
 COOL THINKING
Sunde og bæredygtige supermarkeder

Vi præSenterer 
det nye 

danfoSS-SyStem
Ak-sm 850  

&  
Ak-em 800 



mød næste generAtions 
kølesystem fra danfoSS
Danfoss har brugt fire år og 200.000 mandetimer på at udvikle et 
system, der sætter nye markedsstandarder – med det erklærede 
mål at skabe sunde og bæredygtige supermarkeder. 

Vi kalder det “cool thinking”.

•	 	Markedets	bedste	r&d-eksperter inden for kølekontrol 
og -styring har skabt markedets mest avancerede 
kontrolalgoritmer – beskyttet af Danfoss-patenter.

•	 	Applikationseksperter som ved, hvordan man anvender 
køleteknologi effektivt og får systemkomponenterne til at 
fungere optimalt i supermarkeder verden over.

•	 	Systemeksperter	–	herunder	hardware- og 
softwareingeniører – fra Danfoss’ R&D Centers of 
Excellence i Kina, Indien, USA og Europa.

 
Det	nye	system	–	indeholdende	System	Manager	AK-SM	850	og	
Enterprise	Manager	AK-EM	800	–	giver	den	bedste	kontrol-	og	
styringsløsning med følgende fordele:

•	 Let	opsætning	og	idriftsættelse
•	 Fjernadgang	til	systemdata
•	 Forbedret	fødevaresikkerhed
•	 Lavere	energiforbrug
•	 Bedre	systemydelse

Vil du have mere information, så besøg coolthinking.danfoss.com

Markedets bedste systemkomponenter 
gør hele systemet i stand til at levere 
køleindustriens bedste ydelse.



Det nye system fra Danfoss giver markedets bedste styring og overvågning til at forbedre 
fødevaresikkerheden og spare energi for butiksejere verden over. 

 sunde 
 Supermarkeder 
HACCP-rAPPort
Få dit system til automatisk at generere og 
videresende opdaterede HACCP-rapporter – så skal 
du ikke længere spilde tid på at indsamle data og 
generere rapporterne selv. 

effektiv og dokumenteret 
AlArmHåndtering
Undgå tab af fødevarer og få den rette temperatur 
døgnet rundt med et professionelt værktøj til 
effektiv håndtering og dokumentation af alarmer. 

styring Af sætPunkt
Bekræft at sætpunkter ikke er blevet ændret i dine 
supermarkeder – og marker eventuelle ændringer 
for at indikere, hvor der er behov for handling.

BenCHmArking
Sammenlign dit supermarked eller din enhed med 
andre for at analysere dit supermarkeds helbred  
og finde ud af, hvor der skal ske ændringer. 

 Bæredygtige  
 Supermarkeder 
Po-oPtimering
Optimér sugetrykket i hele kølesystemet. For et 
typisk supermarked er resultatet en merbesparelse 
på 10% – svarende til €4.000 hvert år. 

AdAPtive suPerHeAt 
Optimér udnyttelsen af fordamperen med  
ADAP-KOOL® Adaptive Superheat Control og opnå 
en årlig merbesparelse på 5-8% – hvilket svarer til 
€2.400 for et typisk supermarked. 

vArmegenvinding
Brug spildvarme til produktion af varmt vand og 
opvarmning uden at bringe fødevarekvaliteten i 
fare. Tests viser, at et gennemsnitligt supermarked 
vil kunne spare omkring €14-18.000 hvert år. 

nAturlige kølemidler
Vælg Danfoss-komponenter der muliggør brug 
af naturlige kølemidler for at mindske dit carbon 
footprint. 

smArt grid
Deltag i programmer sponsoreret af energiselskaber 
– og få en væsentlig besparelse på din energiregning.
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Cool tHinking i dit Supermarked

PC værktøj 
PC softwareværktøj til offline programmering, 
tilpasning	og	simulering	af	AK-SM	850	gør	
det meget lettere for teknikere at forberede 
idriftsættelse.

Hurtig diAgnostik med 
dAsHBoArds
Kundespecifikke eller auto-konfigurerede 
dashboards giver hurtigt overblik og hurtig 
diagnostik via webbrowser eller lokal skærm. 

High-end  
fordamperstyring
Avancerede controllere  
med Danfoss adaptiv 
superheat kontrolalgoritme, 
for optimal systemydelse.

variabel 
hastighedskontrol
Ny serie af drev til variabel 
hastighedskontrol af 
kompressorer og 
kondensatorer giver øget 
effektivitet og længere 
levetid. 

Akv elektroniske 
ekspansions- 
ventiler
Robust injektionsventil,  
der er perfekt tilpasset 
ADAP-KOOL® Case 
Controller for at opnå den 
højeste effektivitet.

oPsætningsguides 
Udvalg af guides til trinvis opsætning af 
system, brugere og kølesystem.

nyskABende  
system mAnAger
AK-SM	850
•	 	 	Intuitivt	lokalt	interface	til	alarmhåndtering	i	

hverdagen, idriftsættelse og service
•	 	 	Fuldt	web-interface	til	fjernidriftsættelse,	

finindstilling og systemopsætning
•	 	 	Grafisk	repræsentation	af	supermarked	 

og udstyr

Danfoss har skabt et mere intuitivt frontpanel 
til brugere med grafisk brugerflade og en 
mappestruktur, der giver hurtigt overblik og er let at 
navigere i.



Cool tHinking i dit Supermarked

kompressor- 
styringer
Kapacitetsregulering af  
CO2 eller HFC-køleanlæg 
inklusive kontrol af 
gaskøler, varmegenvinding 
og oliestyring.

fordamperstyring
Præcis temperaturkontrol af 
kølemøbler/-rum. 

ny enterPrise 
mAnAger
AK-EM	800
•	 	 	Alarmhåndtering	på	kædeniveau
•	 	 	Dataindsamling	og	-analyse
•	 	 	HACCP-rapporter
•	 	 	Analyseværktøj

AnAlyseværktøj
Til periodiske eller ad-hoc analyser af 
temperaturer og andre data på tværs af 
enheder.

HACCP-rAPPorter
Fuldautomatisk generering og videresendelse 
af HACCP-rapporter.
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Danfoss lancerede ADAP-KOOL® løsningen i 1983. Systemet  
satte nye standarder for kontrol og regulering af køleprocesser  
i supermarkeder.
 
I dag er der verden over installeret flere end 50.000 Danfoss 
ADAP-KOOL® systemer.

Få mere information om den nye generation af kølesystemer fra 
Danfoss på:


