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Minicool Jaktkyl / Hunter Edition
Frigadons ”plug in” sortiment är kompakta enhetsaggregat 
med hög kvalitet, tillverkade i Sverige. Sortimentet är stan-
dardiserat, men många anpassningar finns som tillval för att 
passa alla speciella användningsområden.

Denna serie är speciellt anpassad för jaktkylrum genom 
integrerade funktioner för avfuktning och tillskottsvärme. 
Maskinen hjälper till att hålla ner luftfuktigheten under den 
period då slaktkropparna avger mycket fukt och ser till att 
ytan på kroppen hålls torr och inte surnar. Maskinen är 
utrustad med hetgasavfrostning för att snabbt och effektivt 
avfrosta kylbatteriet med minimala driftstopp som följd. Ut-
över detta är tillskottsvärme en integrerad funktion, som gör 
att kylrummet inte riskerar att blir ”för” kallt ifall omgivande 

temperatur under hösten är svalare än önskat börvärde inuti 
kylrummet.

Aggregaten levereras med en extern fjärrbox som placeras på 
aggregatet och innehåller en mekanisk hygrostat samt digitalt 
tempertur instrument (termostat). Aggregaten är färdigfyllda 
med R-290 och R1270, ett miljövänligt köldmedium som 
uppfyller framtida miljökrav. 

Maskinerna ryms inom Mini serien och består av Minicool 5, 
10, 20 och 25 Jaktkyl – alla kan anslutas till 10A/230V enfas. 

Detta aggregat är ett ”MÅSTE” för de jaktlag som önskar 
absolut högsta köttkvalitet efter hängning och vill vara ett 
föredöme för miljövänlig kylteknik.

Standardaggregaten är utrustade med:
  Köldmedium R290 och R1270

  Väderskydd för utomhusplacering i Nordiskt klimat 
(omgivandeklimat -20°C-+32°C)

  Varvtalsstyrda kondensorfläktar (Minicool via pressostat)

  Väggmontage

  Automatisk kondensvattenavdunstning ansluts 
  i vissa fall med slang.

Minicool Jaktkyl  
mått mm. 5 10 20 25

A 535 535 600 600

B 635 635 700 700

C 70 100 180 240

D 210 210 430 430

E 595 650 650 650

F 695 750 750 750

 Extern larmutgång

  Termostatreglerad vevhusvärmare

  Komplett med start-, drift och skyddsutrustning

 Elkabel för anslutning till godkänd arbetsbrytare

 Hetgasavfrostning

  Hygrostat med manuellt vred och elektronisk termostat.

Tekninsk Data Omgivande 30 Omgivande 32 

Rumstemp. 
+2°C

Rumstemp. 
+4°C

Rumstemp. 
+2°C

Rumstemp. 
+4°C

Modell  Kyleffekt 
kW

 Kyleffekt  
kW

 Kyleffekt  
kW

 Kyleffekt 
kW

Spänning 
V

Avsäkring  
A

Effekt kW
Max

Köldmedia
gram

 Hål Bredd 
mm

 Hål Höjd 
mm

 Max. Vägg-  
tjocklek mm 

Vikt  
kg 

Lämplig rumsvolym  
vid +4 m3

Minicool 5* 0,6  0,7  0,6  0,6  230 10 0,85  80  545  645  210  32 3 - 10m3 200kg

Minicool 10* 1,4 1,5 1,3  1,4 230  10 1,05  100  545  645  210  45 8 - 32m3 200 > 600kg

Minicool 20*  1,8 2,2 1,7 2,0 230  10 1,3 120 610 710 430 70 24 - 96m3 200 > 600kg

Minicool 25* 2,3 2,5 2,2 2,4 230 10 2,15 400 610 710 430 70 32 - 105m3 200>800 kg

*Intervallet är räknat mellan två ytterligheter vad gäller kvalitet på kylrum. För den mindre rumsvolymen förutsätts ett kylrum byggt av LECA-block 20cm utan ytterligare isolering och i den större volymen
förutsätts ett kylrum byggt av högkvalitativa polyuretanväggar 8cm. Beräknat för kött, nedkylning från +20ºC till +4ºC under 24h.

Frigadons ”plug in” sortiment är kompakta enhetsaggregat
med hög kvalitet, tillverkade i Sverige. Sortimentet är standar-

passa alla speciella användningsområden.

Denna serie är speciellt anpassad för jaktkylrum genom inte-
grerade funktioner för avfuktning och tillskottsvärme. Maski-
nen hjälper till att hålla ner luftfuktigheten under den period 
då slaktkropparna avger mycket fukt och ser till att ytan på 

kroppen hålls torr och inte surnar. Maskinen är utrustad med 
-

teriet med minimala driftstopp som följd. Utöver detta är till-
skottsvärme en integrerad funktion, som gör att kylrummet 
inte riskerar att blir ”för” kallt ifall omgivande temperatur under 
hösten är svalare än önskat börvärde inuti kylrummet. 

kylrummet och innehåller en mekanisk hygrostat samt digitalt 
tempertur instrument (termostat). Aggregaten är färdigfyllda 

med R-290, ett miljövänligt köldmedium som uppfyller 
framtida miljökrav.

Maskinerna ryms inom Mini serien och består av Minicool 5, 10
20  – alla kan anslutas till 10A / 230V enfas.

Detta aggregat är ett ”MÅSTE”för de jaktlag som önskar absolut 
högsta köttkvalitet efter hängning och vill vara ett föredöme för 
miljövänlig kylteknik.

Minicool Jaktkyl / Hunter Edition
Standardaggregaten är utrustade med:
• Köldmedium, R-290
• Väderskydd för utomhusplacering i Nordiskt klimat

(omgivandeklimat -20°C-+32°C)
• Varvtalsstyr
• Väggmontage
• Automatisk kondensvattenavdunstning
• Elektronisk termostat
• Extern larmutgång
• Termostatreglerad vevhusvärmare
• Komplett med start-, drift och skyddsutrustning
• Elkabel för anslutning till godkänd arbetsbrytare
• Hetgasavfrostning

med elektronisk termostat för extern placering

Omgivande 30 Omgivande 32
Rumstemp. +2°C Rumstemp. +4°C Rumstemp. +2 Rumstemp. +4

   Modell Köldmedia 
gram Hål Bredd mm Hål Höjd mm Max. Väggtjocklek mm Vikt kg Lämplig rumsvolym vid +4 m3

0,6 0,7 0,6 0,6 230 10 0,85 80 545 645 210 32Minicool 5  Jakt 

Minicool 10  Jakt 1,4 1,5 1,3 1,4 230 10 1,05 100 545 645 210 45

Minicool 2 0 Jakt 2, 2, 230 10 1,3 120 610 710 430 70

Teknisk data

A

B

E
C F

G

Minicool 15 och 20

3 - 10m3  200kg

8 - 32m3  200 > 600kg

24 - 96m3  200 > 600kg

***Intervallet är räknat mellan två ytterligheter vad gäller kvalitet på kylrum. För den mindre rumsvolymen förutsätts ett kylrum byggt av LECA-
block 20cm utan ytterligare isolering och i den större volymen förutsätts ett kylrum byggt av högkvalitativa polyuretanväggar 8cm. 
Beräknat för kött, nedkylning från +25ºC till +4ºC under 24h.

Frigadons ”plug in” sortiment är kompakta enhetsaggregat
med hög kvalitet, tillverkade i Sverige. Sortimentet är standar-

passa alla speciella användningsområden.

Denna serie är speciellt anpassad för jaktkylrum genom inte-
grerade funktioner för avfuktning och tillskottsvärme. Maski-
nen hjälper till att hålla ner luftfuktigheten under den period 
då slaktkropparna avger mycket fukt och ser till att ytan på 

kroppen hålls torr och inte surnar. Maskinen är utrustad med 
-

teriet med minimala driftstopp som följd. Utöver detta är till-
skottsvärme en integrerad funktion, som gör att kylrummet 
inte riskerar att blir ”för” kallt ifall omgivande temperatur under 
hösten är svalare än önskat börvärde inuti kylrummet. 

kylrummet och innehåller en mekanisk hygrostat samt digitalt 
tempertur instrument (termostat). Aggregaten är färdigfyllda 

med R-290, ett miljövänligt köldmedium som uppfyller 
framtida miljökrav.

Maskinerna ryms inom Mini serien och består av Minicool 5, 10
20  – alla kan anslutas till 10A / 230V enfas.

Detta aggregat är ett ”MÅSTE”för de jaktlag som önskar absolut 
högsta köttkvalitet efter hängning och vill vara ett föredöme för 
miljövänlig kylteknik.

Minicool Jaktkyl / Hunter Edition
Standardaggregaten är utrustade med:
• Köldmedium, R-290
• Väderskydd för utomhusplacering i Nordiskt klimat

(omgivandeklimat -20°C-+32°C)
• Varvtalsstyr
• Väggmontage
• Automatisk kondensvattenavdunstning
• Elektronisk termostat
• Extern larmutgång
• Termostatreglerad vevhusvärmare
• Komplett med start-, drift och skyddsutrustning
• Elkabel för anslutning till godkänd arbetsbrytare
• Hetgasavfrostning

med elektronisk termostat för extern placering

Omgivande 30 Omgivande 32
Rumstemp. +2°C Rumstemp. +4°C Rumstemp. +2 Rumstemp. +4

   Modell Köldmedia 
gram Hål Bredd mm Hål Höjd mm Max. Väggtjocklek mm Vikt kg Lämplig rumsvolym vid +4 m3

0,6 0,7 0,6 0,6 230 10 0,85 80 545 645 210 32Minicool 5  Jakt 

Minicool 10  Jakt 1,4 1,5 1,3 1,4 230 10 1,05 100 545 645 210 45

Minicool 2 0 Jakt 2, 2, 230 10 1,3 120 610 710 430 70

Teknisk data

A

B

E
C F

G

Minicool 15 och 20

3 - 10m3  200kg

8 - 32m3  200 > 600kg

24 - 96m3  200 > 600kg

***Intervallet är räknat mellan två ytterligheter vad gäller kvalitet på kylrum. För den mindre rumsvolymen förutsätts ett kylrum byggt av LECA-
block 20cm utan ytterligare isolering och i den större volymen förutsätts ett kylrum byggt av högkvalitativa polyuretanväggar 8cm. 
Beräknat för kött, nedkylning från +25ºC till +4ºC under 24h.
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Minicool 5 Jaktkyl, Minicool 10 Jaktkyl

Minicool 5 Jaktkyl
Minicool 10 Jaktkyl

Minicool 20 Jaktkyl
Minicool 25 Jaktkyl

Minicool 20 Jaktkyl, Minicool 25 Jaktkyl

Hygrostat



Frigadon är ett modernt företag som arbetar med utveckling, kons- 
truktion och tillverkning av kylsystem för industri och handel. Vi är  
ett fyrtiotal medarbetare som arbetar med kyla i olika tillämpningar.

Frigadon har funnits på marknaden sedan 1977. Verksamheten bör-
jade med små “plug in”-aggregat för kylrum. I dag är CO2 aggregat 
för livsmedelskyla, vätskekylaggregat och specialbyggda produkter på 
OEM-basis* för industrin den mest expansiva marknaden. Sedan 2014 
är Frigadon en del av Arneg group. 

Våra kunder är främst kylinstallatörer och industrier som köper kyla för 
butiker, industrier, lager samt OEM-tillämpningar. Våra kunder finns 
Skandinavien men också i övriga Europa, Nordamerika och Asien.

Våra produkter är alltid tillverkade för svenskt klimat och uppfyller 
gällande myndighetskrav.

*OEM står för Original Equipment Manufacturer. Det betyder att Frigadon tillverkar andra
företags originalprodukter.

Frigadon AB | Kvarndalsvägen 12, | S-302 41 Halmstad, Sweden
Tel: +46 (0)35-16 64 60 | frigadon@frigadon.se 

www.frigadon.se




