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Mycom® kompressorer 

Mycom kompressorerna är framtagna av den japanska 
Mayekawa Mfg Co., Ltd. Den första kolvkompressorn 
tillverkades år 1924 och den första skruvkompressorn år 
1964. Idag är Mayekawa Mfg. Co. LTD en av världens 
ledande kylkompressortillverkare och företaget har 
verksamhet på alla världens kontinenter. 

Mayekawa Mfg.Co., Ltd tillverkar flertal speciellt för industrin 
anpassade kompressorer.  Kompressor sammansättningen 
utgår idag ifrån både omgivningens - och det 
totalekonomiska kravens behov. Inom dessa områden har 
Mayekawas kompressorer skapat en sådan standard, vilket 
gör att användarna inom industrin är mer än nöjda.
 
Produkter som är tillverkade för industriella behov är givetvis 
mycket slitstarka samt i den ekonomiska i LCC jämförelsen. 
Särskilt då man jämför den med den kommersiella 
kompressorkvalitén, var själva investeringen spelar större 
roll. Hög verkningsgrad i den tekniska funktionen har stor 
påverkan för elenergiförbrukningen och designen utgår ifrån 
det att den håller hög nivå under hela kompressorns 
livslängd.
  
Mycom kolv- och skruvkompressorer finns i flertal olika 
storlekar och modeller. Tillsammans utgör de en sådan 
kompressorenhet som uppfyller också större kyleffekt-
kraven som finns inom den industriella marknaden.      

Rätt kompressortyp samt val av köldmedia till den tekniska funktionen är av största viktighet. Med rätta val säkrar man 
den mest ekonomiska kylanläggningen till den förbestämda livslängden som man vill nå. Ishallar kan fördelas i princip 
två grupper, var i den ena är det mest fördelaktigt att använda kolvkompressorer och kanske i den andra ör det mer 
fördelaktigt att använda skruvkompressorer. Skandinavien är ett område var kolvkompressorer för det mesta passar 
bäst.
   
Traditionella kylämnen som ammoniak samt den igenkommande koldioxiden (CO2) kräver helt annorlunda tekniska 
utföranden. Kylmedelkretsar kan byggas som en, två eller flerkrets system. Då är det viktigt att automatiken fungerar 
till den valda funktionen.   

Ishall samt bandy har sådana egenskaper och krav där en industriell kylanläggning passar bäst och därför är Mycom 
kompressorer ett säkert val. En tillverkare som har funnits flertalår och har en organisation som är tillräckligt stor samt 
att företaget har global verksamhet är ett bevis till en säkerhet och att man har tillgång till reservdelar också inom en 
längre framtid.     
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