
Isvannsmaskiner med 
propan som kuldemedie
Vegard Klungtveit, ABK-Qviller AS



Agenda

• Prosjekteksempler for luft/vann og væske/vann 
isvannsanlegg med fokus på:
• Prosjektoppgave

• Sikkerhetstiltak

• Kompressorteknologi

• Regulator/PLS

• Kapasitetsregulering

….men først et par kjepphester



Påstand 1

A2L-medier/HFO brenner «nesten ikke».





Påstand 2

Det selges nesten ikke chillere med propan. 
Jeg har lest at markedsandelen i Norge er ned 

mot 0 %.



Påstand 3

Isvannsmaskiner for innendørs installasjon 
med brennbare kuldemedier i kategori A2L, 

A2 eller A3 kan ikke installeres under 
bakkenivå.





Prosjekt Vassbotnen
15

Luft/vann isvannsmaskin



Vassbotnen 15

Prosjektoppgaven til installatør var:

• Rehabilitering av ventilasjonskjøleanlegg 

• Fjerne 2 stk eldre kondenseringsaggregat med kuldemedie R22

• Utbytte av kjølebatterier fra direkteekspansjon til vannbårne

• Endre fra 2 enkeltstående kjølemaskiner til 1 felles isvannsmaskin

• 180 kW kuldeeffekt ved +27 °C og isvann +12/7 °C

• Bruke kuldemedie som ikke kunne være utsatt for begrensninger i fremtiden

Det var ingen rådgiver involvert i spesifikasjonene, men Sweco laget risikoanalysen.



Tekniske spesifikasjoner levert maskin

• 2 separate kuldetekniske kretser med 1 kompressor per krets

• Frekvensregulerte semihermetiske stempelkompressorer (30 – 70 Hz)

• Felles PHE-fordamper 

• Microchannel-kondensatorer med EC-vifter

• Gassdetektor som «tripper» hovedbryter

• Egne rekkeklemmer for spenningstilførsel til gassdetektor og ATEX-vifte

• Innebygde sirkulasjonspumper og isvannstank

• Tilkobling via industriell router med SIM-kort

… og ikke minst, en fabrikkutviklet PLS vi er meget fornøyde med!



















Prosjekt NTNU -
medisinskteknisk 
forskningssenter

Væske/vann isvannsmaskin



NTNU - medisinskteknisk forskningssenter

Prosjektoppgaven til installatør var:

• Minimum fordamperytelse 400 kW ved +11/6 °C og +35/40 °C

• Minimum kondensatorytelse 550 kW ved forhold +6/0 °C og +50/55 °C

• Trinnløs regulering

• Effektfaktor i kjøledrift minimum 3,5 (levert effektfaktor 4,0)

• Effektfaktor i varmedrift minimum 3,0 (levert effektfaktor 3,4)

• 2 stk ATEX-vifter for undertrykksventilering

• 3 til 4 maskiner produsert iht. NS-EN 378-1:2016 oppstillingssted kategori IV

Spesifikasjoner ble utarbeidet av Sweco med ferdig risikoanalyse.



Tekniske spesifikasjoner levert maskineri

• 4 maskinkabinett med 1 kompressor per kabinett

• Frekvensregulerte semihermetiske stempelkompressorer (30 – 70 Hz) 

• 5 kg R290 per maskinkabinett

• Trinnløs regulering kuldeytelse fra 62 til 557 kW

• Trinnløs regulering varmeytelse 62 til 557 kW

• Gassdetektorer innebygget i maskinaggregater







Oppsummering

• Foruten sikkerhetstiltakene er maskiner med propan veldig like HFK-maskiner

• God og trinnløs kapasitetsregulering er etterspurt

• Brukervennlig PLS/regulator med tilpasningsmulighet er viktigere enn før

• Høyere priser, men mye av dette skyldes høyere teknologinivå

• Maskinene bør tilpasses forholdene, ikke designes for +35 °C omgivende




