
Vi kan 
KULDE- og VARMEPUMPE

systemer



GK Kulde har mange års erfaring med alle typer kulde- og varmepumpe-
installasjoner med tilhørende system- og styringsløsninger.  
 
GK Kulde har satset sterkt på å bygge kompetanse og kapasitet for å ligge i 
forkant av markedets etterspørsel. Våre fagpersoner innenfor kulde designer, 
leverer og monterer effektive kuldeanlegg som tilfredsstiller alle bruker-
messige behov, samtidig som de møter myndighetenes krav.

Vi gjennomfører store og komplekse kuldeprosjekter - fra små  
kompaktaggregater til store væskekjøleaggregater. 
 
GK Kulde prosjekterer og leverer energieffektive kulde-  
og varmepumpeanlegg for blant annet:

•	 Klimakjøling - både isvannsbaserte systemer og DX-baserte systemer

•	 Dataromskjøling

•	 Prosesskjøling

•	 Kjøle- og fryserom til kantiner og servicehandel

•	 Varmepumper

•	 Anlegg med naturlige kuldemedier som Ammoniakk og CO2

•	 Kjøle- og fryseanlegg til dagligvarebransjen 
 

 

Temperatur er ofte driftskritisk 
              ...og noen ganger livskritisk
Kulde- og varmepumpesystemer benyttes både til kjøling og 
oppvarming av ventilasjonsluft, til optimalisering av inneklima, 
samt konservering av mat og medisiner. Samfunnets krav til 
energieffektivisering stiller nye krav til ulike varmepumpe- 
løsninger. Utviklingen i IT-bransjen mht. varmegjengivelse fra 
servere, lagringsutstyr og annet elektronisk utstyr krever 
også nye kjøleløsninger. Prosesskjøling er et annet felt med 
høye krav til temperatur, nøyaktighet og driftssikkerhet med 
lavest mulig energikostnader.



24 timers servicevakt

GK Kulde utfører service og vedlikehold på alle typer kjølemaskiner og utstyr. 
Drift og rådgivning i forbindelse med komplekse varmepumpesystemer for 
best mulig energiutnyttelse er også en del av tjenestene. I mange tilfeller er 
temperatur driftskritisk. GK tilbyr avtaler med kontinuerlig servicevakt med 
garantert oppmøtetid.

Vi rykker ut til for eksempel flyselskaper eller andre virksomheter hvor drifts-
kritiske datamaskiner er blitt overopphetet. GK har operert som rådgiver for 
myndighetene under tidligere legionellautbrudd, og blir ofte kontaktet for 
ekspertuttalelser i media.

Mye å tjene på energieffektivisering

Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg. Effektiv 
regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk er et nøkkelord, 
f.eks i form av løsninger med gjenbruk av varme.

GK kan være din gode energirådgiver - Vår ekspertise innen kuldefaget i 
kombinasjon med vår brede kompetanse på inneklima, automasjon, ventila-
sjon og vannbårne energisystemer gjør oss til en naturlig energirådgiver 
innen bygg. Jo tidligere vi kommer inn i et prosjekt, jo mer kan vi bidra til 
bedre løsninger og mer energieffektiv drift av bygningene.

GK samarbeider med Enova med felles mål om å redusere energibruket hos 
våre kunder. Enova gir økonomisk støtte for å utløse gjennomføring av tiltak. 
 
R22

Vi minner om at det fra 2010 bare er tillatt å etterfylle brukt regenerert/
renset kuldemedium R22 i eksisterende anlegg. Fra 2015 vil det være 
forbudt å etterfylle også regenerert R22. GK Kulde kan bistå i prosjektering 
og ombygging av eksisterende anlegg.
 
F-gassforordningen

GK Norge AS er godkjent bedrift i EUs nyinnførte F-gassforordning som firma 
nr. 3 i Norge. Våre kuldeteknikere blir fortløpende sertifisert innen forordnin-
gen, som er et av myndighetenes virkemidler for å redusere miljøskadelige 
utslipp av kuldemedier.



RC Group er en av Italias ledende produsenter av væskekjøle-
aggregater/varmepumper og utstyr for datakjøling. Bedriften 
ble etablert i 1963, og har levert utstyr til det norske marked 
siden 1984, og siden 1988 gjennom GK Norge AS. 
 

Væskekjøleaggregater og varmepumper

Luftkjølte væskekjøleaggregater 

 
 

Kapasiteter fra 5 til 1300 kW. 3 ulike lydnivåer, 
kuldemedie R134a, R407C eller R410A.
Utgaver for kun kjøling, kjøling og delvis eller 100%  
varmegjenvinning, i varmepumpeutførelse eller med  
frikjølesystem.
Kan leveres med trykkammervifter eller EC-vifter, samt 
komplett vannsystem med isvannstank og pumper.
Flere enheter kan kommunisere i et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter for kommunikasjon og overvåking via TCP/IP, SNMP, 
MODBUS, BACnet m.m.

Luftkjølte væskekjøleaggregater med frikjøling 

Kapasiteter fra 20 til 1100 kW. 3 ulike lydnivåer, kuldemedium R134a eller R410A, scroll- eller 
skruekompressorer. Frikjøling starter ved utetemperatur 2°C lavere enn retur isvannstemperatur.  
Kan leveres med trykkammervifter eller EC-vifter, samt komplett vannsystem med isvannstank og 
pumper. 

Sommerdrift = mekanisk kjøling

Aggregatet fungerer som et standard 
luftkjølt aggregat med kompressordrift 
ved utetemperaturer høyere enn ca. 
+10°C. Antall timer per år med høyere 
utetemperaturer er meget begrenset.

Drift Vår/Høst = delvis frikjøling

Ved utetemperaturer 2°C lavere enn 
retur isvannstemperatur sirkulerer 
isvannet først gjennom frikjølebatteriet 
der det kjøles ned så mye som mulig; 
deretter gjennom fordamperen for videre 
nedkjøling ved delvis kompressordrift. 
Dette er en meget lang periode per år 
i vårt klima og muliggjør meget stor 
energibesparelse sammenlignet med et 
aggregat uten delvis frikjølingsfunksjon. 

Drift vinter = 100% frikjøling 
Ved lave utetemperaturer vil aggre-
gatet levere ca. 100% frikjøling med 
kun vifter i drift og med et energifor-
bruk som vil være mindre enn 10% 
av energiforbruket ved sommerdrift.

 
 
   



Luftkjølte splitaggregater 
 
 
Kapasiteter fra 5 til 570 kW. kuldemedium R134a, R407C 
eller R410A, scrollkompressorer.
Utgaver for kun kjøling, kjøling og delvis eller 100% varme-
gjenvinning.
Flere enheter kan kommunisere i et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter for kommunikasjon og overvåking via TCP/IP, SNMP, 
MODBUS, BACnet m.m.

 
Væskekjølte aggregater

 
 

 
 
 
Kapasiteter fra 5 til 1500 kW. Kuldemedium R134a, 
R407C eller R410A, scroll- eller skruekompressorer.
Utgaver for kun kjøling, med kjøling og delvis eller
100% varmegjenvinning, i varmepumpeutførelse.
Flere enheter kan kommunisere i et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter for kommunikasjon og overvåking via TCP/IP, SNMP, 
MODBUS, BACnet m.m.

Dataromskjøling
 
Next-serien, tradisjonelle dataroms-
kjølere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapasiter fra 5 til 200 kW for isvann nedadblåsende, 
oppadblåsende eller i Displacement-versjon. Leveres også i 
DX-versjon med scrollkompressorer og kuldemedie R410A 
fra 6-100 kW med luft- og væskjølte kondensatorer, 
frikjøling, doble- eller ekstra nødkjølebatteri. EC-viftemotorer.
Flere enheter kan kommunisere i et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter forkommunikasjon og overvåking via TCP/IP, SNMP, 
Modbus, BACnet m.m.

Enertel- og Minipac-serien,
for Telecom-installasjoner                                                                                                                            
Kompakte kjøleenheter  
designet for Telecom-instal-
lasjoner. Kapasiteter fra 
4-19 kW i DX-versjon med 
scrollkompressorer, oppad-
blåsende eller i Displacement-
versjon med eller uten 
integrert frikjøling. EC-vifte-
motorer.
Flere enheter kan kommunisere i 
et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter for kommunikajon og 
overvåking via TCP/IP, SNMP, 
MODBUS, BACnet m.m.

Coolside EVO-serien,  
Rackkjølere 
Dataromskjølere for plassering 
i rack-raden, designet for høy 
varmetetthet. Kapasiteter fra 
10-54 kW. Leveres for isvann 
og i DX-versjon med Inverter 
scrollkompressorer og kulde-
medie R410A med luft- eller 
væskekjølte kondensatorer. 
Multi DX-versjon med opptil 
3 mellom-/Rackkjølere med 
kapasitet opptil 98 kW pr. 
system. EC-viftemotorer.
Flere enheter kan kommunisere i 
et lokalt nettverk LAN, dessuten 
muligheter for kommunikasjon 
og overvåking via TCP/IP, SNMP, 
MODBUS, BACnet m.m.



Googler en “Green IT” får man mer enn 170.000.000 treff! 

Kvantitet er imidlertid ikke det samme som kvalitet, 
derfor ønsker vi å fokusere på Grønn IT ut fra vårt 
ståsted: 

•	 Kjøling av rack
•	 Kjøling av datarom
•	 Kjøling av datasentraler
•	 Kjøling av UPS-rom

Bruken av bladeservere, lagrings- og kommunika-
sjonsutstyr og annen elektronikk med større  
produksjonskapasitet, større energibehov og 
tilhørende høyere varmeavgivelse akselererer. 
Tidligere kjølebehov 0,5-2 kW/m2 – nå 10-15-20-
30-40 kW/Rack!

State of Art-kjøleutstyr les EC-viftemotorer, store 
vekslerflater, EEV etc., er en selvfølge mht.  
7-24-365, drift døgnet rundt, året rundt.

Valg av temperaturer er meget viktig for å holde 
energiforbruket nede, jo høyere - jo bedre.  
Tilstrekkelig med luft, men ikke mer enn nødvendig.  
 
Kalde og varme soner er et «must». 
Åpen eller lukket arkitektur må vurderes.

FRIKJØLING må vurderes.

VARMEGJENVINNING, ren veksling eller med bruk 
av varmepumpe må vurderes.

PowerUsageEfficiency <1,3 er fullt mulig! 
Det finnes ikke kun en fasitløsning, en løsning 
dekker ikke alle behov. Ulike tilpassninger/plan-
legging må gjøres ut fra dagens og fremtidige 
behov mht. 
•   Driftssikkerhet 
•   Fleksibilitet 
•   Lavest mulig livsløpsskostnader

Grønn IT



Air Conditioning og varmepumpe for store bygg
Med Samsung DVM system kan en tilknytte inntil 64 innedeler med en 
avstanden mellom utedel og innedel på hele 220 meter og 1000 meter 
totalavstand.  
Samlet kapasitet på 224 kW kjøling og 252 kW i varme.

Den nye Samsung DVM Pluss IV serien setter en rekke nye standarder. 
Høy energieffektivitet er blitt en meget viktig faktor både med hensyn til å 
redusere energiregningene og ikke minst med å bidra positivt til vårt felles 
miljø. 
Nyutviklet digital kapasitetsregulerende DVI Scrollkompressor med damp-
innsprøytning, og rekke andre forbedringer sørger for industriens beste COP 

på opptil 4,57. 

Samsung Air Conditioning og varmepumper
Det er alment kjent at Samsung er storleverandør av TVèr, mobiltelefoner og 
andre produkter innen it, lyd og bilde. 
Ikke alle er klar over at de har et stort produktspekter innen air condition-
ing. Denne divisjonen innenfor Samsung ble etablert i 1980 og i 2005 ble 
produktene lansert i Europa. 
Ifølge Interbrand er Samsung rangert som nummer 19 blant verdens mest 
verdifulle merkenavn. 
Strategien som har ført Samsung opp til denne plassen er evnen til hele 
tiden å ligge i forkant når det gjelder nyskapende innovasjoner, stilfullt design 

og ikke minst holdbare produkter. 

Splitanlegg i en rekke varianter
Med Samsung store utvalg av stillegående innedeler kan en tilpasse kjølin-
gen eller oppvarmingen av ulike typer lokalet optimalt.
Det leveres flere varianter av himlingskassetter, innedeler for kanaltilknytning 
og tak/veggmonterte innedeler.
Alle splitanleggene er inverterstyrte hvor en kan velge kjøling om sommeren 
og varmepumpedrift om vinteren.
Kjølekapasitet 2 kW til 14 kW og varmekapasitet 3 til 16 kW

Kjøling av flere rom
Et multisplitanlegg kan tilknyttes fra 2 til 5 innedeler, med kjølekapasitet fra 4 
til 10 kW og varmekapasitet 6 til 12 kW.
Fordelen med et multisplitanlegg sammenlignet med konvensjonelle 1 - 1 
splitanlegg er at en reduseres antall utedeler til kun 1 stk.
En kan velge forskjellige type innedeler og kapasiteter.

Andre produkter fra GK Kulde

Grønn IT

Samsung Air Conditioning og varmepumper
Det er alment kjent at Samsung er storleverandør av TVèr, 
mobiltelefoner og andre produkter innen IT, lyd og bilde. 
Ikke alle er klar over at de også har et stort produkt-
spekter innen Air Conditioning. Denne divisjonen innenfor 
Samsung ble etablert i 1980 og i 2005 ble produktene 
lansert i Europa. 
 
Ifølge Interbrand er Samsung rangert som nummer 19 
blant verdens mest verdifulle merkenavn. Strategien som 
har ført Samsung opp til denne plassen er evnen til hele 
tiden å ligge i forkant når det gjelder nyskapende innovas-
joner, stilfullt design og ikke minst holdbare produkter. 

Splitanlegg i en rekke varianter
Med Samsung store utvalg av stillegående innedeler kan en 
optimalt tilpasse kjølingen eller oppvarmingen av ulike typer 
lokaler. 

Det leveres flere varianter av himlingskassetter, innedeler 
for kanaltilknytning og tak/veggmonterte innedeler.
Alle splitanleggene er inverterstyrte hvor en kan velge 
kjøling om sommeren og varmepumpedrift om vinteren.
Kjølekapasitet 2 kW til 14 kW og varmekapasitet 3 til 16 kW.

Kjøling av flere rom
Et multisplitanlegg kan tilknyttes fra 2 til 5 innedeler, med 
kjølekapasitet fra 4 til 10 kW og varmekapasitet 6 til 12 kW.
Fordelen med et multisplitanlegg sammenlignet med 
konvensjonelle 1 - 1 splitanlegg er at en reduserer antall 
utedeler til kun 1 stk. 

En kan velge forskjellige type innedeler og kapasiteter.

Air Conditioning og varmepumpe for store bygg
Med Samsung DVM system kan en tilknytte inntil 64 inne-
deler med en avstand mellom utedel og innedel på hele 
220 meter og 1000 meter totalavstand.  
Samlet kapasitet på 224 kW kjøling og 252 kW i varme.

Den nye Samsung DVM Pluss IV serien setter en rekke nye 
standarder. Høy energieffektivitet er blitt en meget viktig 
faktor både med hensyn til å redusere energiregningene 
og ikke minst med å bidra positivt til vårt felles miljø. 
  
Nyutviklet digital kapasitetsregulerende DVI Scrollkompres-
sor med dampinnsprøytning, og rekke andre forbedringer 
sørger for industriens beste COP på opptil 4,57. 
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GK er landsdekkende og har avdelingskontorer i:
Oslo, Asker, Skøyen, Kjeller, Fredrikstad, Kongsvinger, Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Moss, Bergen, Førde,
Haugesund, Nordfjordeid, Stavanger, Sogndal, Trondheim, GK Bodø, Helgeland (Mo i Rana), Kristiansund, Molde,
Sortland, Tromsø, Ålesund, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Steinkjer, Tønsberg, Drammen, Arendal, Kristiansand,
Notodden og Porsgrunn.

GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr helhetlig rådgivning, ledende teknologi og en lang 
rekke smarte løsninger som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for  
byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtteapparat 
med teknisk kompetansepå høyeste nivå.

TotalTeknisk Service (TTS) er en serviceavtale hvor du får en fast rådgiver som kjenner hele det tekniske 
anlegget i ditt bygg, som kan gi deg lønnsomme råd og være diskusjonspartner i en rekke sammenhenger.

Alta
Tlf: 78 44 90 00

Bodø
Tlf: 75 55 12 00

Haugesund
Tlf: 52 84 59 00

Oslo
Tlf: 22 97 47 00

Porsgrunn
Tlf: 35 56 05 60

Bergen
Tlf: 55 94 50 00

Hammerfest
Tlf: 78 41 16 36

Kirkenes
Tlf: 78 99 24 42

Trondheim
Tlf: 73 82 57 50

Ålesund
Tlf: 70 17 64 50

For en uforpliktende vurdering og eventuelt tilbud, ta kontakt med et av GK Kuldes  
distriktskontorer - eller send oss en e-post: kulde@gk.no

Medlem av:


