
Koldioxid fqnns ott hina tiven hos Mirsubishi Electric.
Hewattenpumpen for fastigheter, QAFIV, erbjuder en nyutveck-
lad utomhusdel med invefter och scrollkompressor i kombina-
tion med lust koldioxid som kcjldmedium. Aggregatet ska kunna
lyfta temperaturen frin 5-90'C ned god effekt ner till -25"C om-
givande. I montern fanns ocksi en rykande fdrsk Ecodan CO,
lufi/vattenvdrmepump med COr, som landade pi svensk mark
alldeles innan Nordbyggstartade upp. Utciver att anvinda kol-
dioxid som k<ildmedium erbjuder Ecodan CO" l6ga ljudnivier,

inbyggd energiovervak-
ning som standard samt
MEL Cloud \Wifi-kom-

munikation.

Onninen visode upp sin rqmoggr€golserie Onnrac. Ag-
gregaten byggs i Tjeckien och finns i standardmiff, upp till stora
chillers, bide pi den kommersiella och industriella sidan och kan
anpassas helt efter kundens cinskemil. Stabilt bygge med genom-
giende vdlkdnda komponenteq konkurrenskraftigt pris och bra
leveranstider frin fabriken. Som kcildmedium kan viljas HFC,

HFO, kolviiten och ammo-
niak. Drygt ett hundratal har
man redan hunnit placera pi
marknaden. Med sig i montern
hade man iven aggregat frin
Rivacold, den italienska tillver-
karen som satsat pi natudiga
kcildmedier och som idag har ett
brett utbud av produkter f<ir en

mdngd olika applikationer. Hdr
kunde man bla titta ndrmare pi
vdggaggregatet FT, med pro-
pan, fcir mindre kyl- och frys-
rum och som hiller sig inom
150-gramsgrdnsen vad gdller
fyllnadsmiingd per krets. Pi bil-
den Magnus Lindvall och Mats
Bergsmo

Hos Kinnon kunde mon blond onnol tilio ndrmare pi
den nya och kraftfullare versionen av luft/lufwirmepum-
pen Heatcharge frin Panasonic, med R32 som ktildmedium.
Heatchargetekniken gcir att vdrmepumpen kan lagra vdrme

frin kompressorn och iteranvdnda den under avfrostning for
att fortsaffa vdrma rummet. Frin Panasonic kan dven ndmnas

den nya uppgraderade hydroboxen som gjorts enklare att bide
installera och serva. Bittre itkomst av allt. Vad giller LG dr det
riktigt kul att f<ilja uwecklingen av deras serviceverktyg i form
av appar och mjukvara. Med LGMV kan man fi full tillging till
maskinens prestanda och styrning via sin smartphone. Att kun-
na ansluta sig till ag-
gregatet pi ett kallt och
snoigt tak utan att ens

limna servicebilen liter
bekvdmt. Pi bilden PO
Scidergran.

Frce Energy Sverige AB beliinodes med Stora Inneklimat-
priset fcir sitt vdrmepumpssystem Hybrid Solar System (HYSS).

Hyss kan beskrivas som ett
finurligt system fcir an tillva-
rata f<irnybar energi pi ett ef-
fektivt sdtt med hj:ilp av vir-
mepumpsteknik, solfingare
och en vdl utarbetat styrsys-

tem som liinkar ihop de olika
delarna och gcir driftpriorite-
ringar fcir bdsta effektivitet.
Vd'rmepumparna man anvdn-
der dr en egen konstruktion,
som man tagit fram fcir att
kunna hantera hcigre brine-
temperaturer. Man har dven
jobbat med konstruktions-
detaljer som ska underlitta
bide installation och service.

Systemet dr ocksi alltid uppkopplat mot webben vilket gcir att
programvaran kan uppdateras dagligen samt att bride kund och
leverantcir kan kontrollera parametrar som aktuell energifcir-
brukning, status och besparing. Marcus Kanewoff, CEO, visade

stolt upp priset och bekriiftade ett stort intresse frir produkten
under Nordbygg.

frliissor iir ell utmtirkr fillftille oil knyro nyo kontokter, nigot som Tesab tog fasta pi ndr man stdllde ut pi irets Nordbygg.
Utover aff ta chansen till att visa upp sig fcir kunder ville man dven ni ut till nyutexaminerande och blivande kyltekniker att rekrytera.
Tesabgruppen sciker ocksi fler fciretag som vill bli franchisetagare och Nordbygg var ett utmdrkt tillfiille dven fcir detta rekryteringsar-
bete. Dessutom fick Ahlsell ta emot pris som Arets Leverantcir av Tesab-gruppen under Nordbygg. +
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