
Framtidens köldmedium 
redan nu!

CO2 står för den effektivaste, billigaste 
och miljövänligaste tekniken för att skapa 
konstfrusen is!



Trygghet
•  Etablerad teknik i livmedels

butiker – finns idag i ca 2000 
anläggningar i Europa.

•  God tillgång på utbildade 
tekniker över hela Sverige. 

•  Resursbesparande = mindre 
underhåll.

IceConcept  
– ett komplett koncept för ishallar

Mot bakgrund av att en svensk genomsnittshall använder  

ca 1 000 000 kWh per år så är det uppenbart att ishallens 

energisystem behöver anpassas för lägsta möjliga energi

användning. IceConcept erbjuder en komplett energilösning 

för ishallar där energisystemen i största möjliga utsträckning 

samverkar. Hjärtat i anläggningen är kylsystemet vilket är 

baserad på en framtidsäker koldioxidlösning. Med miljövänlig 

och modern kylteknik som använder de senaste styr och 

övervakningssystemen kan lägsta möjliga driftskostnad uppnås. 

Den vidareutvecklade, andra generationens, koldioxidteknik 

har jämförbar investeringskostnad med traditionella isbane

system och kan samtidigt sänka både drifts och underhålls

kostnaden betydligt.

Iskvalitet
IceConcept’s koldioxidbaserade teknik erbjuder en bättre 

iskvalitet genom jämnare temperatur och en snabbare  

reglering av ispisten. Till skillnad från konventionell köld

bärarteknik så håller koldioxiden exakt samma temperatur  

i hela systemet vilket bidrar till en jämnare kylning.

Reducerad totalkostnad
Normalt så fördelar sig totalkostnaden för ishallens energi 

system enligt figuren nedan, d v s 15% investeringskostnad, 

10% underhållskostnad och 75% driftskostnad. Med Ice 

Concepts låga drift och underhållskostnader så blir be

sparingen uppenbar.

Ishallens luft måste under en stor del av säsongen aktivt 

avfuktas för att skydda byggnad och is från fuktens negativa 

påverkan. Med återvunnen värme av hög temperatur kan 

avfuktarens energianvändning minskas med ca 50%.

Koldioxidens gynnsamma egenskaper gör det möjligt att 

återvinna värme vid högre temperatur. Genom att anpassa 

värmeåtervinnigen till de specifika behov som föreligger i en 

ishall kan nära nog all värme återvinnas. Som option kan ett 

geoenergilager kopplas till systemet vilket kan säsongslagra 

värme för ishallens eller kringliggande  fastigheters behov.

Avfuktning100% Värmeåtervinning

%70-80 % Energikostnad

Källa: York 2006

15-20 % Inköpspris, investering

5-10 % Underhållskostnad



Full kontroll!
Med det webbaserade styr och reglerprogrammet har de 

driftansvariga full kontroll på istemperaturer, ishallsklimat, etc.  

I webbgränssnittet kan olika driftsparametrar följas i trender 

under vald tidsperiod. Anpassningar av temperaturer och 

flöden görs efter verksamhetens behov.

Energiuppföljning
All seriös energiuppföljning börjar med en god instrumentering 

och undermätare på alla energisystem. Energimätare är idag 

obligatoriska på ishallens alla stora energianvändare inom 

IceConcept. Energier och effekter kan följas upp med inbyggda 

statistikverktyg.

Klimatet i ishallen är viktigt både för byggnadens och besö

karna välbefinnande. Med återvunnen värme kan man 

eventuellt kosta på sig högre temperatur men behovs

anpassning är naturligtvis viktigt för lägsta möjliga energi

användning. Anpassning betyder här en temperatur sänkning 

på natten och eventuellt höjning vid t ex matcher. 

Koldioxidsystemet möjliggör tappvarmvattenvärmning till över 

70°C vilket minskar eller eliminerar behovet av externa värme

system. Den höga temperaturnivån bidrar vidare till att 

minimera risken för legionella.

Rätt InneklimatVarmvatten 

Miljö
• Naturligt köldmedium. 

• Ej brandfarligt, giftigt eller panikframkallande.

• Endast ett medium i kylsystemet. 

• Litet behov oljebyten.

• Inga korrosviva medier (köldbärare).

• Minskade eller eliminerade behov av köpt värme.



En fantastisk lösning som ger  
stor besparing och toppenbra is

TESABkedjans medlemsföretag Industri och Laboratoriekyl AB 

antog utmaningen från Östhammars kommun och byggde 

Europas första ishall med koldioxid (CO2) som köldmedium i 

Gimo. Detta har visat sig vara en lyckad investering för kom

munen som idag har fått en ishall som är mycket energi effektiv. 

I början av oktober 2014 var hallen färdig för att tas i drift. 

Hittills har vi kunnat mäta in en besparing på ca 60% mot den 

tidigare lösningen som använde ammoniak som köldmedium.

Den nyrenoverade ishallen kyls idag med koldioxid (CO2) och 

under konstruktionen har Industri och Laboratoriekyl AB strävat 

efter att så mycket som möjligt av den energi som skapas skall 

återvinnas. Detta har resulterat i att man idag tillverkar allt 

varm  vatten till duschar, läggvatten till ismaskinen, värmen till 

avfuktaren, värmen till klubbrum och värmen till själva hallen av 

återvunnen energi från anläggningen.

Det här är TEsab-kedjan:

TESAB representerar 22 företag från norr till söder med ca 350 anställda. Bland 
våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Alla 
våra företag arbetar under eget namn men är ändå en del av kedjan. Genom att 
samverka kan vi ge dig det stora företagets fördelar i form av resurser, omfattande 
kompetens och förmånliga produktpriser.

För att balansera energin under året har ishallen även utrustats 

med ett geoenergilager. Detta gör det möjligt att avge värme till 

berget under sommarhalvåret för att sedan kunna ta upp värme 

igen under vintern. Det här kallar vi energiåtervinning!

Boka en tid med oss för ett förutsättningslöst möte. Vi kommer 

till dig och berättar vilka möjligheter som finns, hur investeringen 

ser ut och vilket resultat som ger bäst effekt både i ishallen  

och för ekonomin. För information och mötesbokning kontakta 

Dahlmans Kylteknik på 0522124 70 eller besök vår hemsida 

www.dahlmans.com.

Du finner också mer information och artiklar om koldioxid (CO2) 

som köldmedium på www.co2isbana.com

Rätt temperatur på rätt plats!
www.dahlmans.com 

Dahlmans Kylteknik ab, Edingsvägen 6, 451 52 Uddevalla. Tel 0522124 70


