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Carel färdiga paket – CO2

Carel E2V Smart ersätts 
med serien E2V-Z

På grund av ändringar i konstruktionen 
kommer E2V Smart att utgå under hös-
ten. Nya E2V-Z består av fyra artiklar för 
att få ihop en komplett ventil; ventilhus, 
ventilpatron, spole och kabel.

Ventilhuset finns med eller utan syn-
glas med 1/2” kopparanslutningar. Ventil-
patronen avgör ventilstorleken som tas 
fram i EXV beräkningsprogram. Spolen 
är hermetrisk med 30 cm kabel och IP67 
stiftanslutning. Kabel till ventilen finns i 
två olika längder 3m respektive 6m med 
stiftanslutning mot spolen.

Kylma kan nu erbjuda färdiga lösning-
ar till kyl- och frysobjekt. På vår hemsi-
da www.kylma.se har vi lagt upp några 
paket, fullutrustade och anpassade, för 
CO2-applikationer till kyl- och frysrum.

Alla artiklar innehåller yttre förbind-
ningsschema. Sortimentet kommer lö-
pande att uppdateras med fler artiklar.

Välj mellan MPX och UltraCella samt 
med eller utan avfrostning.

Vi kan nu även erbjuda kundspecifika 
apparat- och kraftfördelningsskåp efter 
era önskemål och behov. Ritningar och 
yttre förbindningsschema ingår vid be-
ställning.

FLER VÄLJER CO2 OCH 
PROPAN

Vi har under året sett kraftiga pris-
höjningar på köldmedier och intresset 
för våra CO2- och Propanlösningar har 
ökat kraftigt. Vår leverantör SCM Frigo 
utvecklar ständigt nya produkter och vi 
presenterar inom kort en hel del nyhe-
ter. 

CCU Propan är en annan produkt som 
tar allt större plats i vår portfölj. Helt 
gröna alternativ med bra verkningsgrad 
borde locka många slutanvändare när 
kvoterna av traditionella HFC-köldme-
dier minskar kraftigt. 

Vi har under hösten även lanserat fär-
diga paket för rumsstyrning i CO2-app-
likationer som ni kan läsa mer om på 
första sidan. 

Ett nytt pressystem, >B< Maxi Pro, får 
nog anses vara årets nyhet på verktygs-
sidan. Vi ser en stor efterfrågan på den-
na typ av lösning och är glada att vi nu 
har leverantörer som levererar robusta 
produkter med hög kvalitet. Läs mer på 
sidan 3.

Vårt lagersortiment från AIA har varit 
uppskattat av våra kunder och vi arbe-
tar koninuerligt med att utveckla detta.

Önskar er alla en bra avslutning på 
2017 och ett Gott Nytt År.

Fredrik Hamrin
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Värmepumpar på lager!
Vi har nu fyllt våra lager och är redo för en kall vinter. Toppresterande värmepumpar från Toshiba och Mitsubishi Heavy!

WIFI-STYRNING AV 
MITSUBISHI HEAVY
Kazan, Netsu och SR-serien

Styr och kontrollera din värmepump/
kylsplit från din mobil eller surfplatta. 
• Kontrollera rumstemperaturen 
• Välj driftläge 
• Ändra temperatur 
• Reglera fläktläge 
• Timerinställningar

DAISEIKAI 9, R32, A+++

•  Upp till 7,8 kW värme
• GARANTI 5 år
•  Fabriksdata ner till -30°C
•  Braskaminfunktion
•  Underhållsvärme 5-13°C
•  WiFi som tillval

SHORAI, R32, A++ 

•  Upp till 7,7 kW värme
•  5 års trygghetsförsäkring
•  Braskaminfunktion
•  Underhållsvärme 5-13°C
•  WiFi som tillval

DAISEIKAI 8, R410A,  
A+++

•  Upp till 7,1 kW värme
•  GARANTI 5 år
•  Underhållsvärme 5-13°C

Kampanj!
Gäller så långt  
lagret räcker

KAZAN, R410A, A+++

•  Upp till 6,6 kW värme
•  GARANTI 5 år
•  Underhållsvärme +10°C
•  WiFi som tillval
•  ”Human sensor” för optimal energi- 

 besparing och komfort

NETSU, R410A, A++ 

• Upp till 6,6 kW värme
•  5 års trygghetsförsäkring
•  Underhållsvärme +10°C
•  WiFi som tillval

• 1,3 upp till 7,5 kW värme
• 2 eller 3 innedelar
• Mycket tyst, från 19 dB(A) på innedel
• Underhållsvärme +10°C
• 3D auto för optimal luftspridning
• Roll Back, preset funktion
• Italiensk design och japansk kvalitet
• Finns även som golvmodell
• WiFi-styrning som tillval

WiFi som  
tillbehör
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>B< Maxi Pro
Dra nytta av över 100 års erfarenhet av tillverkning av rörde-

lar och över två decenniers erfarenhet av pressystem, >B< Maxi 
Pro är inställd för att revolutionera rördragning i luftkonditio-
nerings- och kylapplikationer..

>B< Maxi Pro är ett robust pressystem; snabbt och enkelt att 
använda, samt ger en säker och permanent fog.

Jämfört med traditionell teknik förbättras produktiviteten 
väsentligt genom kraftigt minskad installationstid och ökad 
arbetsflexibilitet.

>B< Maxi Pro kan användas med hård, halvhärdig eller glöd-
gade kopparrör som uppfyller EN 12735-1 eller ASTM-B280, både 
i luftkonditionerings- och kylapplikationer, och är godkänd 
för användning med följande köldmedium: R32, R134a, R404A, 
R407C, R407F, R410A, R507, R1234ze, R1234yf, R718, R450A, R513A, 
R448A, R449A, R407A, R427A, R438A, R417A och R422D.

Compacta® KVP - R134a 
fastighetsvärmepump

• Kundanpassade aggregat med integrerad styrning för  
 olika typer av värme- och varmvattensystem

• Komplett med elskåp och styrutrustning samt inbyggd  
 elenergimätare

• Alla kompressorer har varvtalsreglering mellan 30-70 Hz 
•  Värmeeffekter från 22 - 248 kW / aggregat 
•  1 kompressor = 1 st krets 
•  2 kompressorer = 2 st kretsar 
•  Vid dimensionerande temperaturer: 
 KB: +10°C / +5°C 
 VB: +40°C / +55°C 

Snabb leverans 
direkt från lagerhyllan

- Join the Press Revolution - 



SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Avsändare:  Kylma AB  |  Box 8213  |  163 08 Spånga

HUVUDKONTOR
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91

GÖTEBORG 
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ
Höjagatan 19 
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N 
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
 Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S 
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL 
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96

B

ett företag

Martina Karlsson, teknisk säljare, Västerås

Martina har många års erfarenhet från servicebran-
schen. Hon kommer närmast från Mälardalens kyl & 
ventilation AB där hon arbetat som kyltekniker och ar-
betsledare.

VÄLKOMNA TILL KYLMA

Niclas Lööf, teknisk säljare, Göteborg

Niclas har lång erfarenhet från kylbranschen och 
kommer närmast från Onninen Kyl.

God jul & Gott nytt år!
Istället för julkort har vi skänkt ett  
bidrag till Cancerfonden

Visste du att...
Som inloggad på www.kylma.se har du många fördelar utöver 

att lägga order. Du kan: 
• söka gods 
• se fakturor 
• se dina rabatter och nettopriser 
• se om önskad produkt finns i butik 
• enkelt hålla koll på dina köldmediecylindrar 
• hämta dokument till dina Compacta®-byggen 
• ladda ner manualer på våra produkter 
• skapa shoppinglistor och spara dem som favoriter för  
 återkommande köp för snabbare orderhantering 
• märka produkter som favoriter för att snabbare hitta tillbaka 
• ladda ner beräkningsprogram 

Hemsidan är responsiv så 
du kan använda mobilen eller 
surfplattan när datorn inte 
finns till hands.

Har du inget login? Kontakta 
din säljare!


