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xxxxxleder    Af Kim Valbum

AKB i et travlt efterår 2014
Efteråret 2014 har været et af de varmeste efterår, der er målt af DMI og med adskil-
lige varmerekorder oveni. Samtidigt har det været et meget travlt efterår for AKB. Og 
de to ting hænger faktisk lidt sammen.

Til nytår træder EU’s nye F-gas forordning i kraft, og med den indledes et nyt re-
gimente. Fra nytår er det forbudt at fylde R22 på køleanlæg, om fem år er R404A 
forbudt, og i år 2022 er R134a forbudt. R22 er ozonlagsnedbrydende, og R404A og 
R134a er stærkt drivhuseffektskabende. Så da vi har arvet jorden og luften omkring 
den af vores børn, har vi nu ydet vores beskedne bidrag til en bedre fremtid.

Tilbage står Miljøministerens udmeldinger om de danske særregler og lader vente på 
sig på trods af flere henvendelser fra AKB. Det er disse særregler, der gør det særligt 
udsat at være dansk i køle- og varmepumpebranchen, og som udsætter hele bran-
chen for unødig konkurrence i Europæisk sammenhæng. Så med sin tøven holder mil-
jøministeren en hel branche som gidsel.

AKB holdt general- og efterårssamling i november måned, og det var et dejligt ar-
rangement med gode deltagere og aktive medlemmer. ERFA Vestsjælland holdt et 
velbesøgt og godt møde med Energistyrelsen i november, og Ajour med Cool Energy/
Danske Køledag blev afholdt sidst i november. Her kunne vi godt have ønsket os flere 
AKB-medlemmer som deltagere, men alt har sin start, og der er plads og energi til 
forbedringer.

Med alt dette som en afslutning på et travlt, godt og varmt ef-
terår vil sekretariatet og bestyrelsen takke medlemmerne for 
et godt arbejdsår – god jul og et godt nytår til alle.

Kim Valbum
Direktør
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eFTerÅreT 2014 

Små og store begivenheder – et vue

AKB’s general- & efterårssamling 14. november:
Der var genvalg på alle poster i styrelsen hos AKB og atter i år var der overskud på 
regnskabet. Om eftermiddagen kom en række korte, præcise indlæg, som virkelig gav 
noget med hjem. Indlæggene kan downloades fra AKB’s intranet.

De 15 ledsagere hang ud i Odense hos bl.a. den fængslende verdenskunstner Jens Gal-
schiøt og aftenen kulminerede med pop-musik i bedste stil fra kendte The Roosters. 
En dejlig dag i godt fagligt samarbejde!

dansk Køledag/cool energy/Ajour 27. & 28. november:
En stor messe – hele hal C i Odense Conrgress Center – og godt repræsenteret af 
udstillere fra kølebranchen med rigtig mange af AKB’s medlemmer. 
Konferenceprogrammet forløb fint – AKB’s bidrag med indlæg fra SKAT om afgift ved 
overskudsvarme og Grontmijs indlæg om grundvandskøling – trak hver over 100 del-
tagere. Og middagen var fin, og der var mange maskinmestre.
Men vi savnede i høj grad kølefolk – mestre, montører, læredrenge – som gæster. 
Måske er det prisen – måske er det blevet for ”fint”? Men noget skal der gøres, og 
derfor var punktet sat på AKB’s bestyrelses dagsorden på bestyrelsesmøde den 10. 
december til diskussion og forbedringer.  
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reeft-gruppemøde onsdag 08. oktober:
Esben Køleservice i Kolding lagde rammer til det første samarbejdsmøde om IT-fir-
maet REEFS’ programmer og udnyttelse af dem. Senere har AKB indgået en egentlig 
brancheaftale med REEFT, så der fremover bliver holdt 2 brugermøder om året, hvor 
brugerne kan udveksle erfaringer og fif og samtidig få de seneste opdateringer fra 
REEFT’s medarbejdere. 
Næste gruppemøder er planlagt til torsdag den 15. januar 2015 kl. 10-12 hos Multi 
Køl i Brabrand. Alle interesserede kan tilmelde sig til AKB, akb@koeleteknik.dk eller tlf. 
4632 2111 senest fredag den 09. januar 2015 kl. 12:00.

Billedet er fra DM i Køl – vinderne blev 
Nicolai Uldahl Frederiksen og Jeppe 
B. Jensen fra henholdsvis IWO i Alle-
rød og JF Køleteknik i Vejle. Årets Kø-
leteknikerelev 2014 blev ved samme 
lejlighed udnævnt til Rasmus Vinkel 
fra ICS Roskilde A/S. Stort tillykke til 
de tre dygtige unge mennesker!

Der arbejdes koncentreret med driftsløsninger fra REEFT
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Kong svenn blev hyldet fredag den 31. oktober:
Svenn Hansens 25 års jubilæum på Teknologisk Institut, Køle-og Varmepumpeteknik, 
blev fejret på behørig vis, som man skal, når det er en dygtig, flittig og rar person som 
Svenn, der skal hyldes – og som i dagens 
anledning ovenikøbet blev gjort til konge 
– om ikke andet for en dag.

uddannelseskonference for køl torsdag den 13. november: 
Niels Bylund fra Industriens Uddannelser havde inviteret til køle-uddannelses kon-
ference torsdag den 13. november på Hotel Park i Middelfart som optakt til AKB’s 
generalforsamling. Det kom klart frem, at der mangler veluddannede folk i branchen, 
og at en af løsningerne er flere i mesterlære. I mellemtiden er kommet fra Undervis-
ningsministeriet, at de har ændret ”Udbud af uddannelser med skolepraktik for elever 
optaget i erhvervsuddannelser fra og med 1. august 2015” med køleteknikeruddan-
nelsen imellem, så man nu kan blive køletekniker med udelukkende værkstedspraktik 
og uden at have været i lære hos et ”rigtigt” firma. Det er ikke godt, men måske næst-
bedste løsning. 

Niels Bylund orienterer om 
køleteknikeruddannelsen i 
fremtiden.

øNsKes: 
flere veluddannede 
folk i branchen
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Kontakt os : Tlf: 4324 1717 
ahlsellref@ahlsell.dk  

Kontakt os, vi gør det let at være fagmand.

Du er også velkommen til en kølesnak 
med vores fagfolk på Ajour, stand 3927!

Innova klimaanlæg & varmepumper 
- Endnu et pletskud fra Ahlsell Ref

Hos Ahlsell Ref får du ikke blot 
adgang til vores store program af 
kvalitetsprodukter, vi stiller også al 
vores viden og erfaring til rådighed for 
dig og dit projekt.

Innova klimaanlæg og varmepumper 
er designet til det nordiske klima, i 
henhold til Ahlsells specifikationer og 
krav. Den unikke konstruktion sikrer en 
uovertruffen totaløkonomi og lang levetid.

Innova fra Ahlsell Ref, et 
komplet program indenfor 
klimaanlæg og varmepumper.

Innova_120x180mm_2014-09-18.indd   1 29-09-2014   12:49:06
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fK teknik holdt housewarming 30. oktober:
Mange kiggede ind, da FK Teknik markerede, at de var flyttet ind på Johann Guten-
bergs Vej 11-13 i Aarhus – dejligt at se, der tages initiativer i den del af branchen, og 
at der er tillid til fremtiden.

erfA vestjsjælland havde energistyrelsen på besøg onsdag 5. november:
Det var et rigtig godt ERFA-møde, gruppen havde arrangeret på Hotel Postgården i 
Sorø. Charlotte Forsingdal fra Energistyrelsen holdt indlæg om Energiaftalen af 22. 
marts 2012 – VE til proces – som fra 2013 til 2021 yder i alt 3,65 mia. kr. til anlæg-
stilskud til konvertering til vedvarende energi eller til fjernvarme. Støtten gives som 
anlægstilskud til bl.a. varmepumper og køling med COP > 20, f.eks. grundvandskøling.

Det er mest landbrug, der søger, og det er typisk større 
projekter på over 1 million, der får tilskud – man kan bl.a. 
også søge om selve rådgivningen til projektet. På hjem-
mesiden www.ens.dk/VE-proces finder man ansøgnings-
blanket og vejledning.
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dJh havde svendeprøve fredag den 14. November 
Og der var 2 bronzemedaljer på holdet: Nicolai Uldahl Frederiksen fra IWO v. Steen 
Uhdahl Frederiksen, 3450 Allerød og Nicolaj Røn Lauridsen fra Greens Køleteknik ApS 
i 7500 Holstebro.

Hold 40214 i godt 
humør samt de 
glade medalje-
modtagere og 
mestre.
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hvem tør vente længst med at skifte?
Mandag den 06. oktober havde en del køle- og varmepumpe-
folk fundet vej til Teknologisk Instituts temadag om udfasning 
af R22 fra d. 1/1 2015, hvor det det ikke længere er tilladt at 
efterfylde anlæg med kølemidlet R22. 

”Endvidere er HFC-kølemidler under et stadigt stigende pres, 
idet der netop er vedtaget en ny EU F-gas forordning, og Miljø-
styrelsen har varslet stramning af de danske krav til brug af HFC-kølemidler. Hvordan 
sikres videre pålidelighed og fortsat produktion? Hvordan sikres det at både udfas-
ningen af R-22 og omstillingen til nye og bedre kølemidler bliver mindst mulig beko-
stelig. Hvordan sikres det at de nye krav overholdes? Hvordan kan danske virksomhe-
der drage fordel af forspringet?” lød nogle af spørgsmålene.

Svarene kom til at blæse lidt i vinden – AKB’s direktør sendte et klart signal til Miljø-
styrelsen og rådgiverne –> flere love og begrænsninger giver flere lovbrydere og giver 
unfair konkurrence. Om signalet bliver hørt, vil vise sig – men under alle omstændig-
heder en stor tak til Teknologisk Institut for et rigtig godt initiativ!

Kim Valbum på podiet for at give branchens svar på myndighedsbehandling.



Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N
Tlf.:  8634 5111 • Fax: 8634 5810
post@air-con.dk • www.aircon.dk -et selskab i

Samtidig takker vi 
for et godt 

samarbejde i 
det forgangne år

Vi ønsker alle vore 
kunder en glædelig jul 

og et godt nytår 

AKB december 2014 AIR.indd   1 02-12-2014   09:28:45
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NYe PrOdUKTer

Pack Calculation Pro
I forbindelse med udfordringen med at finde energisbesparelsen og få udbetalt kor-
rekt tilskud ved skift af anlæg, er et medlem faldet over det rigtige gode beregnings-
program Pack Calculation Pro fra IPU (…og jo, det er samme udbyder som CoolPack, 
som nogen vil kende).  Vi bringer her en beskrivelse:

Pack Calculation Pro er et program til beregning af årsenergiforbruget af køleanlæg 
og varmepumper. Programmet kan benyttes til at sammenligne energiforbruget af 
2 eller flere anlægskonfigurationer, og indeholder derudover både et økonomibereg-
ningsmodul samt et modul til beregning af CO2 udledningen for et anlæg (både di-
rekte og indirekte).

programmet er således ideelt til at:
• Vurdere energibesparelserne der 
kan opnås ved investeringer i nyt ud-
styr – for eksempel en ny kondensa-
tortype.

• Vurdere energibesparelserne der 
kan opnås ved implementering af nye 
reguleringsformer – for eksempel 
varierende kondenseringstryk og ha-
stighedsregulering.

• Lave beregninger på tilbagebeta-
lingstid for investeringerne.

• Sammenligne udledningen af CO2 for et anlæg fordelt på bidrag fra elproduktion 
og lækage af kølemiddel.

Programmet kan regne på 12 forskellige kredsprocesser, herunder 3 transkritiske, og 
indeholder derudover mulighed for at regne på frikøling, grundvandskøling og varme-
genindvinding.

For at kunne regne på årsenergiforbruget af et anlæg, indeholder Pack Calculation 
Pro vejrdata for 707 byer og det er muligt at ”bygge” sit anlæg i programmet ved at 
vælge mellem 7483 kommercielt tilgængelige kompressorer. 

Besøg www.ipu.dk  hvor man kan downloade en gratis prøveversion.
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ENERGI- OG MILJØVENLIGE KØLELØSNINGER

BLIV INSPIRERET PÅ
WWW.NH3.NU

- TILPASSET JERES BEHOV …
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NYe PrOdUKTer

Miljøforhold i forbindelse med 
etablering af private jordvarmeanlæg
Miljøprojekt nr. 1588, 2014 er et digert værk på 102 sider om erfaringer med utilsig-
tede hændelser i forbindelse med jordvarmeanlæg. 

COWI har for Miljøstyrelsen indsamlet erfaringer omkring ansøgning om og etab-
lering og drift af forskellige typer af jordvarmeanlæg, som indeholder vand med 
frostsikringsmidler, såkaldt brine. Der er også indsamlet informationer om de frost-
sikringsmidler som anvendes, og om kendskab til spild/udslip fra jordvarmeanlæg. 
De indsamlede erfaringer er vurderet, og på den baggrund indeholder projektet en 
række anbefalinger til ændringer af bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg, herunder 
afstandskrav.

Rapporten siger, at langt de fleste kunder er tilfredse med deres jordvarmeanlæg, 
men også at der nu er erfaringer, der kan bruges fremadrettet. Alt i alt perfekt jule-
ferielæsning for de, der arbejder med og interesserer sig for jordvarmeanlæg. Rap-
porten kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor den er at finde under 
Publikationer.
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- alt til klima- og køleanlæg
December 2014

Vi ønsker alle 
vore kunder en 

glædelig jul samt 
et godt nytår

Den nye generation af ECOLINE kompressorer
Bitzers nye luftkølede condensing units opfylder de nye ErP krav og er forsynet med 

EC-ventilatorer for hastighedsregulering med en 0-10V standardstyring. 
Virkningsgraden af ventilatorerne er øget med op til 50 %.

Kontakt os for yderligere information 
og valg af en 0->10V standardstyring

Kondensatorfladerne er med minitubes for minimal kølemiddelfyldning og 
åbner derved for væsentlig højere ydelser indenfor 10 kg reglen

December HJJ 2014.indd   1 03-12-2014   10:45:00
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Professionel kølerådgivning

• Et flot enkelt design 
• Størrelser fra 2,6 kW til 14 kW
• Mulighed for friskluftindtag/bevægelses-
   sensor/WiFi styring/trådløs fjernbetjening
• Lav vægt som gør installationen nemmere og 
   hurtigere
• Individuel styring af alle 4 lameller
• Indbygget kondensvandspumpe

Se alle de andre flotte Samsung modeller i vores priskatalog 
eller på vores hjemmeside
» Lofthængte modeller
» Gulv modeller
» Væg modeller

loftkassetter med mange 
fordele og muligheder

MULIGHEDER
FORDELE
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deT Faglige hjørNe ved Kim Valbum

Flytning af anlæg

spørgsmål: Er det tilladt at flytte et anlæg med fyldning over 10 kg (lovligt vel at 
mærke) inden for en virksomhed (ét CVR nr.), selvom det flyttes fra en matrikel til en 
anden matrikel i en anden kommune?

svar fra miljøstyrelsen: Hvis du anvender det samme flytbare anlæg på samme ma-
trikel, er der ikke tale om et nyt anlæg. Hvis det ”flytbare anlæg” placeres på en anden 
matrikel, vil anlægget som udgangspunkt blive betragtet som nyt. Og man ikke må 
etablere nye anlæg med over 10 kg HFC. Så desværre nej.

Overtagelse af anlæg

spørgsmål: Må en ny købmand i butikken overtage et anlæg fra før 2007 med over 
10 kg R404A?

svar: Ja, det må han gerne, så længe anlægget forbliver på matriklen.

CO2-alarm i køle-/frostrum

spørgsmål: Er det lovpligtigt, at der skal være CO2-alarm i køle-/frostrum?

svar: Som udgangspunkt nej – men hvis der er blot mistanke om risiko for utætheder, 
som vil kunne medføre personskade, skal der installeres CO2-alarm. 

Med baggrund i DS/EN378-1 kan man beregne om lokalestørrelse og –anvendelse/
type er over eller under den maksimale grænse for fyldningsmængde. Er den over, 
bør man sætte CO2-alarm op. Man bør også foretage en risikovurdering under alle 
omstændigheder og som angivet i AKB’s KVS system, bl.a. med baggrund i resultatet 
af ovenstående beregning.
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Brandsikring af køle-/fryserum

spørgsmål: Når vi skal afgive tilbud på køle-/fryserum, bliver vi ofte præsenteret for 
forskellige brandkrav. Kan det være rigtigt at der ikke er klare retningslinjer man kan 
forholde sig til?

svar: Ja, desværre. Lise Schmidt fra Brandteknisk Institut oplyser, at det afhænger 
fra byggesag til byggesag.

Der er ingen byggeretlige særkrav til kølerum som udgangspunkt – der står i Byg-
ningsreglementet BR10 afsnit 8.8.6. stk. 1, at ”…køleanlæg og varmepumper skal 
udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion,……..” og i Vej-
ledningen hertil: ”Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelser om indretning af 
trykbærende udstyr og anvendelse af trykbærende udstyr. Desuden henvises til DS/
EN 378-serien om kølesystemer og varmepumper….”

Normalt vil man placere selve anlægget med kompressor i et teknikrum, der som of-
test er klassificeret som en brandcelle, eller hvis det er et vandkøleanlæg, som en 
skakt der er brandsektioneret. Mange brandrådgivere stiller samme krav til fryserum 
som til et depotrum, fordi indholdet med emballage tit kan brænde og her bygger man 
så typisk en skal udenom anlægget efter EI60-norm (skal kunne modstå brandtryk i 
60 minutter), og som naturligvis også overholder indretningskrav til kølerum. 

Men det er en overordnet vurdering, hvad der skal foretages. Hvis et anlæg f.eks. står 
i et køkken med direkte udgang, er det ikke sikkert, det er nødvendigt med brandkrav, 
men hvis køkkenet ligger på 4. sal, skal der foretages individuelle betragtninger, og 
det er ikke entydigt, hvad der besluttes. F.eks. angiver nogle rådgivere, at alle rum er 
brandceller, og så skal de indrettes efter de brandtekniske forskrifter.

Lise Schmidt sluttede med det gode råd at læse udbudsmaterialet godt igennem og 
huske at indregne udgifterne på at indfri de krav, den pågældende brandrådgiver stil-
ler til køle-/fryserummet.

deT Faglige hjørNe ved Kim Valbum



AKB NYT  I  NR. 6  I  DECEMBER 2014
21

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

Brenntag Nordic is part of Brenntag, 
a leading global distributor of chemicals and raw materials

www.brenntag-nordic.com
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deT Faglige hjørNe ved Kim Valbum

Propan

spørgsmål: Hvilke krav stilles til en chiller med 2 kg. propan på en metrostation?

svar: For et hermetisk køleanlæg med under 2 kg. propan, skal virksomheden ikke 
være ISO9001 certificeret, og kølemontøren som foretager opstilling behøver ikke at 
være certificeret (men bør være instrueret og/eller erfaren). Der skal tages hensyn 
til ATEX og afhængig af anlæggets sikkerhedskategori iht. PED, kan der være tale om 
opstillingskontrol.

DS/EN378 vejledning i små anlæg med A3 kølemidler: Et kølesystem i et separat luk-
ket cabinet placeret I opholdsrum skal have et mekanisk ventilationssystem, der ven-
tilerer kabinettet til det fri. Systemet kan avende A2 eller A3 kølemidler med mmax = 
130 x LFL (Brændbarhed for R290 = 0,038 LFL). Max. er altså 4,94 kg. 

Det vil i øvrigt være anbefalelsesværdigt at konsultere den lokale brandinspektør!

Overenskomst

spørgsmål: Hvad mener AKB om betaling for udearbejde iflg. Industriens overens-
komst §19, stk. 2?

svar: AKB rådgiver ikke om overenskomstmæssige spørgsmål – MEN vore venner i DI 
rådgiver, at man skal skrive i ansættelseskontrakten, at den er inklusiv i montørens 
løn.

Overtryksventil

spørgsmål: Må en overtryksventil udlede til det fri eller skal kobles på sugesiden?

svar: I DS/EN378 stk. 5.1.2 står bl.a. at ”….udledning af kølemiddel er kun tilladt, hvis 
det foregår på en måde som ikke er skadelig for personer, ejendom og miljøet”. I DS/
EN 378-2 Figur 1, del A står samtidigt angivet, at “En trykaflastningsanordning på 
afgangssiden skal kunne udlede til systemets lavtryksside”.
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deT Faglige hjørNe ved Kim Valbum

Rindende vand

spørgsmål: Alle ved, at man ikke må anvende rindende drikkevand til kondensering – 
men står det nogle steder?

svar: Nej, det gør det ikke. Miljøministeriets Informationscenter oplyser, at ”….hver-
ken Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen har regler angående køling af kondensatorer” 
og henviser til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har heller ingen regler og henviser til Teknologisk Institut, som dog er 
forblevet tavse i sagen. Derimod svarede Danva, Dansk Vand- og Spildevandsforening 
ved kemiingeniør Dorte Skræm, at ”Som udgangspunkt må du bruge drikkevand til alle 
formål. Der står derfor ingen steder, at man ikke må. Men af hensyn til kondensatoren 
skal vandet blødgøres, så der ikke kalkes til. Det er antagelig derfor, at man siger at 
drikkevand ikke må bruges (direkte). Eventuelle begrænsninger ligger i specifikatio-
nerne for kondensatorer m.v. i form af krav til max. hårdhed eller lignende.” 

Mobilt anlæg

spørgsmål: En kunde har R22-anlæg i dårlig forfatning. Derfor er rekvireret et mid-
lertidigt anlæg fra et tysk firma. Må dette anlæg have over 10 kg HFC ud fra en be-
tragtning, at det er et mobilt anlæg, og det igangsættes af det danske firma med 
ISO9001?

svar: Iflg. Miljøstyrelsen betragtes midlertidige anlæg ikke som mobile anlæg, men 
stationære. Det afgørende er, om anlægget er i bevægelse under brug. Hvis et anlæg 
placeres i en container i en periode, skal dette anlæg betragtes som et stationært 
anlæg. Stationære anlæg, der er flyttet, skal tæthedsprøves, inden der påfyldes køle-
middel, jf. Arbejdstilsynets regler.
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PaS PÅ Med iKKe FaSTSPÆNdT gOdS

Det er livsfarligt
Det er livsfarligt ikke at spænde godset fast, inden man kører, skriver Berlingske Ti-
dende i en hårrejsende artikel fra 28. oktober 2014. Kører man ind i en anden bil, fort-
sætter de løse genstande med samme hastighed, som bilen havde før uheldet. Det 
betyder, at godset får en vægt, der er 24 gange dets normale vægt. En bøtte maling 
på 5 kilo vejer pludselig 122 kilo, og en halv liter Cola vejer 15 kilo.

For nylig blev en chauffør kvæstet, da en last med kildevandsbeholdere, som han kør-
te med, røg tværs gennem adskillelse og den lukkede skydedør ved en katastrofeop-
bremsning. Alle beholderne lå sønderdelte på vejbanen foran den ødelagte kassevogn, 
der blev flået op indefra. 

I en crashtest blev en mindre varebil sendt af sted med 50 km/t - heldigvis uden per-
soner i. En løst placeret vaskemaskine fløj ved testen tværs gennem adskillelse mel-
lem varerum og kabine og knækkede sæderyggene!

Også derfor er det klogt at overholde ADR konventionens afsnit 1.1.3 om ”Foranstalt-
ninger til forebyggelse af udslip under normale transportforhold.

Alle, som er involveret i transport af farligt gods skal udvise forsigtighed og agtpågi-
venhed, og det farlige gods skal være forsvarligt stuvet og fastgjort ved transport på 
vejene. 

Kravet om forsvarlig fastgørelse og stuvning gælder tilsvarende for medbragt gods, 
der ikke er farligt gods, når dette under transporten kan udgøre en risiko for beskadi-
gelse af emballagerne med farligt gods. Her skal det nævnes, at katastrofeopbrems-
ninger og undvigemanøvrer ifølge Trafikstyrelsen og Rigspolitiet betragtes som nor-
male transportforhold.”



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ECP 200 EXPERT PULSE – for elektronisk ekspansionsventil  
 

 
 

Komplet styring for køle- og fryserum. 
Mulighed for ”Real time” afrimning 

 Direkte eller pump-down stop af kompressor 
Anvend eks. Danfoss AKV elektronisk ventil 

 
Ring for introduktionstilbud samt yderligere info 

 
__________ 

 
FK TEKNIK A/S ønsker hele kølebranchen 

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke alle  
vore kunder for det gode samarbejde i årets løb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fkteknik.dk 
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COOl NewS

Nye medlemmer af AKB:
forsvarets produktions område Nord
Køl og Pneumatik
v. værkmester Kim Christiansen
Europavej 2
9900 Frederikshaven

scAN-Air Aps
Åkjærsvej 1
8410 Rønde

CVR 27973590

AKB byder velkommen i kredsen 
og ser frem til et godt samarbejde!



AKB NYT  I  NR. 6  I  DECEMBER 2014
27

Autoriserede Køle- & Varmepumpe-
firmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 roskilde
Telefon: +45 4632 2111
Fax: +45 4632 2133
e-mail: akb@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk

Kontortid: 
Mandag-torsdag 
kl. 09:00 – 16:00. 
Fredag 09:00 – 15:00.

Redaktør: 
Kim Valbum
 – ansvarshavende

indsendte bidrag dækker ikke 
nødvendigvis foreningens 
eller redaktionens synspunkter.

Layout og grafisk produktion: 
roskilde Mediecenter

Deadline for 
annoncer m.m.: 
den 5. i lige måneder

Oplag: 
375 eksemplarer

ønsker du at modtage flere aKB-nyt 
direkte eller samlet?

ønsker du at afmelde et eller flere 
aKB-nyt eller omadressere?
Send en mail til akb@koeleteknik.dk

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 1   I   feBruAr 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 2   I   April 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 3   I   juli 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

en cool

sommer til alle!

AKB nyt
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          -en mærkesag

Nr. 5   I   oKtoBer 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg
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har du råd til, at  
du eller dine ansatte 
bliver syge?
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Med en Sygedriftstabsforsikring kan du som AKB medlem og 
Codan kunde sikre din virksomheds indtjening, selvom du eller 
en af dine ansatte bliver syg.

·  Sikrer sammen med offentlige sygedagpenge omsætningen  
med op til 40.000 kr. pr måned ved sygdom

·  Dækker op til 49 ugers fravær

 
Kontakt os og hør mere om, hvad en  
Sygedriftstabsforsikring kan gøre for dig.
 

Storkøbenhavn  Jan Jørgensen, tlf. 33 55 40 67 

Sjælland  Sander Jacobsen, tlf. 33 55 37 83 

Fyn  Kim O. Jensen, tlf. 33 55 49 71 

Midt & Nordjylland  Annette Bang Krag, tlf. 33 55 33 80 

Sydjylland Kaj Schmidt, tlf. 33 55 41 98
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