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For a better climate
Under våren 2021 skapades Nordic Climate Group ur ett nätverk av lokala
kylentreprenörer. Ett initiativ taget för att samla kylbranschen och rusta inför
framtiden. Vår grupp består av ledande bolag i branschen som tillsammans
brinner för att hjälpa våra kunder med energieffektivisering, kyla, värme och
service. Vare sig det är det lilla turisthotellet, kvartersbutiken eller restaurangen,
till stora kontorsbyggnader, stormarknader eller industrier.
Vi gillar att berätta om vårt varumärkeslöfte ”for a better climate”. Det är vårt
löfte till marknaden, till våra kunder, till våra medarbetare och till omvärlden. För
det är genom att vara engagerade och att ha viljan att få saker gjorda som vi på
Nordic Climate Group gör skillnad.
Grunden i vårt nätverk är en stark lokal marknadsposition. Därför har de bolag
som ingår i Nordic Climate Group kvar sina lokala bolagsnamn och kopplar
på gruppens gemensamma grafiska profil för att skapa en stark gemensam
uniformitet. Under en gemensam flagg kan vi tillsammans möta de utmaningar
som framtiden ger. Vi vet att kylbranschen har stor påverkan både i nuet och i
framtiden och att energieffektivisering, ett hållbart förhållningssätt och minimalt
klimatavtryck är något alla vinner på.

Idag finns Nordic Climate Group i Sverige och Norge.
Vi är ständigt under tillväxt, vill du ta del av senaste
tillkomna bolag gå in på vår hemsida.
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SVERIGE
DAHLMANS KYLTEKNIK
Uddevalla
EK-KYL
Torshälla
ER-KYL
Göteborg
FRYS & KYLSERVICE
Östersund
GRENHOLMS KYLSERVICE
Umeå
GS KYLSERVICE
Katrineholm och Linköping
INDUSTRIKYLA
Skara, Göteborg, Jönköping
och Ludvika
KLIMATPARTNER
Örebro
KRONOBERGS KYLTEKNIK
Växjö

KYL-BERGMAN
Västervik

NKI-KYL
Örnsköldsvik

KYLBOLAGET VÄST
Uddevalla

POLO KYLTEKNIK
Jönköping

KYLCLIMAT
Karlskoga

SVEBRO KYLINDUSTRI
Malmö

KYLGRUPPEN
Stockholm (Hägersten)

SLS KYLA VÄRME ENERGI
Norrköping

KYLMEKANO
Karlstad

TERMO KYL
Helsingborg

KYLMÄSTARNA
Stockholm (Skogås)
KYLTJÄNST I ESKILSTUNA
Eskilstuna
KYLTJÄNST I VÄRMLAND
Karlstad
LABKYL
Stockholm (Årsta)
LL:S KYLTEKNIK
Kristianstad

NORGE
EPTEC ENERGI
Oslo, Moss och Trondheim
TEMPRA
Ålesund och Oslo
PTG
Tromsø, Finnsnes, Harstad,
Lødingen, Narvik, Bodø, Bergen,
Helgeland, Molde, Grimstad

Vi har lösningar

för alla behov
Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

www.mitsubishielectric.se

Teknisk onlineutbildning
på svenska
Om du vill veta mer om driftsättning av Advansors
CO2-lösningar kan du delta i vår onlineutbildning
indelad i åtta moduler.
Utbildningen hålls av våra kunniga servicetekniker
så att du kan ställa obegränsat med frågor.
Anmäl: advansor.se/technical-training-online

+46 108 848 780
sales@advansor.com
advansor.se
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Rätt kunskap på rätt plats
Något vi är väldigt stolta över i Nordic Climate Group är vår utbildningsverksamhet – NCG
Academy. Det finns en stor hunger efter mer och djupare kunskap hos våra tekniker och
vi vill alltid kunna erbjuda den utbildning de behöver för att utvecklas i sin roll. Samtidigt
som det ger en trygghet till våra kunder att vi har rätt kunskap på rätt plats.
I NCG Academy har vi i dagsläget ett flertal tekniska utbildningar – både grundläggande
och fördjupande som har både praktiska och teoretiska moment. Under 2022 kommer vi
fylla på med icke-tekniska utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi och ledarskap.
Vi vill att personalen ska kunna utveckla sig i flera olika grenar.
Nordic Climate Groups mål om delaktighet kommer till sin rätt inom NCG Academy.
Utbildningstillfällena blir ofta ett sätt att lära känna varandra över bolagens gränser och
vi ser hur företag växer i gruppen genom utbildningen och skapar värdefulla kontakter till
varandra.
En viktig del av vår verksamhet är att säkerställa att framtidens arbetskraft möter våra
krav är att själva vara med och påverka utbildningsinnehållet. Vi gör det genom ett nära
samarbete med skolor och YH-utbildningar och erbjuder LIA-platser för elever som snart
ska ge sig ut i arbetslivet.

Proven and recognized CO2 systems for cooling and heating
High-capacity
application
Store extension
Small cold room

all
climats

Distribution
center

NATURAL

R EF R I GER A N T

Convenience
store

MISTRAL / CRYSTAL / SIROCCO
Supermarket

all
applications

Hypermarket

from 1 kW
to 1,5 MW

CO₂NVINPACK
GC8
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www.greenandcool.com
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En hållbar förebild
Precis som vårt namn antyder, så är klimatet väldigt viktigt för oss. Hållbarhetsarbetet inom Nordic Climate
Group är ett perspektiv som vi har i allt vi företar oss.
Vi är övertygade om att kylbranschens framtid hänger
på vår förmåga att leverera hållbara köldmedier och
energieffektiva lösningar. Tillsammans med våra kunder
driver vi på utvecklingen mot en framtid där vi i största
möjliga mån väljer det mest klimatsmarta alternativen.
På så sätt kan teknikutvecklingen till att bli klimatpositiv,
och bidra till minskade utsläpp totalt sett.
Energieffektivitet är möjligt för alla i samhället, och
många av de effektivaste lösningarna har kylbranschen.
Med rätt lösning kan alla spara energi varje dag, vilket
minskar behovet av att producera energi. Men för oss är
det viktigt att vi inte bara pratar hållbarhet utan visar hur
vi tillsammans kan fortsätta bygga ett bättre samhälle.
Vi har många bra exempel där våra bolag exempelvis
tar tillvara på värmeåtervinningen och minskar
energikostnaden, de följande sidorna tar upp några
sådana referenscase.

Hållbarhet för oss handlar dock inte bara om miljön,
det handlar även om social hållbarhet. Vi arbetar
kontinuerligt för att skapa så bra arbetsmiljö som
möjligt för alla anställda inom gruppen och vi kämpar
för att få in fler kvinnor i branschen. Att stå upp för
jämlikhet och jämställdhet är en självklarhet för oss, och
det är lika självklart att skriva under på FN:s globala mål
för ett hållbart samhälle.
Vår vision - Tillsammans är vi en självklar förebild för
hållbara klimatlösningar - är vår kompass som driver
oss. Genom ett starkt engagemang och smarta tekniska
energilösningar driver vi utvecklingen i branschen och
bidrar på så sätt till en grön omställning och ett hållbart
klimat - även imorgon.

Viessmann är en av Europas marknadsledare
Viessmann erbjuder cetralkylda och plug-in kyl-/frysmöbler för livsmedelshandeln, servicesektorn, livsmedelsindustrin och flera andra användningsområden. Energieffektivitet
och hållbar kylning i kombination med användarvänlighet och enkelt underhåll utgör kärnan i dessa lösningar.
Våra produkter levereras med miljövänligt köldmedium, är energieffektiva och är designade med hög kvalitetsstandard och hållbar konstruktion. Vi fokuserar mer och mer på
människorna och på miljön, vårt syfte är att skapa ett hållbart livsrum för kommande generationer. Ett viktigt steg för att skydda miljön är att minska växthusgaserna. Vårt mål
är att minska med cirka 35 miljoner ton CO2/ fluorerade växthusgaser till år 2030.

kyla.viessmann.se
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Vi gör gamla fastigheter smarta

Med IWMAC får du full kontroll över alla tekniska installationer.
Med bra integrationslösningar övervakar
vi anläggningen och varnar vid avvikelser.
Kontrollera larm, nuvärden, loggkurvor och
energiförbrukning – med support dygnet runt.
Använd Danfoss, Carel, Eliwell eller vad du vill.
IWMAC kan integreras med all teknik!
Det betyder att du enkelt kan kombinera
gamla system med nya.

Kolla vad vi kan göra för din fastighet!
www.iwmac.com
En del av Kiona

”Det är A och O att man har
en samarbetspartner som
kan alla dessa delar!”

ALLT INOM BUTIKSKYLA!
Kyl- & Frysmöbler | Kyl- & Frysrum | CO2-Maskiner

0472-365 00 | info@wica.se | www.wica.se
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Revolutionerade ICA:s kylsystem
När Lars Inge Melin, ägare av ICA Maxi i Karlskrona, behövde ett nytt kyl- och fryssystem i butiken var
valet enkelt – Nordic Climate Group-anslutna LL:s kylteknik tog uppdraget och utförde det perfekt.
- Ja, vi är mycket nöjda, vi behövde förnya hela vår teknik gällande kyla, frys och återvinning och
skaffade en modernare och mer kostnadseffektiv drift, säger Lars Inge.
Förutom att utföra arbetet fungerade LL:s Kylteknik som en rådgivare under processen. I en bransch
i ständig förändring var den rådgivande delen mycket uppskattat av slutkunden.
- Dessutom hjälper de till med service och tar hand om anläggningen så att den sköts på rätt sätt.
Samma sak med övervakningen, så att det inte sker något driftstopp. Det är A och O att man har en
samarbetspartner som kan alla dessa delar, säger Lars Inge.
Det nya systemet har varit en god ekonomisk affär för ICA Maxi, tidigare har de gjort av med så
mycket som 3 miljoner kWh per år. Med det nya systemet har man hamnat på cirka 2,3 miljoner.
- Det beror så klart på vilket system man har sedan tidigare, vissa andra kan ju halvera sina
driftkostnader, säger Lars Inge.
Dessutom är det nya systemet betydligt bättre för miljön.
- Det var en viktig del för oss, man måste ju göra det man kan i dag och försöka göra det bättre hela
tiden i hållbarhetsarbetet. Tidigare hade vi freoner och nu har vi koldioxid i anläggningen och det är
ju det bästa man kan göra för att ha en miljövänlig kyl- och frysanläggning. Självklart känns det bra
att vi kan göra det.
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Fotograf: Markus Crépin

Prästängsvägen 36, 452 33 Strömstad
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Sparar miljoner
med energieffektiv lösning
Spa- och konferensanläggningen Yasuragi hade ett problem med energianvändningen
och kontaktade Labkyl för att lösa det. Resultatet har slagit alla förväntningar, där man
i dag sparar miljontals kronor på lösningen som Nordic Climate Group-anslutna Labkyl
installerade.
- Det här är den mest lönsamma investering vi gjort. Vi sänker energikostnaderna
häpnadsväckande mycket och tar nästan helt bort vår miljöpåverkan, säger Monika Hilm,
vd på Yasuragi.
Yasuragi var i behov av en ny kraftfull och miljövänlig energikälla. Labkyl löste problemet,
både miljö- och kostnadsmässigt, genom att installera en klimatneutral DLE-värmepump
med en effekt på 1000 kW samt uteluftkylare motsvarande 150 luft/luft-värmepumpar.
- Kombinationen av de här två energikällorna blir optimalt för Yasuragi. De hjälper dem att
sänka sina energikostnader rejält samtidigt som energin vi tillför via DLE-värmepumpen
och direkt från luften är återanvänd. De båda systemen kombineras och skapar en
modern och hållbar energilösning, säge Patrik Larsson, VD på Labkyl AB.
Ett år efter att Yasuragi installerade sin nya energilösning såg man hur oljeförbrukningen
minskade med 95 procent och att energikostnaden blev 3,3 miljoner kronor billigare
per år. Pratar man i ren miljövinning innebar den nya lösningen en sänkning av CO2ekvivalenter med 807 000 kilo. Yasuragi bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. I dag drivs
anläggningen till största delen av förnyelsebara energikällor som bergvärme, vindkraft,
solenergi och vattenkraft.

Köldmediespecialist
för kylentreprenörer
Tel 0705-13 40 50 • kylgas@refnet.eu
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Allt ansvar på samma ställe
I maj 2020 hörde InterXion AB i Stockholm av sig till Climate Nordic Group-anknytna
EK-kyl med en beställning – en komplett värmeåtervinningsanläggning inklusive
projektering och dokumentation av entreprenadens ingående delar. Att få en
helhetsleverantör med ansvar för alla delar i projektet var viktigt, och EK-kyl kunde
leverera.
- Rätt omgående kunde vi arbeta fram ett förslag på teknisk lösning som matchade
kundens behov och detta ledde till kontrakt i oktober 2020, berättar Calle Flodmark på
EK-kyl.
Uppdraget kunde lösas så snabbt tack vare EK-kyls tidigare erfarenhet från liknande
projekt. Det unika hos InterXion AB var att EK-kyl själva stod för allt projekterings- och
konstruktionsarbete, inklusive maskinrumslayout. Att anlita EK-kyl ledde till att InterXion
sparade både tid och pengar.
- Man har snabbt kunnat komma vidare med utförandet utan att gå via konsulter och
upphandlingsförfarande med utvärderingar.
I dag har InterXion en anläggning bestående av 2st kylvärmepumpar Carrier 61XWH-ZE14
samt 61XWH-ZE10 installerade i serie för maximal effektivitet. Hela anläggningen styrs
via ett apparatskåp som EK-kyl levererat.

DESIGNKRAV INTERXION
Grundkontrakt
Värme = 3 MW
Kylvatten (30% EG) IN/UT temp = 30/20°C
Värmeåtervining = 45/68°C
TryckklassPN16
Köldmedia R1234ze
Tillkommande:
Ventilation, inkl brandspjäll
KB-slinga inkl styrventiler
Klimatstyrning i 2st rum

Lösningar för alla typer av verksamheter
Panasonic erbjuder lösningar för uppvärmning, komfortkyla, ventilation
och teknisk kyla oavsett verksamhetsområde

www.aircon.panasonic.se
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