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Kære kunde
Velkommen til den anden udgave af Danfoss Technical Newsletter. Herigennem kan I, vores
partnere, holde jer løbende informeret om tekniske opdateringer, tilpasninger og ændringer, der er
lavet til vores produkter, samt om ny software, ændringer i logistik setup og udgående produkter.
Vi har tilføjet to nye afsnit i nyhedsbrevet: “Interessant at vide” som indeholder generelle nyheder og
artikler, og “Danfoss Learning” med informationer om nye eLessons i vores læringsportal.

Køleautomatik

Kompressorer & kondenseringsaggregater

- Elektronisk styret ekspansionsventil til CO2,
type AKVH
- SG skueglas: indgraveret CE mærke fjernet

- Oversigt over olietyper brugt til Danfoss
kommercielle kompressorer
- Vejrbestandigt hus til Optyma™ er ikke
længere tilgængeligt
- Receivere – ny leverandør

> Læs mere

> Læs mere

Food Retail & elektronik

Produkter & løsninger til industrikøling

- Udfasning af AK-CC, frigivelse af AK-CC 250A &
AK-CC 250B
- AK-CC 450/550 OEM versioner udgår
- Ny AKM software opdatering, version 7.12
- Ny elektronisk EEC spoleregulering til AKVH

- Produktudfasning: TRE 80 og PHT
termostatiske ekspansionsventiler
- Nyt servicesæt til TEA produktlinjen

> Læs mere
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Interessant at vide

Danfoss Learning - nye eLessons

- Opdatering af Coolselector®
udvælgelsesværktøj
- Variabel hastighedsteknologi til HVACR
markedet

Danfoss Learning har tilføjet nye danske
eLessons:
- Introduktion til Optyma™ og Optyma Plus™
kondenseringsaggregater
- CO2 som kølemiddel, modul 1

> Læs mere

Der er også nye engelske
eLessons:
- CO2 Module 2
- Cold Room Module 4 – Part 1
- Cold room Module 4 – Part 2
- Optyma Plus™ New Generation
- Heat Pump Module 2 - Product Selection Part
1
- Heat Pump Module 2 - Product Selection Part
2
> Tilmeld dig Danfoss Learning her
> Tilmeld dig det månedlige elektroniske nyhedsbrev, Cooling News

Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev, er du velkommen til at besvare denne mail

