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Danfoss valvontajärjestelmän ansiosta elintarvikkeiden säilytys on turvallista ja myymälöissä voidaan 
säästää energiaa ympäri maailmaa. 

VAKAA 
myymäläjärjEstElmä
HACCP-RAPORtit
Järjestelmä luo HACCP-raportit automaattisesti ja 
lähettää ne eteenpäin, joten tietojen tallennukseen 
ja raporttien luomiseen ei kulu turhaa aikaa. 

tEHOKAS HälytyStEn KäSittEly JA 
DOKuMEntOinti
Ammattikäyttöön suunnattu järjestelmä ylläpitää 
oikean lämpötilan kaikkina kellonaikoina ja 
käsittelee sekä dokumentoi hälytykset tehokkaasti. 
Elintarvikehävikkiä ei synny. 

ASEtuSARVOJEn HAllintA
Järjestelmä varmistaa, etteivät myymälöiden 
kylmälaitteiden asetusarvot ole muuttuneet. 
Järjestelmä ilmoittaa muutoksista ja tarvittavista 
toimenpiteistä.

VERtAilu
Myymälöiden ja laitteiden suorituskykyä voidaan 
verrata muiden toimipisteiden arvoihin. Analysoinnin 
avulla löydät helposti heikoimman lenkin.

yMPäRiStöyStäVällinEn 
myymäläjärjEstElmä
Po-OPtiMOinti
Jäähdytysjärjestelmän imupaine optimoidaan tarpeen 
mukaan. Tavallisessa supermarketissa voidaan säästää 10 % 
energiaa, mikä vastaa noin 4 000 euron säästöä vuodessa. 

ADAPtiiVinEn tuliStuS 
Höyrystimen toiminta voidaan optimoida älykkäällä ADAP-
KOOL® -tulistussäätimellä. Vuodessa säästyy 5–8 % energiaa, 
mikä vastaa tavallisessa supermarketissa noin 2 400 euron 
säästöä. 

läMMöntAltEEnOttO
Hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään lämmityksessä 
ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa. Elintarvikkeiden 
laatu säilyy erinomaisena. Tutkimusten mukaan 
keskikokoisessa supermarketissa voidaan säästää noin  
14 000–18 000 euroa vuodessa. 

luOnnOlliSEt KylMäAinEEt
Hiilijalanjälki pienenee valitsemalla luonnollisia kylmäaineita 
käyttävät Danfoss-komponentit. 

PARAS SuORituSKyKy
Laitoksen hyötysuhdetta mittaamalla ja vertaamalla saa 
vihdoinkin todellista dataa järjestelmien suorituskyvystä.

VAKAA ja  
yMPäRiStöyStäVällinEn 
myymäläjärjEstElmä
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Danfoss julkaisi ensimmäisen ADAP-KOOL®-ratkaisun jo vuonna 
1983. Järjestelmä asetti uudenlaiset vaatimukset 
jäähdytysprosessien ohjaukseen ja valvontaan.

Nykyisin käytössä on yli 50 000 Danfoss ADAP-KOOL®-järjestelmää 
ympäri maailmaa.

Lisätietoja Danfossin uuden sukupolven järjestelmistä löydät 
osoitteesta coolthinking.danfoss.com.



KOHtEiDEn 
EtäVAlVOMO
AK-EM 800
•     Kohteiden hälytysten käsittely
•     Historian keruu ja tallennus 
•     HACCP-raportit
•     Lämpötilojen ja suorituskyvyn seuranta

COOl tHinKing om assa myymälässäsi

RäätälöiDyt RAPORtit
Räätälöityjen raporttien avulla voidaan 
vertailla myymälöiden ja laitteiden 
lämpötiloja ja muita valvottavia tietoja. 

EtäHAllintAtyöKAlu
AK-SM 850 -järjestelmän offline-ohjelmointi, 
asettelu ja simulaatiot tehdään PC-työkalulla, 
joten asentajien on helppo ottaa laitteisto 
käyttöön.

nOPEA ylEiSKAtSAuS
Tiedot näkyvät yleisnäkymän sivulla ja 
diagnosointi on nopeaa verkkoselaimella 
tai laitteen näytöllä. 

Korkeatasoiset 
höyrystinsäätimet
Adaptiivisella tulistuksella 
varustettujen säädinten 
algoritmi tehostaa 
järjestelmää entisestään.

Portaattomat 
säädöt
Kierrossäädettävien 
kompressorien ja 
puhaltimien uudet säätimet 
ovat tehokkaita ja niiden 
käyttöikä on pitkä.

Koneikkosäätimet 
Suurien CO2- tai  
HFC-koneikkojen  
ohjaus sekä tehonsäätö.  
Myös kaasujäähdyttimien, 
lämmön talteenoton ja  
öljynpalautuksen ohjaus. 

Elektroniset AKV- 
paisuntaventtiilit
ADAP-KOOL®-säädin  
optimoi kylmäaineen 
ruiskutuksen.

Elektroniset 
termostaatit
Kylmälaitteiden ja 
kylmähuoneiden tarkka 
lämpötilan valvonta.

AVuStEttu KäyttöönOttO
Järjestelmä-, käyttäjä- ja säätöasetukset 
hoituvat ohjatuilla asennuksilla, jotka 
ohjaavat eteenpäin vaihe vaiheelta.

HACCP-RAPORtit
Toiminto kerää tiedot ja luo, tallentaa  
sekä lähettää raportit eteenpäin  
automaattisesti.

KOHtEEn 
KESKuSyKSiKKö
AK-SM 850
•     Paikallinen käyttöliittymä kohteen seurantaan, 

hallintaan ja huoltoon.
•     Selainpohjainen käyttöliitymä etäkäyttöä ja 

optimointia varten.
•    Paikalliset ja selainpohjaiset pohjakuvanäkymät

Danfossin intuitiivinen käyttöliittymä näyttää tiedot 
selkeästi ja ne löytyvät nopeasti havainnollisen 
rakenteen ansiosta.

EsittElyssä Danfossin uuDEn  
SuKuPOlVEn JääHDytySJäRJEStElMä
Danfoss kylmäalan ammattilaiset kehittivät uuden, kestävän 
kehityksen mukaisen valvontajärjestelmän myymälöihin. 

Uusi konseptimme on ”cool thinking”.

•   Kylmäjärjestelmän ohjaukseen ja valvontaan erikoistuneet 
huippuammattilaiset ovat luoneet alan merkittävimmät 
automaatioratkaisut. Ne ovat osa Danfossin brändiä ja 
suojattu alan johtavilla patenteilla.

•   Sovellusasiantuntijat ovat kehittäneet oivalliset tuotteet, 
jotka toimivat energiatehokkaasti myymälöissä kaikkialla 
maailmassa.

•   Tämä asiantuntijoidemme yhteistyön tulos takaa oivallisen 
helpon viileiden toimintojen hallinnan - se on   
COOL THINKING.

 
Uusi AK-SM 850 -valvontajärjestelmä on myymäläkohtainen 
keskusyksikkö. AK-EM 800 -järjestelmä valvoo kaikkia kohteitasi 
yksityiskohtaisesti. Järjestelmän edut:

•  Helppo asennus ja käyttöönotto
•  Järjestelmän etäkäyttö
•  Entistä parempi elintarviketurvallisuus
•  Entistä pienempi energiankulutus
•  Entistä suorituskykyisempi järjestelmä

Lisätietoja on osoitteessa coolthinking.danfoss.com

Alansa parhaat järjestelmäratkaisut ja innovatiivi-
simmat tuotteet. 




