
Varmepumper/klimaprodukter

Dette SMK – magasinet er i sin helhet viet våre klimaproduk-
ter. Dette er ett område hvor vi er i sterk vekst og som er ett 
ledd i vår strategi om å ha to sterke ben å stå på. Kulde og 
Klima.

Vi tror at vår satsning på begge områdene vil gjøre oss til en 
bedre leverandør for alle våre kunder, både innen kulde og 
innen klima.

All vår virksomhet er forankret i gode produkter, høy kom-
petanse og et veldrevet logistikksystem.

Vår hovedleverandør av varmepumper og klimaprodukter er 
Mitsubishi Heavy Industries. Disse produktene må ikke  
forveksles med Mitsubishi Electric. 

Disse to selskapene skilte lag allerede på 1920 tallet og er to 
helt ulike firmaer med helt ulike produkter. 

Vår erfaring med Mitsubishi Heavy Industries produkter er 
bare positive, spesielt vil vi nevne kvalitet og levetid. Husk 
at en varmepumpe skal gå i mange år og at leverandørens 
fortjeneste også er knyttet til antall reklamasjoner.

I dette magasinet gir vi dere ett innblikk i noen av produk-
tene vi kan levere. Spesielt vil vi at dere ser nærmere på våre 
VRF anlegg og våre nye luft/vann pumper som vi har sterk tro 
på.

Jeg vil samtidig bruke anledningen til å ønske dere en riktig 
varm vinter…..: )

Hilsen
John Anders Sørbøe

Desember 2010

www.klimawebsiden.no

Klimaavdelingen på VVS-dagene

I år som i 2008 deltok Klimaavdelingen på VVS – dagene. 
Årets satsing besto i vesentlig grad av en bredere presentasjon 
av våre luft/vann varmepumper fra Mitsubishi og Technibel, 
og for å komme i kontakt med nye forhandlere.

Etter vår mening var utbyttet bra og vi fikk den kontakten ut 
mot markedet som vi hadde håpet på.

Besøksfrekvensen var varierende, men etter en treg start på 
onsdag tok besøket seg kraftig opp på torsdag og fredag.

Alt i alt ble våre produkter godt mottatt og vi fikk god  
utveksling av kunnskap og erfaringer med både gamle og nye 
kunder.



Fakta om VRF-system

VRF er forkortelsen for “variable refrigerant 
flow” og er et direkte system. Sammenlignet 
med indirekte systemer trengs det her bare en 
varmeveksling mellom kuldemediet og luften 
som skal varmes eller kjøles i det enkelte rom. 
Dette gjør systemet mer energieffektivt sam-
menlignet med indirekte systemer.

•	 Lavt lydnivå
•	 Stort arbeidsområde
•	 Miljøvennlige komponenter
•	 Høy sikkerhet
•	 Høy materialkvalitet
•	 Beregningsprogram for systemdesign og 

dimensjonering

Første borettslag i Arendal med 
varmepumpe-anlegg
Barbugård II Borettslag, 45 år gammelt og ett av 
de eldste borettslagene tilknyttet Arendal Bolig-
byggelag, er det første borettslaget i byen som 
har satset på varmepumpe i alle leilighetene, 16 
til sammen. 

Tidligere hadde to av andelseierne montert varmepumpe. 
Men utedelene støyet såpass mye at styret ba om at de ble 
fjernet. Nå er det i stedet kun en stor utedel, montert oppe på 
taket. Denne er knapt synlig fra bakken. Fra bakken merkes 
heller ingen støy fra maskinen. Den har en effekt på 50,4 kWh. 
Hver innedel på Mitsubishi Heavy Industri-anlegget yter rundt 
3,6 kWh.

Det er første gang vi monterer et slikt anlegg i borettslag, sier 
avdelingsleder Osmund Taraldlien i Agder Klima AS. Firmaet 
har lang erfaring med store anlegg til industribedrifter. Det 
finnes muligheter for å knytte opptil 48 innedeler til en utedel, 
som da gjerne er på 70-80 kWh. Det går også an å koble til 
enda en utedel om det er ønskelig.

Varmepumpe egner seg godt i sørlandsklimaet. Effekten er 
aller best når utetemperaturen er mellom 0 og 7 plussgrader, 
men fungerer også godt selv i streng kulde. Maskinen vi bruker 
har ingen problemer med å yte god effekt på et kaldt sted som 
Røros, forteller Taraldlien.  En stor fordel med varmepumpe er 
at luften sirkulerer og bringer varmen rundt i hele leiligheten. 
Elektriske varmeovner gir mer sonevarme, legger han til.

Tilfeldighet
Det var en tilfeldighet som førte til at saken begynte å rulle, for-
teller styreleder Linda Finsrud, som har bodd i borettslaget i seks 
år. En beboer sendte inn en skriftlig søknad om varmepumpe, 
som enkelt- eller fellesprosjekt. 
Styret ønsket ikke noe enkeltanlegg. Saken ble tatt opp på 
generalforsamlingen, og de ga styret enstemmig fullmakt til å 
gjennomføre varmepumpeprosjektet. Arendal Boligbyggelag 
ble kontaktet og har bistått styret med å innhente tilbud og 
avklare ulike tekniske forutsetninger for prosjektet. 9. mars 
gjorde styret sitt endelige vedtak, sier hun.

Et varmepumpeanlegg i en boligblokk er et komplisert  
prosjekt, med mye røropplegg. Agder Klima AS valgte å satse 
på kun en utedel. Denne veier 392 kilo. Varmekabler i tak-
nedløpet hindrer isdannelse.

www.smk.as

Styreleder Linda Finsrud i Barbugård II Borettslag og avdelingsleder 
Osmund Taraldlien i Agder Klima AS foran den nye utedelen på taket av 
blokken.



Luft/vann varmepumpe - Mitsubishi Hydrolution
•	 Optimert årlig driftskostnad takket være den inverterdrevne kompressoren. Hastigheten på kompressoren er kontrollert i 

forhold til behov og varmekurve. Industriens høyeste COP på 4.08~4.44 ved varmedrift er oppnådd. 

•	 Den kompakte størrelsen (600x650mm) er oppnådd ved å integrere varmtvannstanken sammen med 
varmeveksleren inne i innedelen. Elektriske rør- og ledningsoppsett er  
enklere på grunn av integrert innedeldesign. 

•	 Maks temperatur turvann er 65° C ved bruk av en høykapasitets ekstern varmekilde som standard utstyr 
for back-up slik at systemet vil være klar til å ta seg av irregulær og overforbruk av varmt vann. (58° C 
ved bruk av kun en kompressor) 

•	 Forskjellige temperaturinnstillinger for sterilisering i hht. krav fra hvert land. 

•	 Vanntrykket til dusj og vask i 2. og 3 etasje vil ikke falle. Ved å utnytte den direkte 
innkommende vannforsyning og ikke benytte vanntrykket fra en oppbevaring-
stank, er kvaliteten vedlikeholdt så vel som redusering av risikoen for en  
oppbygging av legionellabakterier.

www.smk.as

Innebygd teknisk rom
Schløsser Møller Kulde AS har inngått avtale med Contech AS om levering av luft /vann varmepumper til deres nye 
prefabrikkerte tekniske rom

Contech AS er et Arendal-basert firma, som har spesialisert seg på prefabrikkerte 
våtrom. Disse har i stor grad har vært levert til skip og offshore installasjoner. 
Contech AS er et firma som i 2009 omsatte for ca. 135 mill. og er etablert med 
produksjon i nye tidsmessige lokaler.

Contech´s nye satsingsområde er produksjon og levering av prefabrikkerte 
sekundærbad med teknisk rom for boliger. Her vil Mitsubishi Hydrolution luft/
vann varmepumpe inngå som en standard i systemet.
Teknisk rom inneholder blant annet ventilasjonsaggregat, el-tavle med egen 
seksjon for bredbånd, sentralstøvsuger, vanninntak med målestokk, varmepumpe, 
fordelerstokk for gulvvarme m.m. 
Hele rommet med installasjoner 
er sertifisert i henhold til de nye 
byggeforskriftene. 

Contech AS stilte ut sitt nye 
produkt under VVS-dagene og fikk 
stor oppmerksomhet.
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Technibels nye modell på luft/vann heter SPLIT HKE. Dette er en inverter R-410 modell. 
Medium temperaturområde opptil 50o (- 10o ute).

Perfekt til gulvvarme. Kan brukes i ulike applikasjoner, og har et utvalg av predefinerte 
programmer i medfølgende kontroller.

www.smk.as

Split-inverter HKE fra Technibel

Kjølerør med kuldemediegass R-410 legges mellom inne og utedel.
Separat elektrisk tilførsel innedel-utedel. Kun Bus-kabel mellom.

Innedel HKE:
Alle vannrør er på insiden av huset. Innedel inneholder: pumpe, veksler, ekspansjonstank, manometer og  
elektriske tilkoblingspunkter.

Fancoiler

MPW

KPSW

CWX

Technibel har et bredt utvalg i fan coiler, som vi lagerfører og tilbyr våre kunder. De har et flott design og har meget gode 
lyddata. Tekniske data for alle typer er oppgitt ved :

Luft inne: 27 (tørr) / 19 (våt) | Vann inn/ut: 7/12 grader | Luftmengde : ved høyeste viftehastighet.

Modell Kuldeytelse kW
lav /medium/høy

L x H x D Luft
m3/h

Trykk-
fall
kPA

Lydnivå
dBa

v/2 m

Vann-
strøm

l/h
MPW 1 0,8 / 1,25 805x270x177 150 16,1 23/32 215

MPW 2 0,96 / 1,67 805x270x177 180 27,2 26/36 290

MPW 3 1,91 / 2,53 / 3,17 995x285x237 320 29,4 37/43/49 545

MPW 4 2,62 / 3,14 / 3,67 995x285x237 470 35,1 39/44/50 630

Modell Kuldeytelse kW
lav /medium/høy

L x H x D Luft
m3/h

Trykk-
fall
kPA

Lydnivå
dBa

v/2 m

Vann-
strøm

l/h
KPSW 2 1,07 /1,80 / 2,40 900x680x190 415 21 27/35/40 420

KPSW 3 1,13 / 2,40 / 3,19 900x680x190 520 26 27/37/42 550

KPSW 4 1,77 / 3,00 / 3,60 900x680x190 675 26 32/43/46 617

Modell Kuldeytelse kW
lav /medium/høy

L x H x D Luft
m3/h

Trykk-
fall
kPA

Lydnivå
dBa

v/2 m

Vann-
strøm

l/h
CWX 3 2,15 / 2,35 / 2,60 575X575X296 520 22 31/34/37 447

CWX 5 3,60 / 4,10 / 4,70 575X575X296 750 42 39/42/47 790

CWX 6 4,20 / 5,00 / 6,00 760X760X310 520 22 31/34/37 447

CWX 8 5,50 / 6,50 / 8,00 1050X1050X340 750 42 39/42/47 790

CWX 10 6,23 / 8,09 / 9,92 1050X1050X340 750 42 39/42/47 790


