Fjärrkyla – bättre
inomhusklimat i din fastighet
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Bättre inomhusklimat
i din fastighet
Fjärrkyla fungerar ungefär som fjärrvärme – fast tvärtom.
Kallt vatten distribueras genom isolerade rör till fastigheten
och tar med sig värme därifrån. Det är ett effektivt sätt att
kyla fastigheter, industrier och shoppingcentra eftersom det
ersätter flera mindre kylmaskiner.

Driftsäkert
Fjärrkyla bygger på beprövad teknik och
systemet sköter sig i princip själv. Underhållsbehovet är minimalt, kostnaderna är
kända. Låter du oss utföra det lilla underhåll
som behövs, kan du lugnt fokusera på din
kärnverksamhet. Du slipper också ovissheten
kring regelverket gällande köldmedia.

Ekonomiskt
Fjärrkyla är en flexibel produkt som kan
växa med din verksamhet. Givet tillräcklig
ledningskapacitet så kan du enkelt köpa till
den kyla du behöver. Och låter du oss utföra
drifttillsyn ser vi till att du alltid får ut full
effekt av din anläggning.

produktivitet. Du slipper dessutom buller
och mekaniska ljud från egna kylmaskiner.

Miljöklok
För att producera fjärrkyla använder vi
resurser som annars hade gått till spillo.
Under sommarmånaderna använder vi överskottet av fjärrvärme för att driva vår kylanläggning. Vi använder också kallt havsvatten.
Det betyder att fjärrkyla från Öresundskraft
hushåller med primärenergi och minimerar
CO2-utsläppen, jämfört med mindre, lokala
kylmaskiner.

Vi investerar i miljöklok produktion
Vi investerar i miljöklok produktion
• Som ett resultat av ökad efterfrågan

• Kostnadseffektivt. Dina drift- och
underhållskostnader minimeras.
• Värdehöjande. Din fastighet blir 		
sannolikt mer värd om den ansluts till
fjärrkyla.
• Tydligt. Du betalar bara för den kylenergi
du använder och en viss fast avgift.
• Utrymmessparande. Du behöver inte
anslå golvytor för egen kylmaskin.

Produktiv
Fjärrkyla svalkar små och stora fastigheter
och bidrar till ett behagligt inomhusklimat.
Med fjärrkyla, framför allt i kombination
med fjärrvärme, kan du skapa ett oslagbart
klimat i din fastighet. Det höjer humöret hos
kunder och besökare, liksom de anställdas

Investeringar i miljöklok produktion
Bland våra kunder av fjärrkyla finns
Region Skåne, McNeil, Wihlborgs
och Dunkers kulturhus - och efterfrågan ökar. Våra investeringar i ökad
produktion omfattar:
• Absorptionskylmaskin som drivs 		
med fjärrvärme
• Kyla från havsvatten – frikyla - då 		
vattentemperaturen understiger 5 ˚C.
Säsongverkningsgraden (SSEER)
uppgår till 16,3. Det är cirka tre till
fem gånger bättre än för mindre,
lokala kylmaskiner.
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Våra kunder rekommenderar oss
– Våra hyresgäster ställer höga krav på
klimat och arbetsmiljö. Fjärrkyla klarar det.
Den har hög kylkapacitet, samtidigt som
den är tyst, bekväm och underhållsfri. Att
Öresundskraft bygger om sin produktion
av fjärrkyla för större kapacitet och bättre
miljövärden passar oss utmärkt. Det
minskar förbrukningen av primärenergi
och ger oss bättre miljövärden.
Jan-Erik Johansson, fastighetschef,
Wihlborgs Fastigheter, Helsingborg

Vill du också ha ett behagligt
inomhusklimat?
Kontakta oss för en förutsättningslös
diskussion!
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Bra energi
Vi gör allt för att du ska få en enkel och behaglig energitillvaro.
Med innovation, nytänkande och bra service gör vi allt för att våra
kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Vi erbjuder
smarta produkter, smarta val. Enkla fakturor, enkla svar. Allt i
samklang med vår vision om att erbjuda bra, effektiva och hållbara
lösningar för en bättre värld. Eller som vi brukar säga: Bra energi.
Det är vad vi ger och gör.

Kundservice 042-490 32 00
kundservice@oresundskraft.se
oresundskraft.se

