run 2hrs

Normal
drift

Rense
drift

Slås av automatisk

All SRK, SKM
Gjelder modellene

SRK-ZIX, SRK-ZG,
SRK-ZE

Gjelder modellene

All SRK, SKM
Gjelder modellene

Luften i rommet holder seg frisk

Oppfanging av  
allergener på Filteret

Luftrenser
Kjøledrift
For å lage kondensvann

Varmedrift
For å gi fuktighet til 
Filteret for inaktivisere allergener

Selvrensing
For å tørke innedelen

Holder alltid inndelen ren

Trykk ALLERGEN modus

“Micro”-serien leveres med ytelsene 11 til 33 kW. 
Kan tilkobles opp til 20 innedeler. Mange muligheter og løsninger. 

Ta kontakt med Vidar eller Atle på tlf. 23 37 93 00 for  
utvelgelse og beregning av anlegg.

Ny VRF-serie KX6 “Micro”

Mitsubishi’s nye varmepumpeserie kan leveres som vegg- og 
gulvmodell.

Høy COP, lavt lydnivå og flott design gjør valget enkelt!

Mitsubishi ZIX-S


