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Når døren åbnes kommer kulden væltende 
ud fra ÷ 80° C rummet. OUH Foto
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Udvidet til større kapaciteter
De største modeller til køling ved me-
dium temperaturer er nu tilgængelige i 
«New Generation» designet. Sortimen-
tets udvidelse betyder, at installatører 
nu kan tilbyde Optyma Plus til kølerum, 
nærbutikker, tankstationer og mindre 
supermarkeder, der kræver fra 0,6 til 
16,5 kW kølekapacitet til køling ved 
medium temperaturer og fra 0,7 til 5,4 
kW til køling ved lave temperaturer. 

Vi har bl.a. erfaret at der findes ta-
belværdier, men de mulige praktiske 
anvendelses områder i ultra lavtempera-
tur området er noget anderledes og dem 
kan man ikke slå op nogen steder.

Varmen fra køleanlægget 
bruges bl.a. til opvarmning af bygnin-
gens gulvvarme system, således perma-
frost under rummet undgås.

Indholdet i rummet er uerstatteligt
Da indholdet i rummet er uerstatteligt 
er der stor fokus på at sikre at tempera-
turen på ÷ 80 C  altid kan holdes, der-

for er der installeret et nødkøleanlæg 
der anvender nitrogen som kølemiddel. 
Ligeledes er der en nødgenerator samt 
batteri backup hvis der skulle opstå et 
svigt i elforsyningen.

Der er således en meget stor sikkerhed 
for at der ikke ødelægges prøver ved 
utilsigtede drift stop der kan forårsage 
at temperaturen stiger.
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Udvidelsen af Danfoss Optyma Plus 
New Generation sortimentet åbner op for nye muligheder

Danfoss fortsætter sine investeringer 
i udviklingen af kondenseringsaggre-
gater både for at lette installatørens 
hverdag og sikre fødevarekvaliteten 
uden at gå på kompromis med hen-
synet til miljøet. 

Topprioriteterne er stadig energi-
besparelser, lavt støjniveau og plug & 
play installering. 

Energibesparelse
Enheden kan give en energibesparelse 
på hele 20 % sammenlignet med et stan-
dard system 

Hurtig at installere
Optyma Plus New Generation har et 
mere kompakt design, reduceret vægt 
og forenklet installation, hvilket pla-
cerer enheden blandt de hurtigste at 
installere og nemmeste at servicere på 
markedet. 

Elektroniske regulator
Den nye Optyma Plus´ elektroniske re-
gulator er som standard installeret i en-
heden og har forudindstillede parametre 
(R404A). Dette reducerer muligheden 
for fejl, og dermed mindskes risikoen 
for skader, hvilket sparer både tid og 
penge på reparationer.

Klar til ErP 
Alle Danfoss kondenseringsaggrega-
ter har siden d. 1. januar 2013 opfyldt 
de europæiske energistandarder og er i 
overensstemmelse med den første fase 
af ErP direktivet om ventilatoreffektivi-
tet. Disse krav vedrører ventilatorer, der 
fungerer separat eller er en komponent 
i et system.

Information: 
T +45 8948 9137 TSO@danfoss.dk

Frostsikringsproduktet Supreme 
Protection Glycol, der er testet af Tek-
nologisk Institut i et forsknings- og 
udviklingsprodukt, er resultatet af et 
længere udviklingsforløb. 

Ideen bag projektet var at udvikle et 
frostsikringsprodukt med lav elektrisk 
ledningsevne, hvilket sikrer mod gal-
vanisk korrosion. Anlæg, der indehol-
der kobber eller zink, er ofte udsat for 
galvanisk korrosion. Denne korrosion 
er med til at oxydere glycolen, hvorved 
der dannes syre. Syren angriber anlæg-
get gradvist, og det bliver sjældent op-
daget, førend det er for sent.

Udover den lave elektriske lednings-
evne indeholder det additiver, der korro-
sionsbeskytter alle metaller, og en stabi-
lisator, der sikrer en ekstra lang levetid.

Det har som det eneste frostsikrings-
produkt på markedet en elektrisk led-
ningsevne på < 50 μS/cm og 10 års 
holdbarhedsgaranti.
www.aquatech-vandbehandling.dk

Glycol med 10 års 
garanti 
Lav elektrisk ledningsevne sikrer 
mod galvanisk korrosion


