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Godt nytår! 
et nyt år er startet, og det er ikke kun det, at man skal vænne sig til at skrive 2016, 
der er udfordringen. 

et nyt år bringer som regel også nye udfordringer, og det gør 2016 i høj grad også. Vi 
skal til at vænne os til en ny ISO-standard, der har endnu mindre med kølearbejde at 
gøre end den gamle. 

Og AKB’s bestyrelse behøver ikke selv at søge udfordringer - det har vi myndighederne 
til at sørge for. Som eksempel, så har Arbejdstilsynet tilsyneladende godkendt et 5 
dages kursus for mekanikere, som giver ret til at arbejde med køleanlæg med ube-
grænset fyldning!

Ligeledes har vi en udfordring med Miljøstyrelsen og miljøministerens behandling af 
lav-GWP kølemidler.   

Så bestyrelsen har flere udfordringer i 2016, og vi tager hul på opgaverne på vort 
årlige internatmøde fra torsdag den 4. til lørdag den 6. februar, så også 2016 bliver et 
godt år for AKB.
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og Kim og Annette på sekre-
tariatet for deres indsats I 2016.

Og samtidigt vil jeg ønske den danske kølebranche et godt nytår!

Mange nytårshilsener

Lars Thorsen
formand
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COOL NeWS
- Nye medlemmer
- Nyt kuld svende og to bronzemedaljer

SIdeN SIdST
-  energistyrelsen og store varmepumper i 

fjernvarmesystemet
- KMO i arbejdstøjet for returløsning
- erfA-møde Vestsjælland
- erfA-møde fyn-Jylland
- roadshows
- Bestyrelsen i tænkeboks 
- Skills

deT fAGLIGe hJørNe
- eu f-Gas regulation handbook
- Lækagekontrol – hvor står det?
- Pas på nye kølemidler og kompressor
- Søfart
- havvindmøller
- Nye, strengere forsikringskotumer

Bake Off -> kondensdannelse -> risiko for mug

Kolofon
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Cool newsCool news

Ny i jobbet
Guldager forstærker salgsindsatsen, og 01.02.2016 til-
trådte Kim Jensen stillingen som Area Sales Manager hos 
Guldager A/S. Kim er uddannet maskinmester og har stor 
erfaring inden for kølevæsker og vandbehandling til indu-
strielle applikationer.

Kim Jensen 
Ny Area Sales Manager, Guldager A/S

Nyt kuld svende og to 
bronzemedaljer
fredag 04. december 2015 var der igen flag og fest på den Jydske haandværkerskole i 
anledning af svendeprøvehold nr. 57 – h40215. Og der var god grund til festlighederne. 

Alle de nybagte svende har arbejde, og den gode undervisning har båret frugt med et 
højt fagligt niveau. Således var der to bronzemedaljevindere denne gang, som kunne 
glæde sig over virkelig at have leveret – så stort tillykke til dennis og Steffen fra hhv. 
dankøling A/S og Johnson Controls – og da bestemt også til den Jydske haandvær-
kerskole - fra AKB, der kvitterer med at give en lille ”pokal” til begge medaljevindere 
(den ene ses foran prismodtagerne på billedet). 

Her ses fra venstre mod højre:
Martin Risby Birk – skuemester Dansk Industri
Kim Valbum – AKB
Dennis Torngaard Nielsen – Dankøling A/S
Steffen Svejstrup Pedersen - Johson Controls Denmark ApS, Køleteknik
Søren Aagaard Larsen – repræsentant Johson Controls Denmark ApS, Køleteknik
Jens Fiil Poulsen – skuemester Dansk Metal

Nye medlemmer af AKB

P.e. Kristensen eftf. A/S
Vikingevej 28
9400 Nørresundby
Tlf. 98191000
CVr-nr. 32263496

ISS fACILITY SerVICeS A/S
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
CVr.: 14406042

Nh3 Kølegruppen ApS
Bødkervej 31
7730 hanstholm
CVr.: 26072069 

COOLerS KøLeTeKNIK IVS
Grevindevej 5
4682 Tureby
CVr.: 36490756

Nilan Service Center
Nystedvej 1
2500 Valby
Cvr.: 27223958

AKB ønsker 
hjerteligt velkommen i kredsen med 
ønsket om godt samarbejde!
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METRECOMETRECO

smart mobile measuringsmart mobile measuring

Smart mobil måling

Hurtig tilgang til alle data

Ahlsell Ref

Brøndby • Aarhus • Kolding • Nørresundby/Aalborg
Kundeservice Tlf. 4324 1717 • AhlsellRef@ahlsell.dk

www.ahlsell.dk

Præcist måleudstyr til 
kølebranchen.
Få dit køleanlægs 
driftsdata let og 
ubesværet.
Let at installere, alle 

følere er trådløse. 

Måledata opsamles af 
robust håndterminal. 
Let at overføre data fra 
håndterminalen til PC. 
Leveres komplet i en 
robust kuffert, som sikrer 
mange års problemfri 
anvendelse.

•

•

•
•

•

•

evaluering af store varmepumper i fjernvarmesystemet 
- et meget lovende initiativ

energistyrelsen afholdt den 17. november 2015 en temadag, der evaluerede og sam-
lede op på erfaringerne fra demonstrationsprogrammet og rejseholdet for store var-
mepumper i fjernvarmen.

Temadagen behandlede resultaterne af rejseholdets arbejde, og hvordan disse erfa-
ringer kan være med til at belyse, hvilke muligheder og barrierer, der er for fremtidige 
varmepumpeprojekter. derudover blev det offentliggjort, hvilke projekter, der har fået 
tilsagn om tilskud fra energistyrelsen til kommende varmepumpeprojekter:

• Broager Fjernvarmeselskab: 22,6 pct., 6.000.000 kr. og grundvand som varmekilde 
•  Rødkærsbro Fjernvarmeværk: 21,0 pct., 2.400.000 kr. og spildevand fra industri 

som varmekilde 
• FFV Energi & Miljø A/S: 22,9 pct., 6.000.000 kr. og havvand som varmekilde 
• Dronninglund Fjernvarme: 22,6 pct., 4.500.000 kr. og grundvand som varmekilde 
•  Farstrup – Kølby Kraftvarmeværk: 16,5 pct., 1.200.000 kr. og grundvand som var-

mekilde 
•  Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk: 13,4 pct., 615.000 kr. og overskudsvarme som 

varmekilde 
• Claus Sørensen A/S: 25,0 pct., 203.600 kr. og overskudsvarme som varmekilde 
• Svendborg Kraftvarme: 25,0 pct., 3.625.000 kr. og røggas som varmekilde 
• Sig Varmeværk: 30,0 pct., 1.233.600 kr. og luft som varmekilde 
• Ulstrup Kraftvarmeværk: 13,3 pct., 825.000 kr. og luft som varmekilde

dagen fokuserede på de tekniske forhold ved ansøgernes projekter, ikke-tekniske 
barrierer for varmepumpeprojekter, økonomi samt udnyttelse af overskudsvarme. 

Bl.a. kunne Specialkonsulent Bjarke 
Lava Paaske, rejseholdet for store 
varmepumper fremlægge, at varme-
pumper, der udnytter overskudsvarme, 
udkonkurrerer omkostningsmæssigt 
alle andre typer varmeproduktion.

Konkurrenceforhold med biomasse 
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Varmeproduktionsomkostninger 

Totalomkostninger

Simpel afskrivning

D&V

Andre afgifter

Energi- og CO2-
afgift
PSO

6000 fuldlasttimer, 3 pct. 

desværre lukkes projektet ned for nu 
pga. ressourcemangel, men resulta-
terne kan man ikke afvise – læs evt. 
selv mere her om erfaringerne fra et 
interessant projekt: 
ens.dk/varmepumper
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åbent hus

der var virkelig lagt op til nytårskur, da Nh Solutions fredag den 8. januar kl. 13 - 17 
havde inviteret til åbent hus på Stenhøjvej 6, Værebro, 3650 ølstykke i deres nye pro-
duktionshal med højt til loftet i alle henseender. en dejlig anledning til at møde venner, 
samarbejdspartnere og kolleger!

Kmo i arbejdstøjet for returløsning

de nye hfC-kølemidler – hfO-erne og ikke mindst r22 - trænger sig i øjeblikket på i 
produkter. Ikke mindst de mindre, japanske varmepumper anvender de nye lav-GWP 
kølemidler i ren eller blandet form.

disse nye kølemidler er imidlertid brændbare. Mange vil mene, det ikke er noget 
problem, al den stund der skal ret specielle omstændigheder til, før f.eks. r22 eller 
blandinger heraf kan brænde. Men det afføder ikke desto mindre et principielt sik-
kerhedsproblem, der skal løses. et problem, som ikke mindst KMO er optaget af, da 
returordningen kan give flere knuder på vejen mod destruktion.

dels er flaskerne ikke godkendt til brændbare kølemidler og dels ønsker Kommu-
nekemi/Nordgroup A/S, eller i daglig tale blot NOrd, bedre beskrivelse af restpro-
dukterne, så forbrændingen kan ske kontrolleret.

Problemet er i øjeblikket til at overse, men det forventes at eskalere, hvorfor der 
kaldes på en løsning. derfor var KMO til møde med Miljøstyrelsen, mandag den 
18. januar 2016 om emnet. I mødet deltog foruden repræsentanter fra Miljøsty-
relsen, sekretariatschef Torkil høft og formand Kim Valbum, begge KMO, og de to 
på billedet i Miljøstyrelsens hall – fra venstre adm.dir. Claus Bo Jacobsen, h. Jes-
sen Jürgensen A/S og medlem af KMO’s bestyrelse, samt  hjalte Nordman Bie fra 
Kommunernes Landsforenings kontor for Teknik & Miljø. Og når KL deltog, hænger 
det sammen med, at kommunerne iflg. miljølovgivningen har pligt til at aftage 
erhvervsaffald - og herunder naturligvis  også brændbare kølemidler – og sørge 
for, at de bliver destrueret, genbrugt eller deponeret forsvarligt – en opgave, KL af 
mange grunde håber og arbejder for, at KMO-ordningen også varetager fremover, 
når det drejer sig om kølemidler.
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Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N
Tlf.:  8634 5111 • Fax: 8634 5810
www.aircon.dk • post@air-con.dk -et selskab i

PERFEKT TIL VINRUM
- køler ned til 10° C

AKB AIR februar_2016.indd   1 29-01-2016   14:00:34

Som så ofte, når man ikke her og nu har de Vises Sten i hånden, afsluttede mødet 
med, at der skal tilvejebringes data til et beslutningsgrundlag, der kan indgå i en be-
slutning af løsning på problemet på højest mulige niveau. 

rent kølemiddelpraktisk er det aftalt, at indtil en endelig løsning er fundet, kan man 
rekvirere en godkendt flaske hos leverandøren og aflevere det brændbare returkøle-
middel på den kommunale genbrugsplads med henvisning til, at kommunen har pligt 
til at sørge for godkendt bortskaffelse. Skulle dette blive nægtet af pågældende kom-
mune, kan man kontakte KMO’s sekretariat, der vil opretholde en dialog med Miljøsty-
relsen om sagens løsning.

erfA-møde vestsjælland

Onsdag den 20. januar 2016 havde erfA-gruppe Vestsjælland møde på hotel Post-
gården med et spækket program om bl.a. digital styring af montører, biler, lovpligtige 
eftersyn m.m. ved Ordrestyring. dk, ligesom Xenia Guetschow fra fOrCe leverede et 
glimrende oplæg om ISO9001:2015. et glimrende møde og godt tilrettelagt af Chri-
stian Ildor fra Kalundborg Køleservice A/S og Lars Anderberg fra Anderberg Klima A/S.

Snakken og erfaringsudvekslingen gik fint på ERFA-
mødet i Sorø den 20. januar.
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Store besparelser på drænafgift og 
Glykoler fra Guldager A/S

Guldager A/S | www.guldager.com | Tel. +45 48 13 44 00

Genanvendelse af drænvand fra køletårne
• Op til 90 % besparelse på årlig drænafgift
• Kort tilbagebetalingstid
• Miljøvenlig løsning

Ring på 48134400 oplyskampagnekodeAKB, så får du en skarp pris på Glykol

Guldager Hybrid Glykoler 
• Høj kvalitet  
• Frit farvevalg (blå/rød)
• Analyser
• Konkurrencedygtige priser

erfA-møde fyn-Jylland

erfA-gruppen fyn-Jylland holdt møde onsdag den 27. januar på Sabroe Kro kl. 17 
med stor opbakning.

door System havde et godt indlæg om brandregler og løsninger i forhold til køle og 
frostrum, herunder hængslede døre og skydedøre, samt de nye eu-regler og Ce-
mærkning, der træder i kraft pr. 01.09.2016. eu-kravene er strengere og ofte dyrere, 
men også lettere at håndtere administrativt, fordi man så ikke altid behøver den lo-
kale brandinspektørs velsignelse til løsninger.
door System gjorde opmærksom på sig selv som samarbejdspartner omkring løsnin-
ger med brandgodkendelser. 

efterfølgende var Torkil høft inviteret til at orientere om KMO’s nye system , hvor man 
nu bl.a. selv kan gå ind og se, hvornår ens firmagodkendelse udløber, administrere 
ansattes godkendelser m.m. – se selv på www.kmo.dk
 

Hotel Sabro Kro gjorde aftenen behagelig 
for deltagerne, der havde en god aften.
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H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk
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- alt til klima- og køleanlæg
Februar 2016

AARHUS 
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2750 Ballerup
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Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
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Fax  70 26 03 77

MITSUBISHI INVERTER SPLIT
Klimaanlæg til professionelle

Single og multi  - op til fire indedele
Vælg mellem flere modeller i forskellige 
størrelser

• To slags loftkassetter
• Lofthængt
• Væghængt
• Kanaltilslutning

Alle modeller har 
lavt lydniveau og høj 
SCOP

HJJ lagerfører nu 
Carrier klimaanlæg

SE FLERE MODELLER SAMT YDELSER OG DATA PÅ HJJ.DK

EFFEKTIVE • LYDSVAGE • PÅLIDELIG KOMFORT
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roadshows/produktmøder

der var skruet op for charmen og nyheder, da Ahlsell ref (!) med samarbejdspartnere 
afholdt vinterens roadshows primo februar 2016 i de 4 byer i danmark med Ahsell-
afdelinger. den stod på nyt tillægsnavn – nu Ahlsell ref for køleafdelingen - på f-gas 
forordningen, fremtiden for kølemidler, condensing units, fan coils, køletårne, tørkø-
lere og produktnyt var på dagsorden til de vel tilrettelagte og vel besøgte møder med 
absolut god arbejdsstemning.
Ikke mindst de mange nye anvendelser af trådløse og digitale muligheder var der in-
teresse for.

Der var fyldt godt op i møde-
rummet i Scandic Kolding den 
04.02.2016 

- th. ses divisionschef Henrik 
Lohse, Ahlsell Ref, i gang med 
at byde velkommen.
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HJJ - din kølegrossist

NØGLEFÆRDIGE CO2 LØSNINGER 
FRA SCM FRIGO
Transkritiske boosteranlæg - transkritiske chillere
Subkritiske anlæg med vand - eller brinekølede kondensatorer

• Nem installation
• Høj driftsikkerhed
• Optimal driftsøkonomi
• Lave serviceomkostninger

DEN NYE ECOSTAR LHV7E FRA BITZER

BITZERS optimerede condensing unit med opfylder ErP kravene for condensing units.
Den trinløse tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov, sikre et minimum af starter, mindsker risikoen for 
væskeslag og maksimerer levetiden for kompressoren.

Merudgiften til en ECOSTAR har ved rigtig dimensionering - under danske 
forhold - en tilbagebetalingstid på under to år i langt de fleste tilfælde.

I forhold til ældre EcoStar modeller kræver LHV7E mindre kølemiddelfyldning 
samtidig med at den har en højere køleydelse.

AKB_HJJ_februar_2016.indd   2 04-02-2016   09:15:25
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Bestyrelsen i tænkeboks
Vinteren lå solbeskinnet, men også tungt over østfyn, da AKB’s bestyrelse, supplean-
ter og sekretariat gik i gang med først bestyrelsesmøde og efterfølgende de lidt mere 
dybtgående emner, der var sat på dagsordenen på årets strategi- og internatmøde.

Vinteren og dens influenza havde desværre krævet sit blandt medlemmerne, så det 
var en let reduceret slagstyrke, der arbejdede sig igennem de mange punkter.

dels var der nogle hængepartier fra generalforsamlingen – bl.a. er nu en ny tilsynsbog 
på trapperne; men alle har vel bemærket, at der mangler montører – ikke mindst i 
hovedstadsområdet. effekten af dette er overordnet, at AKB-medlemmer udveksler 
arbejdskraft og lønnen stiger; men det løser jo ikke i sig selv situationen. derfor var 
dette og en række andre punkter, f.eks. flere medlemmer og bedre brancheløsninger 
til medlemmerne, bl.a. inden for forsikring, sat på tapetet. formanden vil afgive fyldig 
beretning om det videre strategiske arbejde i bestyrelsen ved næste generalforsam-
ling 4. november 2016.

Der blev tænkt og talt igennem på internatmødet primo februar. 
F.v. Lars Thorsen, Brian Ziegler, Mark A. Jensen, Anders Hansen, 
Annette Olsen, Paw Rasmussen, Jørgen Schreiber. Fraværende 
med afbud Bent Møller.
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Skills 2016  
AKB-Nyt’s læsere vil måske have bemærket, at seneste dM i Køleteknik blev afholdt 
på Ajour 2014 i Odense. det var ikke just et tilløbsstykke! Samtidigt er organisationen 
Skills ved at vokse sig rigtig stor og indflydelsesrig på de unges valg af uddannelse. 
det kræver en kort præsentation: 

”Skillsdenmark arrangerer dM i Skills, de årlige danmarksmesterskaber for erhvervs-
uddannelser. dM i Skills finder sted i forskellige danske byer hvert år. dM i Skills 2016 
fandt sted 4.-6. februar i Messe C i fredericia.

Skillsdenmark er også den danske organisation, der sender unge danske lærlinge og 
elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og euroSkills. der-
udover arbejder Skillsdenmark for 
at fremme erhvervsuddannelsernes 
image.” 
Se mere på www.skillsdenmark.dk

det er dyrt at afholde mesterskaber, 
så det er vigtigt, at udbyttet står mål 
med den store indsats, der skal til. 
Bl.a. derfor må det erkendes, at Skills 
nok fremover vil være platformen for 
også dM i Køleteknik for at kunne op-
timere cost-benefit på området. 

AKB-Nyts redaktør besøgte Skills for 
at vejre stemningen, og den var god 
– en sand summen og livlig aktivitet 
fra de mange, mange skoleelever fra 
hele danmark, der i busser var sendt 
til fredericia for at foretage en ind-
kredsning af deres uddannelsesøn-
sker. 

ræsonnementet må være: 
-> der bliver uddannet for få køleteknikere. 
-> flere unge skal vælge at uddanne sig til køleteknikere. 
->  Køleteknik skal gøres kendt over for de unge som en god og spændende 

uddannelse med gode jobmuligheder, så flere unge vælger at uddanne  
sig til køletekniker. 

-> de unge deltager i Skills for at vælge uddannelse.
->  Køleteknikeruddannelsen og dM i Køleteknik skal fremover være  

repræsenteret på Skills.

1.   Også i år var Ib Bæk Jen-
sens køle-romaskine utroligt 
populær blandt eleverne – 
der blev virkeligt trukket godt 
igennem for en kold soda-
vand.

2.   Og AKB-medlemmet KEA 
havde hyret denne lille robot-
fætter til at køre rundt med 
en tablet og servicere kunder 
og elever – kvik lille fyr!

3.   Selve standen fra KEA var 
opstillet i samarbejde med 
et landsdækkende udbud af 
efteruddannelser inden for 
energi- og miljøområdet. 
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KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com

eu f-gas regulation handbook
en vigtig historie kan ikke fortælles for tit, og håndbogen eu f-Gas regulation hand-
book: Keeping Ahead of the Curve as europe Phases down hfCs er med sine 38 sider 
et godt bud på en opslagsbog om prisudvikling på hfC’er, hvornår de enkelte produk-
ter og udstyr skal udfases, læktjek, de nye opbevaringsregler for data, labelling af 
udstyr og lignende. 

Man kan sige, at rapporten fra eIA – environmental Investigation Agency i uK – i tekst 
udlægger, hvad eu-forordning No. 517/2014 angiver. Godt nok i engelsk tekst, men 
her ofte med de ord, der gør, at man kan blive sikker i en usikker sag. håndbogen er 
tilgængelig online på adressen: https://eia-international.org/report/eu-f-gas-regu-
lation-handbook-keeping-ahead-of-the-curve-as-europe-phases-down-hfcs

lækagekontrol – hvor står det?
et medlem spørger: Iflg. den gamle f-gasforordning 1005/2009 skulle man udføre 
lækagekontrol senest 30 dage efter reparation af en lækage; gælder det også i den 
nye f-gasforordning 517-2014?

Lækagekontrol er beskrevet i ef forordning 842, Artikel 3 stk. 2, hvor der bl.a. står an-
givet, at: ”Anvendelserne kontrolleres for lækage senest en måned efter, at en lækage 
er blevet repareret for at sikre, at reparationen har været effektiv.” Problemet er så, 
at forordning 842 er ophævet med den nye forordning 517.

her står det imidlertid i Artikel 3 stykke 3: ”er anlæg eller udstyr underlagt kontrol for 
lækage i henhold til artikel 4, stk. 1, og er en lækage i anlægget eller udstyret blevet 
repareret, sikrer operatøren, at anlægget eller udstyret kontrolleres af en autoriseret 
fysisk person inden for en måned efter reparationen for at verificere, at reparationen 
har været effektiv.” 

eu-Kommissionen har i øvrigt været opmærksom på denne type problemer, da de 
iværksatte 517. de skriver i de indledende bemærkninger (25), at: ”denne forordning 
ændrer og supplerer genstanden for forordning (ef) nr. 842/2006, som derfor bør op-
hæves. for at sikre en problemfri overgang fra den gamle ordning til den nye ordning 
er det imidlertid hensigtsmæssigt, at Kommissionens forordning (ef) nr. 1493/2007 
( 2 ), (ef) nr. 1494/2007 ( 3 ), (ef) nr. 1497/2007 ( 4 ), (ef) nr. 1516/2007 ( 5 ), (ef) nr. 
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Effektive Glycoler
 - nu i Skandinavien !

tlf.: +45 42 36 41 90tlf.: +45 42 36 41 90
www.hydratech-scandinavia.netwww.hydratech-scandinavia.net

*Patent tildelt i 2013.

Coolflow DTX, ethylenglycol, som er
afgiftet* med vores DeTox™ additiv

Sekundære kølemidler til Proces-, Køle- og AC-systemer
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HYDRATECH
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INNOVATIVE OG  MILJØVENLIGE SPECIALVÆSKER TIL DET 21. ÅRHUNDREDE 

- proceskølevæsker - fødevareproduktion

- biomasse &
-gaskedel kølevæsker

- solvarmevæsker

- jord- &
varmepumpevæsker

- vedligeholdelse
& service

303/2008 ( 6 ), (ef) nr. 304/2008 ( 7 ), (ef) nr. 305/2008 ( 8 ), (ef) nr. 306/2008 ( 
9 ), (ef) nr. 307/2008 ( 10 ) og (ef) nr. 308/2008 ( 11 ) fortsat gælder og finder an-
vendelse, medmindre og indtil de ophæves ved delegerede retsakter eller gennem-
førelsesretsakter, der vedtages af Kommissionen i henhold til denne forordning.” 

Bl.a. indeholder forordning 303/2008 stadigt mange væsentlige elementer for køle-
branchen, som der ikke er taget hånd om andre steder. 

Men summa summarum – der skal stadig udføres lækagekontrol senest 30 dage 
efter en reparation.

pas på nye kølemidler og kompressor
et medlem gør opmærksom på, at erstatningskølemidler for r22 – f.eks. r449A – kan 
være aggressive over for O-ringe i kompressoren, så kølemidlet undslipper. for ek-
sempel kan en prop med konisk gevind isat, hvor det er muligt, forhindre at kølemidlet 
kommer i kontakt med kompressorens O-ring og dermed ofte løse problemet. 
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havvindmøller
et medlem har fået en ordre på køleanlæg til havvindmøller og spørger nu, om der 
gælder danske eller eu-regler? det er især 10 kg-reglen, der tænkes på. 

Bekendtgørelse nr. 552 – den danske bekendtgørelse, der forbyder hfC-gasser, men 
dispenserer for anlæg op til 10 kg kølemiddelfyldning – gælder for aktiviteter på dansk 
område, og da havvindmøllerne står på dansk territorium, gælder 10 kg-begrænsnin-
gen for kølemiddel for anlæg på møllerne. Som der lakoniske står på Miljøstyrelsens 
hjemmeside under emner: ”Anlæg til offshore er omfattet af bekendtgørelsen, idet de 
betragtes som landfaste med danmarks kontinentalsokkel.”

Søfart
Mange medlemmer spørger om regler i forbindelse med søfart. Gælder danske, eu- 
eller internationale regler i havn eller på havet? Samtidigt er der mange myter og 
sædvaner at forholde sig til. AKB-Nyt har henvendt sig til farvandsdirektoratet og an-
dre myndigheder i sagen for at få klarhed på regelsættet – men desværre forgæves. 

AKB-nyt hører gerne fra bedre vidende personer på området mhp. at følge op på sa-
gen, så vi alle får klarhed over ret og pligt i forbindelse med søfart. Indtil da har AKB-
Nyt sammenstykket, hvad vi mener, er gængs regelsæt:

hvis skibet er dansk indregistreret, gælder dansk lovgivning.
Skibet er så en del af eu.
Skibet skal så overholde eu/dansk lovgivning.
der er imidlertid ingen 10 kg grænse på skibe.

hvis skibet tilhører en nation uden for eu, kan skibet serviceres uden brug af køle-
middel. du kan svejse og lodde på anlægget, men ikke hælde kølemiddel på. det må 
besætningen vente med, til skibet er i internationalt farvand.

Kølemiddel må ikke bringes i land eller bringes fra land til skib.
Sådanne tilfælde er eksport eller import, og det er ulovligt uden særlig tilladelse.

danske montører arbejder ikke på lovlige eller ulovlige anlæg, så længe de ikke påfyl-
der/aftapper kølemiddel.

hvad der sker med anlæggene, når skibene er i internationalt farvand, er besætnin-
gens ansvar.

det er besætningens ansvar, at kølemidlet er opbevaret lovligt på skibet, når det er i 
havn.

hovedargumentet er, at danmark er en del af eu og skal leve op til reglerne om, at 
kølemidler ikke må handles uden for eu uden særlig tilladelse.
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            Det er tid til en konkurrence 

 
I uge 09+10 kaster vi numrene på alle salgsordrer i en 
 bowle og udtrækker en vinder af en lækker præmie. 

 
Vinderen offentliggøres på www.fkteknik.dk 

fredag d. 11.03.2016 efter kl. 12.00 
 

Vinderen får direkte besked. 
 
 
 

Har du travlt og må det godt se ud af noget?  
Så anvend Danfoss OPTYMA PLUS TM aggregater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fkteknik.dk 

Nye - og strengere 
- forsikringskotumer
et medlem gør opmærksom på, at en del købmandskunder har indskrevet i deres for-
sikringspolice, at når en maskine – og herunder naturligvis også kølemaskiner – er 
ældre end 10 år, kræver forsikringsselskabet to eller flere årlige serviceringer af ma-
skinen som krav for, at forsikringen vil dække evt. nedbrud.
I det givne tilfælde havde en købmand overtaget en forretning med samt forsikringer 
som franchisetager, og efter en kort periode steg en kompressor af med en regning 
på ca. 40.000 kr. til følge. forsikringsselskabet nægtede at dække skaden med hen-
visning til, at kølemaskinen var over 10 år gammel, men kun havde fået de årlige lov-
pligtige eftersyn og servicegennemgang, selv om der i forsikringspolicen var indføjet, 
at den efter 10 år skulle have service 2 gange om året.
forsikringsselskabet var endda så kække, at de betonede overfor købmanden, at det-
te krav burde hans kølefirma have orienteret ham om. 
AKB-nyt bemærker, at AKB-medlemmet sikkert gerne ville udføre den ekstra halv- 
årlige service og dermed gøre en bedre forretning; men at det jo kræver, at kølefirmaet 
har forhåndskendskab til de særlige forsikringskrav, hvis de skal rådgive købmanden.
I virkeligheden skulle forsikringsselskabet måske gøre sig lidt umage med disse op-
lysninger til de rette modtagere fremover på for- og ikke baghånd!
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Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

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
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temA: Analyse af køle- 

og ventilationsbranchen
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NR. 4   I   SEPTEMBER 2015   I   33. ÅRGANG

Levnedsmiddelbladet gør i en artikel opmærksom på, at den øgede anvendelse af 
Bake Off i supermarkeder medfører en række ulemper; herunder øget mulighed for 
mugvækst.

Ofte er Bake Off faciliteten 
placeret i selve supermarke-
det og består af et fryserum 
på under -20°C og et mindre 
forberedelsesrum, hvor ov-
nene er placeret. I fryserum-
met opbevares de frosne 
produkter, som er klar til at 
blive lagt på bageplader og 
bagt i forberedelsesrummet.

Selve fryserummet er normalt at regne som en terning på ben med et 10-20 cm hul-
rum til alle sider, så kulden fra ydersiden af fryserummets betonvægge ikke overfører 
kulde direkte til tilstødende lokaler, bygningskonstruktion og fundament, hvor der ville 
være risiko for dannelse af permafrost.

Når fryserummet er placeret inde i supermarkedet, vil den omgivende luft være ca. 
40°C varmere end de -20°C inde i fryseren. denne store temperaturforskel vil føre til 
kondensdannelse på de kolde flader i hulrummene.

det har vist sig, at små væghængte sorptionsaffugtningsanlæg kan løse problemet. 
de placeres typisk i hulrummet ovenover fryserummet og behøver kun en meget en-
kel kanaltilslutning, der sørger for at fordele den tørre og affugtede luft langs med 
fryserummet yderside.

en sorptionsaffugter fører luften gennem en affugterrotor. Vandet fra luften absor-
beres på rotorens højhygroskopiske overflade. rotoren drejer meget langsomt rundt, 
og den tørre luft sendes ud i hulrummet gennem kanalerne. den absorberede fugt 
fjernes igen fra rotoren ved hjælp af en opvarmet luftstrøm, der blæser den varme og 
nu våde luft ud til det fri.

hvis man sikrer, at dugpunktet i hulrummet altid holdes lavere end den laveste over-
fladetemperatur på fryserummets yderside, kan der ikke opstå kondens. det med-

fører både, at mug og skimmel ikke kan 
opstå eller vokse, samt at der undgås 
fugtskader på bygningen. 

hvis man også sænker luftfugtigheden 
i den varmere udendørsluft ved porten 
eller slusen, reducerer man risikoen for 
is og rim i køle-/fryserummene, så man 
også undgår problemer med isopbygnin-
ger på gulve, lofter og produkter, samt 
de kritiske kondensdryp i brancher, hvor 
hACCP-regulativer skal overholdes
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iso9001:2015 bliver indført 

over de næste 3 år, så hvad nu? 

AKB fremlægger et program, hvor alle kan 

komme med på vognen – læs i AKB-nyt hvordan!
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