Danfoss stödjer eftermarknaden
för industrikyla
Danfoss är din partner, även för eftermarknadstjänster. Vi förser dig med tillförlitliga
och grundligt testade färdiga ersättningskomponenter samt användbara verktyg för
industrikyla.

Färre
artikelnummer,
effektivare lager och
bättre tidsplanering

ir-aftermarket.danfoss.se

Eftermarknadserbjudande för industrikyla
Danfoss är din partner, även för
eftermarknadstjänster. Vi förser dig med
tillförlitliga och grundligt testade färdiga
ersättningskomponenter samt
användbara verktyg för industriell kyla.
Våra produkter för eftermarknaden kan
enkelt bytas ut och kräver inga

systemändringar. Vårt mål är att service
och underhåll ska vara snabbt och enkelt
samt att minska antalet reservdelar du
behöver i lager.

enkelt hitta reservdelsnumret för en given
Danfoss industrikylventil.
Med Danfoss industrikyla blir arbetet med
eftermontering och service både enkelt
och effektivt.

Utöver komponenter har vi också skapat
Danfoss IR-appen. Med det här mobila
supportverktyget kan du snabbt och

ICF EVRAT med flänsar
ICF EVRAT med flänsar är den perfekta
lösningen för eftermonteringsprojekt.
Den här ventilstationen är avsedd
för projekt där befintliga EVRA/FAmagnetventiler och filter måste bytas ut.

•
•
•
•
•

Max arbetstryck: 42 bar/610 psig
Kylmedel: Gäller HCFC, icke-brandfarligt
HFC, NH3 och CO2
Temp. område: -40/+105 °C (-40/+221 °F)
Snabb och enkel att byta ut
Minimerad läckagerisk

ICV med flänsar
ICV med flänsar gör att du kan kombinera
ett ventilhus med tre olika funktionsinsatser (pilot- och motordrift eller
tvåstegsventiler) som gör installationen
och underhållsarbetet mycket enklare.

•
•
•
•
•

Flänskopplingar för enkelt och direkt utbyte
av PM-ventiler
Inget behov av kapning eller svetsning
Servicearbetet går snabbt och enkelt
Korrosionsbeständig konstruktion (QPQ)
Inget behov av demontering före driftsättning

Reservdelsprogram
Vi har kombinerat reservdelar i
”reservdelssatser” för våra populäraste
produkter. Genom att skapa
reservdelssatser har vi förenklat urvals- och
beställningsprocessen och du kan vara
säker på att du har alla nödvändiga delar
för en viss uppgift.

•

•

•

Inspektionssatser: alla packningar,
O-ringar och aluminiumringar för en viss
ventilstorlek. .
Reparationssatser: inspektionssatsen
tillsammans med en komplett
packningstätning
Översynssatser: alla packningar, O-ringar
och aluminiumringar för en viss ventilstorlek
samt delar som kan skadas eller förslitas.

Danfoss IR App
Danfoss IR-app ger dig en fullständig
översikt över tillgängliga reservdelar och
servicesatser för det stora utbudet av
Danfoss industrikylas produkter. Det blir
enkelt att hitta relevanta reservdelar för

en given Danfoss industrikylventil och relaterat
reservdelsnummer. Produkterna visas som
genomskärningsbilder och illustrationer av
aktuell typ av reservdelar, var de ska monteras
och vilka komponenter som servicesatserna
innehåller.
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