
Energi og Miljø

Energi og miljø er et tema som opptar mange av oss, eller i 
det minste berører oss både privat og i jobbsammenheng.
Spesielt i vår bransje er det et hett tema, knyttet til mer bruk 
av naturlige kjølemedier og fokus på CO2.

I denne utgaven av SMK-magasinet har vi fokus på noen av 
detaljene som i sum kan gi vesentlige besparelser relatert til 
energiforbruk og utslipp av kjølemedier.

Vi i bransjen må hele tiden ha fokus på å forbedre oss, og i den 
prosessen ha fokus på energi og miljø. Vi tenker da på valg 
av teknisk løsning, riktig dimensjonering, valg av komponen-
ter, kvalitetsikre produksjonen med tanke på minimering av  
lekkasjemuligheter og ikke minst, drift og vedlikehold av  
anlegget. I sum vil de riktige valgene gi store besparelser på 
miljøet i løpet av anleggenes levetid.

Kuldebransjen er ansvarlig for 1-1,5% av det totale CO2- 
ekvivalent utslippet i Norge. Dette høres kanskje ikke så mye 
ut, men tilsvarte et sted mellom 500.000 – 750.000 tonn CO2  
ekvivalenter i 2009.

Vi i SMK prøver å ha fokus på dette, både relatert til produk-
sjonen av egne aggregater, oppdatering og formidling 
av kunnskap, samt valg av komponenter som vi tilbyr våre 
kunder.

Har vi tenkt på at en liten detalj som at valg av type sikker-
hetsventil kan gi utslag på hvor mye kjølemedie som slippes ut 
den dagen uhellet er ute? Eller hva man kan spare i energi på 
å gå over til elektroniske ventiler fra Carel, bruke AC-motorer 
på tørrkjølerne, eller på hva man kan spare på å bruke riktig  
dimensjonert og styrt kompressor? Har man tenkt på hva 
man sparer miljøet for ved å konsekvent bruke kvalitetskom-
ponenter man kan stole på - for eksempel kompressorer fra 
Bitzer?

La oss i bransjen prøve å ha mer fokus på de små detaljene 
som i sum gir store forbedringer relatert til miljø og energi-
forbruk, og ikke minst prøve å formidle dette videre til slutt-
brukerne.

Jeg vil samtidig bruke anlednin-
gen til å takke for tilliten så langt 
i år, og ønske lykke til i en tradis-
jonelt travel høstsesong.

John Anders Sørbøe

Oktober 2010

Introduksjon!
Manifold for CO2

Møt oss på VVS-dagene! 
Vi har stand nr. D01-59

Åpningstider:
Onsdag  20. oktober  kl. 1000 – 1700
Torsdag  21. oktober  kl. 1000 – 1800
Fredag  22. oktober  kl. 1000 – 1600

Varenr. 2398 manifold for C02  
(-1+80BAR, -1+160BAR) 
pris netto 5255,-

Varenr. 2393 manifold for CO2  
(-1+30 BAR, -1+50BAR
pris netto 2174,-



Henry har kommet med sikkerhetsventiler som 
slipper ut mindre mengder når uhellet først er 
ute.

Problemet tidligere har vært at ventilene fortsetter å slippe 
ut kjølemedie lenge etter at trykket har normalisert seg og 
selv etter lukking ikke har vært tett.

Ventilen fra Henry stenger når trykket er tilbake på min. 85% 
av åpningstrykket og holder ”tett”.

Den raske lukkingen og at den holder ”tett” etterpå sikrer at 
ikke ”unødig” mye kjølemedie lekker ut.

Hvor mye av det totale utslippet som skyldes ”unødig”  
lekkasje fra sikkerhetsventiler er vanskelig å måle.

Men at det vil bli en reduksjon av utslippet ved overgang til 
Henrys ventiler er vi rimelig sikre på.

Ved åpningstrykk (set trykk) er kreftene på ventil (blå) og 
fjær (rød) i likevekt (0 mm åpning). Så fort ventilen åpner (full 
åpning ved 110 %), kommer ventil og fjær ut av likevekten.

Likevekten mellom fjær og ventil oppnås igjen når det nås et 

Møt oss på VVS-dagene! 
Vi har stand nr. D01-59

Åpningstider:
Onsdag  20. oktober  kl. 1000 – 1700
Torsdag  21. oktober  kl. 1000 – 1800
Fredag  22. oktober  kl. 1000 – 1600

gitt punkt (max løft). Når trykket synker igjen, overvinnes ven-
tilen av fjærtrykket og denne går mot stengt igjen. 

Dette skjer når trykket i anlegget (grønn) er under innstilt fjær-
trykk. I følge Henry skal dette være under 15 % av det satte åp-
ningstrykket og er i tråd med EN-ISO 4126-1 og sikrer minimum 
tap av kjølemedium.

Lekkasje fra sikkerhetsventiler

De nye semihermetiske stempelkompressorer ”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 

•	 Testet og godkjent til bruk med HFO-1234 yf (GWP=4)

Kontak oss for mer informasjon.

Ecoline 134 a fra Bitzer



skjer automatisk i motoren, hvilket gjør at 
den kan kjøre direkte på AC nettet (380-
480 V) og er ufølsom for spennings- og 
frekvensvariasjoner. En integrert elektron-
isk styreenhet (med styresignal 0-10 V/4-20 
mA) tillater ubegrenset turtallsreguler-
ing med optimalisert turtall og minimalt 
energiforbruk ved ethvert driftsforhold. 
Sammenlignet med konvensjonelle AC 
motorer oppnås mindre varmeutvikling 
og derav høyere virkningsgrad da mindre 
energi går tapt i form av varme. 

Energibesparingen ligger normalt på 
rundt 25-30 %. 

I tillegg har EC-motoren fordeler som 
lengre levetid, kompakt  
utforming, lavt lydnivå,  
høy driftssikkerhet og er  
dessuten vedlikeholdsfri.  
 
Da all elektronikk er  
innebygd i motoren er  
selvfølgelig frekvens- 
omformer overflødig.  

Boosterlameller har en ujevn overflate 
som produserer en mer turbulent luft-
strøm og derav bedre total varmeover-
føringsevne (k-verdi) da varmeovergang-
stallet mellom lufta og kobberet blir 
høyere. 

Vi kan oppnå inntil 10 % bedre energiut-
nyttelse av tørrkjøleren mot anvendelse 
av glatte lameller. Følgelig kan vi spare 
inn på tørrkjølerens coilstørrelse (varmear-
eal) og viftemotorstørrelse (luftmengde).

Carel ExV og EVD Evolution er i kombinasjon den optimale løsningen til 
energibesparelser i kuldetekniske installasjoner.

•	 Igangkjøring via ”Wizard” 
•	 Kun 4 parametere for å komme i gang (kuldemedium, ventiltype,  

følertype, applikasjon) 
•	 Avtakbart, grafisk display. EVD Evo fungerer like godt uten display! 
•	 Kopieringsmulighet mellom ulike EVD Evo via display  

(upload/download funksjon) 
•	 Hjelp-funksjon og koplingsdiagram tilgjengelig fra displayet 
•	 Felles trykkføler for opptil 5 EVD Evo 
•	 MODBUS© og Carel protokoll tilgjengelig fra samme EVD Evo 
•	 CO2 kompatibel (sub-kritisk og trans-kritisk) 
•	 Støtter også R22 erstatningkuldemedium (R407C/R417A/R422D) 
•	 Støtter også Danfoss ETS / ALCO / Sporlan elektroniske eksp.ventiler 
 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

•	 X2 blir produsert av vårt 
søsterselskap i Sverige – AIA

•	 Med lavt energiforbruk og høy 
effektivitet ivaretar modellen 
hensyn til både miljø, økonomi 
og ytelse.

•	 X2 dekker et stort kapasitet-
sområde fra 20 til 1400 kW og 
leveres i modulløsninger med 
opp til 14 vifter.

•	 Det såkalte ”gliding coil” 
konseptet garanterer mot at 
slitasjeskader oppstår grunnet 
termiske bevegelser. 

•	 Høy energieffektivitet er 
primært forbundet med bruk 
av EC-motorer samt såkalte 
booster lameller.

EC-viftemotoren (“elektronisk kommu-
tert”) har en elektronisk styrt DC-mo-
tor med en børsteløs permanentmag-
net. Omforming fra veksel- til likestrøm 

X2 – en ny serie tørrkjølere og kondensatorer

EC-vifter
for lavt 

energiforbruk

Carel Elektroniske ventiler

www.klimawebsiden.no
Her finner du bilder, produktinformasjon, tekniske man-
ualer og brukermanualer for våre klimaprodukter.
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Nye ansikter hos SMK
Ny avdelingssjef i Trondheim

Odd-Birger Olsen begynte som 
ny avdelingssjef i Trondheim 1. 
september. Han har det siste 
året jobbet som salgsingeniør 
hos Fläkt Woods. Tidligere har 
han bl.a. drevet eget kulde-
firma i 8 år - Midt Norsk Kulde, 
og jobbet hos  
Trondheim Kulde. 

Odd-Birger har fagbrev som 
kuldemontør og har arbeidet som kjølemaskinist i utenriks-
fart og kuldeteknikker på land siden 1987. I denne perioden 
har arbeidsoppgavene bestått i salg, service, montering og 
prosjektering av kuldeanlegg.

Vi ønsker Odd-Birger velkommen til SMK!

Forebygg energitap med Microban antimikrobiell isolasjon
Trippel sikkerhet: effektiv kondenskontroll, aktiv Microban® 
antimikrobiell beskyttelse og gode brannegenskaper.

AF/Armaflex er en profesjonell isolering for langvarig kondenskontroll. Dens 
unike mikrocellestruktur gjør at produktet er enkelt å bearbeide og montere. 
Produktet har en optimal kombinasjonen av en meget lav varmeledning-
sevne og ekstrem høy diffusjonsmotstand. Dette forebygger energitap og 
fuktopptak over lang tid, og hjelper med å redusere risikoen for korrosjon 
under isoleringen. 

Den innebygde Microban® antimikrobielle beskyttelsen og de gode 
brannegenskapene, gjør produktet spesielt godt egnet for 
bruk i offentlige bygninger og prosessindustrien. 

AF/Armaflex systemfamilie og Armacells 10-års garanti-
konsept gir en sikker løsning for alle bruksområder.

Bidrar til bedre 
inneklima

Lukket mikro-
cellestruktur

Miljø og energibesparelser
Ved bruk av frekvensomformer kan 
det spares både energi og miljø hvis 
kompressorer eller vifter går med 
den hastighet som svarer for behovet på ethvert gitt tidspunkt.

Justering av hastigheten på en kompressor gir en rekke fordeler; 
kapasiteten på anlegget kan økes og 
senkes etter behov, antall start og stopp 
reduseres som igjen forlenger  
levetiden på anlegget. 

Med Danfoss AKD 102 frekvens-
omformere som er utviklet for 
kjøleindustrien kan en få en rett 
temperatur til en redusert 
energipris.

Spør oss om pris og 
valg av utstyr.

Ventil med se-glass
Fra Henry Technologies leverer vi nå kombinert kuleventil, se-glass og schrader ventil i ett.

Dette minimerer risken for lekkasje, færre loddepunkter og mindre arbeid.

Våre SMK-aggregater blir nå levert med denne løsningen. Ta kontakt med oss for mer info.


