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Leder

IndbydeLse GeneraLforsamLInG 2016

sIden sIdst
- adr-kursus af eigil.dk hos aKb
- sekretariatet under vand – igen igen
- dementi - alcatherm
- beskæftigelsesministeren beklager
- endnu et kuld køleteknikere  

det faGLIGe hjørne
-  Kmo & aKb i samarbejde – og husk at angive 

gebyr på fakturaen
- regler for arbejde med køle- & VP-udstyr
- hfC-afgifter – hvor meget?
- skal lærlinge have pension?
- Kompetencefond?
-  das sollten sie wissen… og hvad er i øvrigt 

kravene til kolleger fra andre lande?
-  aKb afholder workshops i Iso9001:2015 

ultimo september
-  Kriterier for grønne offentlige indkøb af køle-

anlæg
-  Ændres der regler ved brændbarhed i forb.m. 

af ds/en 378
-  areas bud på håndtering af brændbare  

kølemidler

temaartIKeL: 
dPa Producentansvar – hvad nu?

CooL neWs nye medlemmer

Kolofon
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leder 

”fremtidens aKb”
har vi kaldt efterårssamlingen 2016

fremtiden er interessant. den er ukendt, men vi har indflydelse på den. derfor har vi 
valgt at se på fremtiden i forbindelse med årets efterårssamling i aKb.

Ikke mindst kølemiddelområdet har været meget turbulent på det seneste med udspil 
fra miljøstyrelsen om at droppe 10 kg-reglen og så ikke alligevel, samtidigt med at 
der strammes op fra eU’s side. derfor har aKb’s bestyrelse taget initiativ til at formu-
lere aKb’s egen kølemiddelpolitik 
fremover med forslag til miljøsty-
relsen. det fortæller vi om.

Vi har også bedt en anden inte-
ressant person – raket madsen 
– om, hvordan han ser fremtiden. 
og det skal der nok komme noget 
godt ud af. Peter madsen – el-
ler raket madsen – er kendt for 
sine hjemmeproducerede under-
vandsbåde og sine planer om at sende en mand ud i rummet i en dansk produceret ra-
ket. Vi glæder os meget til sammen med medlemmerne at høre, hvad en mand - med 
så stor appetit på fremtiden - har at sige.

Vi er på hjemmebane i Comwell roskilde. roskilde ligger centralt og er en god base 
for ledsagerne til at se København og et godt udgangspunkt for et stort fælles bran-
chemøde.

så vel mødt 4.november 2016 hos AKB 
– en moderne brancheforening med traditioner!

Lars thorsen
formand



aKb nyt  I  nr. 4  I  sePtember 2016
4

GeneralforsamlinG

autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers branche-
forening, aKb, indvarsler medlemmerne til 
ordinær generalforsamling

fredag 04. november 2016 kl. 09:30 
på Comwell roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 roskilde

Comwell Roskilde

GeneraLforsamLInG 2016
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daGsorden:
a.  Valg af dirigent
b.  dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c.  Årsberetning
d.  regnskab.
e.  driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent 
f.  Indkomne forslag
g.  Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
i.  Valg af 1 foreningsrevisor og 1 foreningsrevisorsuppleant
j.  forslag til placering af næste års o.g. 
k. eventuelt.
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Raket Madsen

ProGram for medLemmer, fredaG den 04. noVember 2016

Kl. 08:30  ankomst Comwell roskilde. morgencomplet

Kl. 09:30  Åbning af aKbs efterårssamling. Velkommen. 

Kl. 09:45  Generalforsamling iflg. vedtægterne

Kl. 10:45  Pause

Kl. 11:15  hvad er min ret og pligt? advokat Klaus Graversen, advodan roskilde

Kl. 11:45  samarbejde. dansk Køle- & VP-forening. m. juel skovrup & j. hansen

Kl. 12:00  frokost

Kl. 13:00  fjernkøling. henrik Lorentsen bøgeskov, Chef for fjernkøling, hofor

Kl. 13:30  sikker omgang med kemikalier, Wiberg Chem. safety Consulting aps.

Kl. 14:00  Pause

Kl. 14:20  ecodesign og energimærkning. esben Vendelbo foged, tekn. Institut

Kl. 15:00  hvad er min ret og pligt? advokat Klaus Graversen, advodan roskilde

Kl. 15:30  Pause. Udlevering af værelsesnøgler.

Kl. 16:00  aKb kølemiddelpolitik, Vonsild Consulting & Lars thorsen, aKb

Kl. 16:30  festforelæsning: fra havets bund til rummet – raket madsen

Kl. 17:30  Pause

Kl. 18:30  Vi mødes til velkomstdrink.

Kl. 19:00   festmiddag, vine ad libitum, stripper-sisse,  
Copenhagen blues hustlers, fri bar

Kl. 01:00  natmad
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Copenhagen Blues Hustlers

ProGram for LedsaGere, fredaG den 04. noVember 2016

Kl. 08:30  ankomst Comwell roskilde. morgencomplet.

Kl. 09:30  afgang fra Comwell roskilde til København med bus

Kl. 10:30  designmuseum danmark – guidet rundtur i dansk design-mekka

Kl. 12:00  Illum rooftop, champagne, og vi indtager Illums nye shops

Kl. 13:15  frokost på restaurant maIo, Illum roof-top

Kl. 14:15  Vi tager til det ny ragnarock-museum i roskilde med guidet rundtur

Kl. 16:00  retur til Comwell roskilde

Kl. 16:30  festforelæsning med raket madsen – kendt fra tV og radio!

Kl. 17:30  Pause

Kl. 18:30  Vi mødes til velkomstdrink

Kl. 19:00  festmiddag, stripper-sisse kommer og bekender, blues, fri bar 

Kl. 01:00  natmad

ProGram for LørdaG den 05. noVember 2016
afrejse efter morgenmad
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PraKtIsKe oPLysnInGer om efterÅrssamLInGen 
med PrIser som I ’15, ’14 oG ’13:

efterårssamling for 1 person/medlem inkl. enkeltværelse kr. 1.495,00
(morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde,
aftenarrangement og enkeltværelse 4.-5. november 2016)

efterårssamling for 2 personer inkl. dobbeltværelse kr. 2.295,00
(morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde,
aftenarrangement for medlem, ledsagerarrangement, 
aftenarrangement for ledsager og dobbeltværelse 4.-5.november 2016)

dagsarrangement uden Aftenarrangement og u. overnatning  kr. 595,00
(generalforsamling, frokost, medlemsmøde) 

Aftenarrangement kr. 595,00
(kun aftenarrangement)

ledsagerarrangement kr. 595,00
(prisen er den samme, uanset om man deltager eller ikke
deltager i aftenarrangementet)

generalforsamling Gratis
(uden frokost m.m.)

praktiske informationer 
Vi har forhåndsreserveret en del værelser hos Comwell roskilde, også til 
natten mellem torsdag den 03. og fredag den 04. november.
der er gode parkeringsmuligheder lige bag ved hotellet. 
anden vin, øl eller vand end det inkluderede, betales for egen regning 
aftenarrangementet er med fri bar (øl, vand og vin)

tilmelding:
der kan tilmeldes på følgende måder: 
Via hjemmesiden www.koeleteknik.dk – på medlemssiden under arrangementer/til-
melding. eller via e-mail på akb@koeleteknik.dk med udførlig angivelse af bestiller og 
det bestilte eller via telefon 4632 2111 

seneste tilmelding fredag 21. oktober 2016!



 

Kære kølevirksomhed. 
 
Vi i Lekon Rådgivning er klar til at opdatere kvalitetssystemer til ISO 9001:2015, 
og nu brænder vi for at hjælpe dig med et nyt system. 
 

Vi har gennem de sidste 13 år hjulpet i nærheden af 1000 virksomheder med 
kvalitetssystemer – de fleste af dem gennemfører vi stadig årlig intern audit for og hjælper 
dem med den løbende vedligeholdelse af deres kvalitetssystem. 
 

Hvorfor os? 
Vi tilpasser vores indsats til dine behov, så har du travlt med at:

� Lede din virksomhed 
� Servicere dine kunder 
� Eller kan du bare ikke afse tid til opdatering 

 

- er vi klar til at overtage ansvar for opdatering med minimum brug af 
din tid.  
 
Hvad du får ud af det. 

� Sikkerhed for efterlevelse af krav 
� Enkelt kvalitetssystem 
� Tid og frihed til at løse andre opgaver 

 
Kontakt os for en uforpligtende samtale eller et møde. 
 

Venlig hilsen 
 
 
John Mandrup 
Lekon Rådgivning 
 

Vi udfører opgaver med optimering, arbejdsmiljø, MUS og ledercoaching m.m. 
Vi leverer arbejdsmiljø- og miljøsystemer og Ledocsystem.dk systemer, der 
understøtter ISO 9001. 

 
Lekon Rådgivning – Roskilde – Kolding – Aalborg 

www.lekon.dk – lekon@lekon.dk - 46767111 
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sekretariatet under vand 
– igen igen
hvert år i tordensæsonen sker det – i år den 11. august 2016 – hvor de lokale water-
busters måtte rykke ud og pumpe 6.000 liter vand op af kælderen efter nattens sky-
brud. 

heldigvis skete ingen skade, da alt er klodset op i aKb’s kælder, men der er igen sendt 
en ansøgning til boligselskabet om højvandslukke på afløbene.

adr-kursus af eigil.dk hos aKb
I juni spurgte jK el & Køl i Gørlev aKb til 
nærmeste adr-kursus. sammen med 
aKb-medlemmet eigil, som er kendt for 
god, hurtig og pålidelig rådgivning blev der 
hurtigt etableret et kursus den 30. juni på 
sekretariatet i roskilde med 4 deltagere, 
der så igen har hjemmel til transport af 
farligt gods. sådan!



Ahlsell Ref

Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg

Kundeservice 
Tlf. 4324 1717 • AhlsellRef@ahlsell.dk

www.ahlsell.dk

Rørisolering
- også til CO2 anlæg

• Effektiv isolering af kølerør
• Godkendt til temperatur område -57 °C op til 125 °C.
• Brandklasse EL i henhold til testmetode EN/ISO 11925-2
• Godstykkelse 6, 9, 13, 19, 25 eller 32 mm
• Pladeisolering 6, 9, 13, eller 19 mm
• Med og uden klæb
• Bredt sortiment i tilbehør

- isoleret set. Bliver du vores bedste kunde!

Ahlsell-Ref_AKB-Nyt_06-2016_2016-02-25.indd   1 14-04-2016   15:15:25
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beskæftigelsesministeren beklager
I aKb-nyt juni 2016 gengav vi aKb’s brev til beskæftigelsesministeren vedr. arbejde 
på anlæg på over 2,5 kg. kølemiddel i rullende materiel på baggrund af et amU-kursus. 
ministeren beklager og bedyrer, at aKb vil blive hørt i lignende sager fremover – vi får 
se! men døm selv og læs ministerens svar på modstående side:

dementi - alcatherm
aKb-nyt lagde i juni 2016 op til klapjagt på alcatherm i flensborg for ikke at over-
holde dansk lovgivning og ikke at have de fornødne godkendelser på plads efter et 
hårdt pres fra medlemmer af aKb, der hårdnakket har påstået, at alcatherm gen-
tagne gange har opstillet anlæg med over 2.5 kg. kølemiddel uden at være i besiddelse 
af Iso9001-godkendelse. 

aKb-nyt går nu på branchens vegne ud med en undskyldning til alcatherm. den 17. 
marts 2015 godkendte arbejdstilsynet ejerens kvalifikationer til d-certifikat i dan-
mark, og alcatherm fik 12.03.2015 godkendt Iso9001:2008 certifikat fra decra i 
stuttgart, som gælder til 11. marts 2018.

sekretariatet anmoder også derfor igen om – hvis nogen ønsker at bebrejde eller gå i 
rette med en kollega for ulovligt arbejde – fremover at modtage fyldestgørende foto-
dokumentation som betingelse for efterfølgning!
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endnu et kuld køleteknikere 
fredag den 10. juni blev endnu et hold køleteknikere udklækket fra den jydske ha-
andværkerskole. På forsiden af aKb-nyt stråler de glade svende med skuemestre og 
undervisere, og der var også grund til glæde hos aKb-medlemmerne Vojens Køletek-
nik a/s og skjødt Køleteknik a/s på grund af de flotte bronzemedaljer til henholdsvis 
Kasper hvidtfeldt Pedersen og jacob Langmach nielsen. 

fra venstre  Vojens Køleteknik a/s mester Christian Petersen
 skuemester bjørn søby
 Vojens Køleteknik a/s elev Kasper hvidtfeldt Pedersen
 aKb Kim Valbum
 skjødt Køleteknik a/s elev jacob Langmach nielsen
 skuemester Gert borlund
 skjødt Køleteknik a/s direktør rikke skjødt

aKb-nyt 
ønsker 
stort tillykke! 



Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget
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Kmo & aKb i samarbejde 
– og husk at angive gebyr på fakturaen

aKb og Kmo koordinerer: aKb kan nu tilbyde papirhåndtering vedrørende Kmo-god-
kendelser og –oplysninger, så medlemmerne kan slippe for en arbejdsomgang. aKb 
har været på mini-kursus hos Kmo for at lære systemet at kende. aKb gør opmærk-
som på, at håndteringen kun kan foregå, hvis virksomheden giver aKb adgangsko-
derne til virksomhedens oplysninger hos Kmo.

samtidigt har et medlem spurgt om angivelse af Kmo-gebyr på faktura er nødvendig? 

svar: det er det. I regelsæt for Kmo 5 stk. 9 står der skrevet: ”Virksomheden har pligt 
til på alle fakturaer, på særskilt varelinie, at påføre det til enhver tid gældende Kmo-
miljøtillæg. Kmo-miljøtillægget må ikke pålægges avancer hverken direkte eller indi-
rekte. af fakturateksten skal både beløb og mængde
fremgå.”

regler for arbejde med 
køle- og VP-udstyr
en slutbruger har ringet og spurgt, hvorfor han ikke selv må opstille køleanlæg?

I henhold til eU-forordning 2015/2067 af 18. november 2015 skal alle, der samler/
sammenkobler to eller flere køle-/varmepumpeenheder, der indeholder hfC kølemid-
del, eller servicerer eller vedligeholder disse, hvor der ved udførelsen af opgaven fore-
tages indgreb i kølekredsen, være autoriseret til dette: https://www.kmo.dk/doku-
menter/forordning%202015-2067.pdf  heraf fremgår, at for at blive autoriseret til at 
arbejde med kølemiddelfyldninger på under 2,5 kg. (i eU 3 kg) – en såkaldt Kategori 
II-godkendelse - skal vedkommende have gennemført et godkendt kølekursus og af-
sluttet dette med tilfredsstillende resultat.
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Krav til personale for at arbejde kølemiddelfyldninger på over 2,5 kg. kølemiddel, fin-
des i bilag 7 i gældende bekendtgørelse nr. 100 fra beskæftigelsesministeriet: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31045  

Krav til virksomhederne for at arbejde med kølemiddelfyldninger på over 2,5 kg. kø-
lemiddel fremgår af bekendtgørelse nr. 100 punkt 5.4: ”firmaer, der udfører en el-
ler flere af de i pkt. 5.2 nævnte opgaver på anlæg af type a, b, C eller d, skal være i 
besiddelse af fornøden viden om køleanlæg, jf. pkt. 5.3, og skal være en sagkyndig 
virksomhed, jf. § 2, som har kendskab til regler og standarder på området.” af samme 
bekendtgørelsens §5 stk. 11, at ”sagkyndig virksomhed: Virksomhed, som har et cer-
tificeret kvalitetssystem opbygget efter ds/en Iso 9001”Kvalitetsstyringssystemer 
- systemkrav” for den pågældende beskrevne aktivitet.”

Krav til personale og virksomheder om autorisation til at arbejde med fluorholdige 
drivhusgasser fremgår af eU-forordning nr. 517/2014 af 16. april 2014: 
https://www.kmo.dk/dokumenter/
forordning%20nr.%20517-2014%20ny%20f-gasforordning.pdf 

den nationale aktør for hfC-området er Kølebranchens miljø ordning – Kmo - hos hvem 
operatører – personale og virksomheder – skal have godkendelse fra for at håndtere 
fluorholdige drivhusgasser: https://www.kmo.dk/dokumenter/regelsæt%206,3.pdf  

summa summarum: Virksomheder, der arbejder med kølemiddelfyldninger på over 
2,5 kg. kølemiddel skal i danmark have en Iso9001-godkendelse, samt en Kmo-god-
kendelse, hvis de arbejder med hfC-kølemiddel.

Køleteknikere, der arbejder med kølemiddelfyldninger, skal i danmark være være i be-
siddelse af en Kmo-godkendelse, hvis de arbejder med hfC-kølemiddel. hvis kølemid-
delfyldningen er over 2,5 kg., skal vedkommende som minimum være i besiddelse af 
et kategori II-certifikat.
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hfC-afgifter – hvor meget?
et ikke-medlem af aKb spørger, om afgiften på kølemiddel er fast, eller om man må 
kræve mere op?

afgiften er fast, og man må ikke kræve andet beløb op – det ville svare til at angive 
den moms-%, man selv finder rimelig. afgiftsatser for hfC-er står at læse på sKat’s 
hjemmeside  http://www.skat.dk/sKat.aspx?oId=1921422 og angiver, at afgiftens 
størrelse er bestemt på grundlag af stoffets GWP, altså drivhuseffekt. 1 GWP er sat til 
15 øre i afgift pr. kg., dog max. 600 kr. pr. kg.

skal lærlinge have pension?
aKb-nyt har spurgt metal, der beredvilligt har svaret:
Pension til lærlinge følger industriens overenskomst (bestemt af lov om erhvervsud-
dannelser), og den siger, at hvis en lærling er 20 år når han begynder sin uddannelse, 
skal han have pension i sin læretid efter 2 mdr. i virksomheden, med mindre han havde 
optjent ret til pension andet steds inden han begyndte (typisk en voksenlærling der 
har været i arbejde tidligere). hvis han er under 20 år, når han begynder, gælder reglen 
om pension først når han bliver udlært. da det er lov om erhvervsuddannelser, der 
siger, at man skal følge overenskomsten, betyder det at virksomheder uden overens-
komst skal  følge overenskomsten for lærlingene.
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Kompetencefond – hvad er det?
Industriens KompetenceUdviklingfond, i daglig tale IKUf, er en fond, der støtter selv-
valgt uddannelse, der kan bruges inden for industrien. Virksomheden skal dog være 
dækket af en overenskomst, der står bag fonden.

fonden er stiftet af dansk Industri og Centralorganisationen af Industriansatte (Co-
industri) ved overenskomstfornyelsen i 2007. Under udover de 8 fagforbund under 
Co-Industri er fødevareforbundet nnf også med i IKUf. 

for at søge, skal medarbejderen opfylde følgende betingelser ift. overenskomster og 
ansættelsesforhold: 

http://ikuf.dk/loenmodtager/vigtig-information/hvem-kan-soege-tilskud.aspx    
du/I kan læse mere om fonden her: http://ikuf.dk/om-ikuf.aspx
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das sollten sie wissen. 
og hvad er i øvrigt kravene til kolleger fra 
andre lande?

hvilke krav stiller man til udenlandsk arbejdskraft, der skal udføre køle- og varme-
pumpeopgaver i danmark?

hvis virksomheden og montøren er fra et andet eU-land eller norge, Grønland og 
færøerne og skal udføre opgaven i danmark, må den pågældende montør principielt 
udføre de samme arbejdsopgaver, som han må i sit hjemland og skal naturligvis iagt-
tage og overholde dansk lovgivning. Virksomheden skal overholde eU-direktivet om 
anerkendelse af erhvervskvalifikationer, som især er vigtigt ved autorisationsbelagt 
arbejde, og søge om anerkendelse i pågældende land. 

hvis en dansk virksomhed ansætter en udenlandsk montør, er køleområdet et af de 
områder, hvor virksomheden ikke må beskæftige personer, hvis de ikke har gennem-
gået den danske uddannelse eller på anden måde fået uddannelsesbevis, certifikat el-
ler anerkendelsesbrev fra arbejdstilsynet. ansøgning om godkendelse af udenlandsk 
arbejdskraft ligger på arbejdstilsynets hjemmeside. 

samme principielle regler gælder for danske virksomheder og montører, der opererer 
i udlandet. 

med hensyn til tyskland skal autoriseret arbejde registreres hos handwerkskammer. 
anlæg skal som udgangspunkt trykprøves hvert år, og derudover skal eU’s regler for 
læktjek naturligvis overholdes. service udføres efter producentens anvisninger og af-
vigelser herfra har en strafferamme på op til 50.000 €. 

aKb har på sin hjemmeside under Lovtekster nederst samlet et mini-bibliotek om tysk 
regelsæt, registreringsblanket m.m.
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HFC-fri køling og opvarmning
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aKb afholder ultimo september 
workshops i Iso9001:2015 
således:
nilles Kro, hadstenvej 209, 8471 sabro: 
mandag den 26. september 2016 kl. 15:00 – 20:00
mandag den 24. oktober 2016 kl. 15:00 – 20:00
mandag den 21. november 2016 kl. 15:00 – 20:00
  

AKB, vestergade 28, 4000 roskilde:
tirsdag den 27. september 2016 kl. 15:00 – 20:00
tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 15:00 – 20:00
tirsdag den 22. november 2016 kl. 15:00 – 20:00
  
Pris pr. person 3.000 kr. + moms. incl. forplejning. 
tilmelding kan kun ske til alle tre workshops samlet. bindende tilmelding skal ske til 
aKb’s sekretariat senest mandag den 19. september 2016 kl. 12:00! 
tilmelding sker på tlf. 46322111 eller akb@koeleteknik.dk  
 
første workshop gennemgår afsnit 4, 5 og 6 i Iso 9001:2015
anden workshop gennemgår afsnit 7 og 8 i Iso 9001:2015
tredje workshop gennemgår afsnit 9 og 10 i Iso 9001:2015

der vil være tid for de enkelte deltagere til at rette/tilføje i eget system, og der vil være 
konsulent til stede, der kan give individuel hjælp og sparring.

resultatet af workshop-deltagelsen er, at den enkelte deltager får et opdateret le-
delsessystem, der opfylder kravene i Iso9001:2015 og at bek. 100 bilag 7, klar til at 
indføre i egen virksomhed.
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Kriterier for grønne offentlige 
indkøb af køleanlæg
miljøstyrelsen har fået udarbejdet rapporten med ovenstående titel i foråret 2016. 
rapporten giver forslag til indkøbskriterier for offentlige grønne indkøb af udvalgte 
typer af køleanlæg til ”den ansvarlige Indkøber” og oplæg til indkøbsmål til Partner-
skab for offentlige Grønne Indkøb. 

rapporten er god at henvise til for den, der vil udarbejde et attraktivt tilbud til den 
offentlige indkøber – eller som opslag til, hvad der anses for god praksis. rapporten 
kan findes her: 
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2016/maj/kriterier-for-of-
fentlige-groenne-indkoeb-sf-koeleanlaeg/

Ændres der regler ved brændbarhed i 
forb.m. af ds/en 378?
asbjørn Vonsild, der er formand for arbejdsgruppen i danmark svarer hertil: det korte 
svar er vel: nej. den største ændring er at det i nogle tilfælde bliver tilladt at have mere 
a2L kølemiddel i systemet end en378 tillader i dag (de hedder a2 i dag).

spørgsmålet om fyldningsgrænser fylder pt. meget i arbejdsgruppen, den nye op-
datering har fået omstruktureret afsnittet om fyldningsstørrelser, men det har ikke 
været muligt at blive enige om væsentlige ændringer til dem.
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BrandBare kølemidler er i fremmarch

akB -nyt BrinGer her 
areas Guideline til håndterinG

AREA (www.area-eur.be) is the European 
organisation of air-conditioning, refrig-
eration and heat pumps contractors. 
Established in 1988, AREA voices the 
interests of 22 national members from 
19 European countries, representing 
more than 13,000 companies (mainly 
small to medium sized enterprises), 
employing some 110,000 people and 
with an annual turnover approaching € 
20 billion.

EQUIPMENT FOR 
REFRIGERANTS 
WITH LOWER (A2L) 
AND 
HIGHER (A3) 
FLAMMABILITY

Version 1.0 – April 2016

FOREWORD
In the future we will see more alternative refrigerants to HFCs due to the EU F-gas Regulation and future 
international phase-down of High Global Warming Potential Substances. To lower global warming impact it is 
necessary to have a less stable molecule as a refrigerant, which means that the substance becomes flam-
mable. The equipment and the tools for installation, maintenance and repair of future equipment containing 
flammable low GWP refrigerants need to be properly handled by competent personnel.
For the competence of the personnel, refer to the AREA Guideline: “Guidance on minimum requirements for 
contractors’ training & certification”, 2014.  
This guide gives service technicians a tool to understand the equipment that should be used to service refrig-
eration plants containing flammable low GWP refrigerants in category A2L (lower flammability) or A3 (higher 
flammability). Please always refer to the manufacturer of your equipment for specific information regarding 
the category applicable for your tool.

List of refrigerants covered by this document:

Lower flammability A2L-refrigerants  
5 Low GWP – HFOs – Mixtures HFCs-HFOs (R32, R1234yf, R1234ze, R444, R445A, R454A, and R454B…  
List is not complete, and please check with EN 378:2015, Annex E for details on safety classification

Higher flammability A3-refrigerants
5 HC – Hydrocarbons R290 (propane) – R1270 (propylene) – R600 (butane) - R600a (isobutane) 

All these refrigerants are flammable at +20°C, with the exception of R1234ze, which is not flammable below 
+30°C.
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TRANSPORT OF FLAMMABLE REFRIGERANTS
Be aware that transport of flammable refrigerants is only 
allowed for a limited quantity (check ADR/ national 
legislation) and only if the refrigerant is transported 
directly from pick-up to worksite. Use preferably an 
open air truck, but ensure proper ventilation if the 
truck is enclosed.

Figure 1LOWER FLAMMABILITY 
A2L-REFRIGERANTS
A2L are lower flammability refrigerants with a maximum burning velocity less than 10 cm/sec (ASHRAE 34 
– ISO5149). Following a few but important safety precautions, such as handling by a competent refrigeration 
service engineer, their use is not very different from that of HFCs class A1 refrigerants. One of the main dan-
gers is pooling (i.e. creating a temporary flammable zone when leaking refrigerant (heavier than air) gathers in 
small spaces). High-energy sparks in such an area could cause ignition and flame propagation. 

GENERAL
Tools & Equipment
Some standard tools and equipment, including gauge manifold sets, can be used safely with flammable 
refrigerants

AREA recommends the use of vacuum pumps approved for use with A2L-refrigerants. Old vacuum pumps 
with a brushed motor should not be used because of the high-energy spark they create. Modern vacuum 
pumps with brushless EC motors can be used if the pump is switched on by an external power source and not 
by the on/off switch mounted on the pump.
In addition, the flammable refrigerant discharged by the pump is usually safely dispersed and does not result 
in a flammable zone providing the pump is 
located in a well-ventilated area (ATEX zone 
2 = an area in which an explosive mixture is 
not likely to occur in normal operation and, 
if it does, will only exist for a short time). 
The section below on evacuation shows 
how you can avoid the hazard associated 
with the switch.
Standard recovery machines cannot 
safely recover flammable refrigerants and 
therefore must not be used. Unlike vacuum 
pumps there are several sources of ignition 
(e.g. on/off switches, relays, pressure 
switches).
In addition, a leak would result in a flam-
mable zone around the machine. These 
hazards cannot be avoided; therefore the 
correct recovery machine must be used.

Figure 2  - Possible sources for leakage and safety 
equipment used when filling flammable refrigerant
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Figure 3 - 
Electronic leak detectors 
suitable for flammable 
refrigerants

Leak detection
Most electronic leak detectors used for HFC and HCFC leak detection are not safe or sufficiently sensitive for 
use with flammable refrigerants, so electronic detectors specifically for flammable gases (or leak detection 
spray) must be used.

Flammable refrigerant systems must be leak-tested 
using a method that is safe and sensitive:
•	 Leak	detection	spray
•	 	A	suitable	electronic	flammable	gas	detector	

(examples are shown in the photos below).

If you cannot find leaks using these methods you should 
recover the remaining charge and test the system for 
leak tightness using OFN (Oxygen-Free Nitrogen).

Refrigerant recovery
A2L-flammable refrigerant must be recovered using a suitable 
recovery machine (a standard recovery machine for halocarbon-
type refrigerants must not be used). 
Evacuate the recovery cylinder to remove air before filling it with 
flammable refrigerant.
•	 	Do	not	mix	flammable	refrigerants	with	other	types	of	

refrigerant in a recovery cylinder.
•	 	When	recovering	hydrocarbon	refrigerants,	do	not	fill	the	

recovery cylinders with more than 45% of the HFC safe fill 
weight.

•	 	Label	the	recovery	cylinder	to	show	it	contains	a	flammable	
substance.

A2L synthetic refrigerants (as HFOs and R32) must be recovered 
as the HFC refrigerants and not vented to the atmosphere.

Figure 4 - 
Recovery machines 
for use with flammable 
refrigerants (respectively 
on the left for HCs and on the right for 
A2L refrigerants)

Evacuation
If a vacuum pump approved for A2L-refrig-
erants is not available, check that the on/
off switch is the only source of ignition in the 
pump. If this is the case, the vacuum pump 
can be safely used with flammable A2L-refrig-
erant if the on/off switch is not used:
•	 	Move	the	switch	to	the	on	position	and	

plug the pump into a socket outside 
the 3 m zone and control it from this 
socket

•	 	Locate	the	vacuum	pump	in	a	well-
ventilated area or outside

Figure 5
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REFRIGERANT R32

Specification of Refrigerant Cylinder
•	 Red	shoulder	(flammable	gas)
•	 Left	thread	(an	adapter	piece	is	required	to	connect	manifold)
•	 Minimum	test	pressure	=	48	bar
•	 Fill	rate	for	recovery	bottles	for	R32	is	60%

Service Tools for R32
•	 Tool	Compatibility
 [if switching over from R410A]

Because R32 has approximately the same pressure as R410A, the refrigerant oil is also Polyolester (POE) oil 
and R32 can be accommodated with the same contamination control (preventing impurity contamination) as 
R410A. Tools that are used with R410A can be shared with R32 after confirmation from the tooling supplier.

Table 1 - Shared tools between commonly-used refrigerants in air conditioning systems
(please always refer to the manufacturer of your equipment for specific information)

References:
Stig Rath (2015) Kuldemontøren 2, ISBN 978-82-7345-620-5 www.bestselgerklubben.no

Daikin (2015) Service manual for products using R32
REAL Alternatives (2015) E-Learning on Alternative Refrigerants Leonardo da Vinci EU Project www.realalternatives.eu 

Caresaver (2014) Universal Refrigerant Recovery Unit Operational Manual
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HIGHER FLAMMABILITY A3-REFRIGERANTS
A3 are refrigerants with a higher flammability risk than A2L-refrigerants. The main difference is that a rela-
tively weak spark can ignite a flammable mixture. Static sparks typically occur from clothing, iron screwdriv-
ers, bad electrical grounding, or a torch switch turned on. Avoiding sparks, good ventilation and no leakage 
are key points to avoid a dangerous situation. When working with A3-refrigerants, always use a personal 
leakage detector and remember that a vacuum pump, working fan, weight, recovery unit, leak detector and 
electrical drill must be approved for Ex-conditions, Zone 2 (ATEX).

Safety Procedure for the work area where HC systems are being serviced:
•	 	There	must	be	no	source	of	ignition	(compressor	contactors,	klixons,	electrical	connections)	within	

3m of the system
•	 The	area	must	be	well	ventilated
•	 The	area	must	be	monitored	with	a	hydrocarbon	leak	detector

Recommended procedure for recovery of HC refrigerant equipment from 
small refrigeration units:

•	 Plug	in	the	ventilation	fan	3m	from	the	working	area	and	position	at	floor	level
•	 Plug	in	the	recovery	unit	3m	from	the	working	area	and	recover	the	hydrocarbon	refrigerant
•	 	When	the	low-pressure	lamp	illuminates,	switch	the	unit	to	low	pressure	override	and	allow	 

it to run for 2 minutes
•	 Pressurise	the	system	with	OFN	(Oxygen-Free	Nitrogen)	to	just	above	atmospheric	pressure
•	 	Using	an	HC	sensor,	check	that	no	hydrocarbon	refrigerant	is	in	the	air	before	lighting	the	brazing	

torch
•	 Un-braze	or	cut	the	connections	and	complete	the	
service operation 
•	 Braze	back	or,	better	still,	use	mechanical/com-
pression	joint	tool	and	connectors	

Cylinders for flammable refrigerants have left thread con-
nections. They differ from the traditional HFC refrigerant 
cylinders to avoid use of the same pipework, which might 
confuse the technicians.
Recommendations for vacuum, recovery and leak checks 
for A2L-refrigerants are valid for A3-refrigerants.
For small quantities of hydrocarbons to be evacuated, 
normal practice recommends venting, but please always 
refer to your national legislation. See figure below:

Figure 6 - Example of safe venting of hydrocarbon refrigerant 
to outdoor location (if allowed by national legislation)

DISCLAIMER AREA does not assume liability for any statements made in this paper or any actions taken by its 
readers or users, which may cause unintended damage or injury as a result of any recommendations or inferences 
made within this paper. Please always refer to manufacturers’ manuals and instructions. Although all statements 
and information contained herein are believed to be accurate and reliable, they are presented without guarantee or 
warranty of any kind, expressed or implied. This paper makes only general recommendations on the use of low GWP 
refrigerants which do not compensate for individual guidance and instructions. National laws and guidelines must be 
consulted and adhered to under all circumstances. 
© AREA 2016
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temaartikel

om Weee-direktivet og 
dpa-ordningen
hvordan er reglerne - og hvordan kan kølevirksomheder 
lettest håndtere direktivets krav?

Af Camilla Nørskov, Nørskov Miljø

mange kølevirksomheder har rettet henvendelse til aKb 
om, hvorledes reglerne i Weee direktivet skal fortolkes, 
og hvad man skal gøre for at være på den rigtige side af lov-
givningen.

aKb har derfor bedt nørskov miljø beskrive, hvordan direktivets regler er, og hvad kø-
levirksomheder kan og skal gøre, for at overholde direktivet. 

Vi har derfor interviewet nogle kølevirksomheder, og dPa-systemets sekretariat 
(dpA-system = dansk producent Ansvar-system) har bistået med udredning og 
fortolkning af Weee direktivets krav. Vi håber at artiklen kan være til hjælp, og hvis 
nogen har yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte nørskov miljø eller 
dPa sekretariatet.

Weee direktivet omfatter både elektrisk og elektronisk udstyr. Weee betyder Wa-
ste (of) electric and electronic equipment. Weee direktivet er indført for at placere 
producentansvar, dvs. at producenten af elektrisk eller elektronisk udstyr har pligt 
til at tage det tilbage derved at sikre at materialerne genindvindes, når udstyret er 
udtjent. det betyder, at den som bringer produktet på markedet, også er ansvarlig for 
affaldshåndteringen, når produktet er udtjent.
det er vigtigt at alle som bringer elektrisk eller elektronisk udstyr på det danske mar-
ked registrerer, hvor meget det drejer sig som. det er et fælles ansvar, at vi får de 
værdifulde materialer affaldssorteret til genanvendelse. eU har sat sig nogle mål for, 
hvor mange % de enkelte lande skal indsamle og dokumentere særskilt behandlet 
mhp. genanvendelse. med Weee direktivet vil man kunne sammenligne markedsført 
elektronik og elektrisk udstyr med de indsamlede mængder.

Waste 
electric and 
electronic 
equipment
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hvad er omfattet af Weee direktivet?

hvis udstyret virker med strøm eller elektromagnetiske 
bølger, så er det omfattet af reglerne vedr. Weee.

reglerne fastsættes af eU i et direktiv, der implemen-
teres i den danske lovgivning via bekendtgørelsen om 
elektrisk og elektronisk udstyr.

hvilke produkter er omfattet set i forhold 
til en kølevirksomhed:

I Weee lovgivningen er produkterne opdelt i kategorier 
og en kølevirksomhed skal oftest kun anvende følgende to:
Kategori 1: store husholdningsapparater – for ventilations- 

og køleudstyr er kategoriens navn noget misvisende, men omfatter altså bl.a. køle-
anlæg/varmepumper til både husholdning og erhverv.
Kategori 9: overvågnings- og reguleringsudstyr

ex 1:  en kølevirksomhed importerer et køleanlæg 
 inkl. styring m.v. fra holland.
hele anlægget er omfattet, og den samlede vægt skal opgøres og årligt indberettes. 
mængden i kilo registreres under kategori 1, for selvstændige styrebokse og overvåg-
ningsudstyr kategori 9.

ex.2  en kølevirksomhed bygger et anlæg af forskellige moduler(komponenter), 
nogle købt hos danske grossister og nogle importeret fra andre lande.

en kølevirksomhed indkøber 6 dele i alt til etablering af et køleanlæg, de 3 kommer fra 
danske grossister mens de 3 andre er direkte importeret. de tre dele indkøbt hos de 
danske grossister er allerede via grossisten indberettet til dPa, men de 3 dele som 
kølevirksomheden selv importer er ikke, det skal kølevirksomheden gøre. her vil ofte 
være tale om kategori 1 og 9.

ex. 3 hvor mange kg er omfattet?
alle dele som virker med strøm eller elektronik, og som ikke er at betragte som adskil-
lelige dele. 
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de vigtigste hovedkomponenter i forhold til 
kølevirksomhedens ansvar i forhold til Weee
 1. alt elektrisk/elektronisk udstyr er omfattet, som udgangspunkt.
 2. Udstyr skal være korrekt mærket som Weee affald.
 3. Udstyr som markedsføres i dK skal registreres hos dPa-system .
 4. alt elektrisk udstyr skal særskilt behandles mhb genindvinding af materialer.
 5.  Kølevirksomheden er, hvis den er omfattet af producentansvar, forpligtet til at 

tilbagetage defekte og brugte køleanlæg. dette ansvar kan overdrages til kun-
den, såfremt kunden er en virksomhed.

hvis du selv importerer moduler(komponenter) eller anlæg, så er din 
kølevirksomhed omfattet.
der er ingen bagatel grænse, men der er forskellige krav afhængig af din omsætning 
på udstyr omfattet af Weee eller balancesum, nettoomsætning og antal ansatte i 
virksomheden.

hvis virksomheden opfylder nedenstående, skal der ikke udfærdiges en revisorerklæ-
ring men alene laves en ledelseserklæring.
 • max omsætning af udstyr omfattet af Weee 1.000.000 kr. ex. moms pr. år

eller din virksomhed samtidig opfylder minimum 2 af nedenstående kriterier:
 • balancesum på 4 mio. dKK
 • nettoomsætning under 8 mio. dKK
 • max 12 heltids ansatte

er min kølevirksomhed omfattet af Weee?
hvis du køber alle dine produkter (moduler) hos 
danske grossister, så er du ikke omfattet, idet 
det er grossisterne, der som første omsæt-
ningsled er omfattet af producentansvaret.
dit ansvar er at tjekke om grossisterne er 
registreret hos dPa-system, og det kan du 
let gøre på dPa-systemets hjemmeside. 
Grossisterne kan fra dPa-systemets ind-
beretningsside udskrive et registreringsbe-
vis, som du kan bruge som dokumentation.



Derfor er vi glade for, at AKB har 
valgt at samarbejde med os. Vi har 
gennem mange års samarbejde  
opsamlet stor viden om jeres 
branche, og vi kan derfor tilbyde jer 
nogle forsikringer og dækninger, 
som passer til jeres behov.

Hos Codan  
er vi altid til  
at tale med

Ring til os på 78 75 81 80, og oplys,  
at du er en del af AKB-aftalen.

Skader og erstatningssager kan gøre livet  
kompliceret for enhver virksomhed.

Har du ikke haft besøg af vores  
assurandør endnu, så kontakt os for et 
møde. Her kan vi fortælle, hvad AKB’s 
forsikringsløsning betyder for dig.

09.16 Codan Forsikring A/S, CVR 10529638.  
Der tages forbehold for trykfejl og dækkes med de forbehold  
og undtagelser, der følger af policetekster og betingelser.

AKB_Erhverv_130x190.indd   1 30/08/16   10.16
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hvis din virksomhed er omfattet af reglerne vedr. Weee skal følgende 
gøres i forhold til dpA-system:

reGIstrerInG oG IndberetnInG:

 • registrering hos dPa-system

Du skal registrere din virksomhed via www.dpa-system.dk, og skal bruge 
en digital medarbejdersignatur 

  • oprette en rutine/procedure i din virksomhed der sikrer, at du ved hvor mange 
kg. udstyr pr. kategori, der er omfattet af reglerne vedr. Weee, der sælges i din 
virksomhed inkl. opgørelse i kr. hvis du evt. skal under minimumsgrænsen for at 
udfærdige revisorerklæring, ellers en ledelseserklæring.

 og du skal sørge for at lave en opgørelse over, hvor meget du evt. har taget retur  
 og foranlediget særskilt behandlet hos en godkendt affaldsbehandler.

Anbefaling: Lav en procedure i dit ledelsessystem hvis du er ISO 9001 certificeret, og 
husk at denne proces har flere interessenter som f.eks. indkøb, bogholderi m.fl.

  • Årlig opgørelse og indberetning til dPa-system, tidsfristen sKaL overholdes 
indberetning foretages mellem 1. januar og 31. marts.

Anbefaling: Få lagt tingene tilrette via bogholderiet, det vil gøre opgørelsen nemmere.

  • Ledelseserklæring på rigtighed af oplysningerne.

Findes på DPA-system og skal bare underskrives med Nem-ID.

 • evt. revisorerklæring hvis du ikke kan opfylde undtagelseskriterierne ovenfor.

Anmod din valgte revisor om at lave erklæringen via DPA-portalen.

derudover skal du sikre at 
udstyret er korrekt mærket
med en lille skraldespand.



KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com



aKb nyt  I  nr. 4  I  sePtember 2016
40

temaartikel

du kan overdrage ansvaret for den særskilte behandling af defekte og udtjente anlæg 
til dine kunder (hvis det er virksomheder), og det skal i givet fald gøres i ordrebekræf-
telsen eller på fakturaen.

hvad koster det?
hvis du kun handler b2b, så behøver du ikke at være medlem af en kollektiv affalds-
ordning - der er ingen fordel ved det.
hvis du handler med private, så undersøg de kollektive ordninger. 
med hensyn til b2b så talte jeg med en kølevirksomhed, der er registret hos dPa-sy-
stem, om  tilbagetagning af defekte eller udtjente produkter. deres holdning er: ”det 
er en erhvervsrisiko, at få varer retur og det koster os ikke noget ved affaldshåndte-
ring, idet metalprisen kan betale affaldsbortskaffelsen.”
det koster et engangsgebyr 1000 kr. at blive registreret hos dPa-system.
det årlige administrationsbidrag er minimum 250 kr. og her kan du bringe op til ca. 
10.000 kg ind i systemet. På dPa-system findes en beregner, så du kan beregne dine 
omkostninger.

hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, er du velkommen til at kontakte:

camilla nørskov
nørskov miljø
tlf. 51326931

eller 

dPa-system
dansk Producentansvarssystem
Vesterbrogade 6d, 4
1780 københavn V
info@dpa-system.dk
telefon: +45 33 77 91 91
www.dpa-system.dk



Skal vi opdatere dit ISO 9001 system  
til ISO 9001:2015?
Vi kan hjælpe dig med opdatering til 2015-standarden til en fast, 
lav pris på 10.000 kr. + transport. 
Hvis du har mere end 10 medarbejdere er prisen 15.000.

Tilbuddet gælder uanset hvilken type system du har, og arbejdet 
gennemføres i din virksomhed. 
Du bliver samtidig grundigt instrueret i, hvad ændringerne drejer 
sig om. Og vi forventer ikke, at du skal ændre noget i din måde at 
udføre kølearbejdet på.
Vi færdiggør derefter systemændringerne, og så er du klar til  
certificering. 

Nørskov Miljø har hjulpet mere end 50 kølevirksomheder til certifice-
ring, og vi er specialister i at lave enkle og velfungerende systemer.

Kontakt Knud Flensted-Jensen  
og hør nærmere
Telefon: 21 26 55 03  
Mail: kfj@norskov.dk

Nørskov Miljø
Ganløseparken 17 
3660 Stenløse 
www.norskov.dk
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nye medlemmer af aKb
dalgaard Køleteknik
strølillevej 6
strølille
3320 skævinge
CVr.: 19125777

østjysk ventilation og varmepumpe service 
bakkegårdsvej 40
8300 odder 
Cvr.: 33515642

aKb ønsker hjerteligt 
velkommen i kredsen 
med ønsket om 
godt samarbejde!



Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers 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 månederne februar, april, 
juni, september og december 

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

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrAncheforening

nr. 5   I   decemBer 2015   I   33. årgAng

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!

samarbejde 
giver gennem-
slagskraft og 
styrke til gavn 
for din virk-
somhed

AKB er til for 
medlemmerne

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 4   I   SEPTEMBER 2015   I   33. ÅRGANG

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 2   I   APRIL 2016   I   34. ÅRGANG

Fredag den 18. marts 2016 kl. 10 tog Bestyrelsesformand for Danfoss A/S, Jørgen Mads Clausen, 

mod termostatisk ekspansionsventil T2 nummer 50 million fra samlebåndet i Nordborg på Als. 

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 3   I   JUNI 2016   I   34. ÅRGANG

Ny køleteknologi 

venter i kulissen



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

SF
Frostsikring Afgiftet  Biologisk

nedbrydelig
Optimal

Flow
Korrosions

kontrol
Kvalitets
kontrol

HYDRATECH
Scandinavia

INNOVATIVE OG  MILJØVENLIGE SPECIALVÆSKER TIL DET 21. ÅRHUNDREDE 

- proceskølevæsker - fødevareproduktion

- biomasse &
-gaskedel kølevæsker

- solvarmevæsker

- jord- &
varmepumpevæsker

- vedligeholdelse
& service


