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Nya
generationens
Kylmaskiner &
Värmepumpar
Kompakt maskiner

En ny generation av kylmaskiner och värmepumpar har nu kommit till
marknaden.
Allt bygger på den senaste teknologin inom kyl och värmetekniken.
Givetvis är allt noga utprovat, testkört och dokumenterat.
Maskinerna ger marknaden möjlighet att bygga de främsta och mest
energieffektiva anläggningarna.

Mycket stor flexibilitet då ett maskinrum skall skapas eller en yta för
maskiner.
Maskinerna och tillbehören levereras lösa och monteras enkelt ihop på
platsen.
Mycket stor systemsäkerhet och fin reglering av systemtemperaturen uppnås
med denna typ av anläggning.
Höga verkningsgrader och låg miljöpåverkan, är en av våra ledstjärnor.
Givetvis ger detta också pengar kvar i plånboken, då drivenergin minskar.
Och INTE MINST miljöbelastningen sjunker.

Växlarteknologi

EC 59 är en av Multichannels senaste skapelser inom värmeväxlare.
Denna hellödda plattvärmeväxlare har givet oss nya möjligheter att ta kyl och
värmetekniken framåt med stora steg in i miljön och energins anda.
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Multichannel EC 59

Värmeväxlare är hjärtat i vår senaste
teknikskapelse.
Växlaren är unik då den innehåller
både kondensor, förångare och underkylare i ett och samma skal.
Dessutom har den en oljerecirkulation från botten av växlare som säkerställer drift i alla områden utan
stopp i kanaler.

Dessutom minimeras installationen
utanför växlaren och köldmediefyllningen hålls på en mycket låg nivå.
Alla anslutningar löds så risken för
läckage minskat kraftigt.
Denna typ av växlare erbjuder möjlighet till väldigt kompakta aggregat
byggnationer

Växlaren erbjuder otroliga möjligheter till energieffektiva aggregatlösningar.

Technology for the future
Framtidens teknik är här

Genom att använda de främsta teknologiska
komponenterna som finnes tillgängliga har
vi skapat det vi anser är det mest effektiva

schroll

består

kompressor

av

värmeväxlare,

och

elektronisk

expantionsventil, samt säkerhetsutrustning
i form av hög och lågtryckspressostat.
Alla aggregat provkörs innan leverans och
levereras med ett testprotokoll.

Denna typ av aggregat ger oss möjlighet att tänka i nya banor.
Kylteknik är ingenting som i grund och botten kan ändra sig.
Fysiska lagar är som de alltid varit, dock kan man ta till sig möjligheter att förbättra
maskinerna med ny teknik och innovationer som erbjuds.

och miljöanpassade aggregatet.
Aggregatet

Nytänkande

Tanken med denna typ av aggregat är följande.
Fyllnadsmängd under 3 kg, ingen rapportering till myndigheterna, ingen
återkommande årlig kontroll.
Förbjudet att serva på fältet, aggregaten skall tillbaka till av oss godkänt kylföretag
för service och reparation, detta innebär att man alltid har en optimerad maskin
efter att aggregatet reparerats och testats i provrigg innan utleverans.
Vid fel på enheten behövs ingen kyltekniker på plats för reparation, det klarar egen
personal av att byta ut.
Mycket hög driftsäkerhet med flera aggregatmoduler i systemet, stegning av
maskiner innebär noggrann kontroll på framledningstemperatur.
Utbytessystem på modulerna, 48 tim leveransgaranti på utbytesenhet i Sverige,
alltid moduler på lager.
Aggregaten kräver ej stor installations yta, minskad kostnad för maskinrum.
Energieffektiva aggregat innebär låg driftkostnad och minskad co2 påverkan till
miljön.
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Elektroniska
expantionsventiler

Denna typ av överhettningskontroll har gett
oss nya möjligheter att energi och prestan-

Mer kyleffekt fler aggregat

Flexibilitet, grundplattformarna är lika med en given kyl eller värme effekt, mer
effekt innebär flera moduler.
Systemet kan enkelt byggas ut i framtiden med mera stativ som hakas på och flera
modulen som lyfts in.

da optimera dagens moderna maskiner.
Med dessa ventilers hjälp kan man använda utomhustemperaturen till fullo genom
flytande kondensering.
Ventilen och styrutrustningen tillser att

Anläggningen kan plockas ned och flyttas, eller minskas i effekt genom att moduler
tas bort.

aggregatet alltid har optimal prestanda

Flera olika temperatursystem kan byggas i samma rack, och maskinmodulerna kan
flyttas runt som backup där det behövs bäst.

befinner sig i.

Alternativt placeras en reservmaskin i lager för snabbt utbyte vi behov.

oavsett vilket driftområde anläggningen

Detta innebär även att kompressorn skyddas mot onormala driftförhållanden som
kan vara skadliga.
Tillsammans med EC växlaren och effektiva
schroll kompressorer får man ett mycket
attraktivt resultat både vad det gäller prestanda och effektivitet.

Systemtänkande

Detta är något som är minst lika viktigt som maskinerna i ett system, man måste
titta på en totalbild av det man avser bygga.
Systemkomponenter och uppbyggnaden kan förstöra energivinsterna vi felaktig
beräkning och val av delar.
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Total koncept

Vi kan hjälpa er med en total överblick på ert system.
Val av komponenter och media.
System uppbyggnad.
Installation och intrimning.
Efterkontroller.

Kyla Värme Fukt
Vi har din produkt
Här hittar du oss på webben:
www.rydell-lembke.nu

Teknikutveckling

Vår teknikutveckling fortsätter ständigt, samarbetet med multichannel och andra
teknikföretag innebär att vi är med och utvecklar och provar nya produkter.
Framtida maskiner och kringutrustningar är att vänta.
Närmast släpps en kompakt plattform för kyla eller värme.

