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leder    Af Kim Valbum og Lars Thorsen

En verden af nye muligheder!
Foreningen Dansk Køledag er stiftet i Århus den 01. april 1998 af de tre samarbej-
dende daværende foreninger Dansk Køleforening, Selskabet for Køleteknik under in-
geniørforeningen i Danmark iDA, samt Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, 
AKB. Foreningens målsætning er at formidle viden og information til alle grene af kø-
lebranchen. Med henblik på at opfylde målsætningen, er det foreningens formål at 
arrangere en årlig konference eventuelt med tilhørende udstilling under navnet ”DAN-
SKE KØLEDAGE”.

Det er samtidigt foreningens målsætning, at foreningen ikke skal være profitgivende. 

Siden stiftelsen og frem til og med 2011 har DKD, som det hedder i daglig tale, opfyldt 
sit formål som tiltænkt. På en daværende ekstraordinær generalforsamling blev det 
besluttet kun at afholde DKD hvert andet år, samt at hele konceptet skulle finde en ny 
form. Her opstod konceptet Cool Energy.

Konceptet viste sig ikke bæredygtigt i en tid med større og større messer og kon-
ferencer, og det besluttedes at indlemme DKD i samarbede med Maskinmestrenes 
Forenings udstillingskoncept Ajour, som afholdes hvert år i november i Odense Con-
gress Center.

udstillingen 2014 var flot og stor – konferencedelen var en succes og måtte flyttes til 
større lokaler. Men det var ikke AKB’s medlemmer og ansatte montører, der besøgte 
messen og deltog i konferencen. Tidligere tiders gæstebilletter er bortfaldet, og alene 
adgangsprisen har været en stor barriere for mange. ikke alene skal der erlægges en 
pæn sum for at besøge DKD, men der faktureres jo heller ikke i den tid, folkene er på 
udstilling – summa summarum. Operationen lykkedes, men patienten dukkede ikke 
op.

AKB’s bestyrelse har haft sagen til overvejelse, idet ikke alene medlemmer, men også 
mange udstillere mener, at konceptet ikke lever så meget op til de intentioner, man 
opstillede så flot i 1998. Konklusionen af overvejelserne er et ønske om at bevare 

LEDEr 

COOL NEwS
   - Nye medlemmer
   - AKB-nyt omlægger
   -  Ny formand for  

ErFA-gruppe jylland-Fyn

TEMAArTiKEL: F-gas situationen 

SiDEN SiDST
   -  22. april ErFA roskilde holdt gourmet 

møde på Gershøj Kro
   -  06. maj: ErFA jylland-Fyn holdt  

stormøde om HFO’er
   -  19. maj: Generalforsamling i  

Dansk Køledag 
   -  Estonian refrigeration Organisation 

kiggede forbi Ti 18. & 19. maj
   -  21. maj: Generalforsamling i KMO
   -  27. maj: ErFA Vestsjælland fulgte trop 

med HFO-møde

DET FAGLiGE HjØrNE
   -  VE-montører – første hold er på  

gaden – og hvad med godkendelse?
   -  Nyt fra AKB – brev fra Arbejdstilsynet 

om ejerens forpligtelser 
   -  AB92 og mangelbegrebet  

– en præcision
   -  Produktnyt i Danmark – afgiftede 

væsker til køle- og varmeoverførsel
      -  Nyt fra AKB – Strategikursus 

Sæt kursen for din virksomhed
   -  uV-bestandige mærkater til anlæg

KOLOFON

16

28



AKB NYT  I  Nr. 3  I  juNi 2015
5

AKB NYT  I  Nr. 3  I  juNi 2015
4

Cool news

det meget frugtbare samarbejde med Dansk Køle- og Varmepumpeforening, og at 
bestræbelserne for at afholde en årlig kølekonference og –udstilling er uforandrede.

18.-20. november afholdes Ajour og Cool Energy 2015 i Odense, hvor AKB deltager. 
Derefter ligger der en verden af nye muligheder for at vedligeholde samarbejdet og 
Danske Køledage under former, som AKB’s bestyrelse arbejder videre på at realisere. 

Lars Thorsen Kim Valbum
Formand Direktør

Nye medlemmer af AKB:
Københavns erhvervsakademi, KeA
Landskronagade 64
2100 København Ø
CVr.: 31656206

jensen
Nr. Boulevard 33
4800 Nykøbing F
CVr.: 26466525

dæncker Køleinventar Aps
Fynsvej 9
5400 Bogense
CVr.: 28720521

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

KCC affugtere - en sikker genvej til et godt indeklima

En affugter fra KCC er en sikker genvej til et behageligt og sundt indeklima Din affugter kan 

for eksempel placeres i dit bryggers eller badeværelse. Den lave vægt gør det let at tage 

den med i bagagerummet til dit sommerhus eller fritidsbolig.

Den indbyggede automatik sikrer dig et optimalt fugtighedsniveau. Den fugtige luft suges 

simpelthen ind i affugteren og fugten kondenseres. Den kondenserede fugt ledes til et 

afløb eller opsamles i kondensbakkens tank. Den affugtede luft ledes retur til rummet og 

medvirker til et sundt og behageligt indeklima.

Elegant og fleksibel -
»En sikker genvej til et godt 

indeklima

Brugervenlig og energieffektive - 
» Uden at gå på kompromis med 

miljøet

Abildager 24
2605 Brøndby 
Tlf. 4344 4299

Kundeservice
Tlf. 4324 1717

Samuel Morses Vej 3
8200 Århus N
Tlf. 4344 4299

Platinvej 57
6000 Kolding
Tlf. 4344 4299

Virkelyst 25A
9400 Nørresundby
Tlf. 4344 4299 

E-mail ahlsellref@ahlsell.dk • www.ahlsell.dk

KCC-10A_Affugter_2015-05-18.indd   1 01-06-2015   12:06:35
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Cool news

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com

Ny formand for 
ErFA-gruppe jylland-Fyn

Kent Hannibal, direktør for Kølegruppen A/S, Mads Clausens Vej 
11, 8600 Silkeborg, tog på ErFA-gruppe jylland-Fyn’s møde den 
6. maj 2015 imod forslaget fra flere sider om at overtage ledelsen 
af ErFA-gruppens fremtidige aktiviteter. 

Den tidligere formand Lars Thorsen havde efter en årrække og nu mange andre akti-
viteter i AKB, bedt sig fritaget, og gruppen var ikke sen til at benytte lejligheden til at 
få Kent, som er kommet med mange gode forslag og ideer i gruppen, som formand.

AKB-nyt ønsker tillykke med valget til både Kent og ErFA-gruppen!

AKB-nyt omlægger:

Fremover vil AKB-nyt ikke udkomme i de lige måneder august og oktober. De to udga-
ver bliver slået sammen til AKB-nyt september, og dermed udkommer AKB-nyt nu 5 
gange om året mod tidligere 6 gange.

Begrundelserne for beslutningen er mange – bl.a. at 
- der er ikke fagligt stof nok i sommerperioden til et AKB-nyt.
-  AKB-nyt august skrives ultimo juli, hvor rigtig mange er på ferie, så mange 

funktioner kan slet ikke udføres. 
- AKB ś ugentlige news-mail har overtaget en del af AKB ś mission.
- distributionsomkostningerne er steget markant over de seneste år.



AKB NYT  I  Nr. 3  I  juNi 2015
8

F-gas sItUatIonen    Af Kim Valbum

 
 

 
 

Vi ønsker hele kølebranchen en rigtig dejlig og udbytterig sommer 
 
 
 

 
 
 
 
 

Den danske kølegrossist lagerfører naturligvis et meget bredt udvalg  
af Danfoss kølekomponenter, både til kommerciel og industriel brug 

 
 

 
 
 
 
 

www.fkteknik.dk 

F-gas situationen – med forbehold

AKB-nyt’s kolleger i Europa har alle skrevet artikler om Eu’s F-gas forordning – nogle 
mere korrekte end andre. Danmark har oven i Eu’s regelsæt særregler på området, 
hvilket bestemt ikke gør tingene lettere at forklare.
Flere og flere medlemmer og medlemmers kunder spørger i øjeblikket til fremtiden på 
området, og AKB-nyt føler sig derfor forpligtet til at orientere samlet om de to regel-
sæt – samlet - men gør det med to forbehold: 

1.  Eu’s forordning er så ny, at der endnu ikke er fortolket praksis eller kotumer 
på flere områder, som altså kan blive håndhævet eller fortolket anderledes 
i fremtiden, end der forventes p.t.

2.  Den danske bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgas-
ser er p.t. kun kendt i udkast og kan blive ændret, idet Danmark vil have en 
ny regering på tidspunktet for forventet ikrafttrædelse.

europa-parlamentets og rådets forordning nr. 517/2014 om fluorholdige driv-
husgasser (eu’s f-gas forordning) & Bekendtgørelse om regulering af fluorhol-
dige drivhusgasser (dK særregler)

Eu’s F-gas forordning trådte i kraft den 01. januar 2015. F-gas forordningen kan 
downloades fra AKB’s intranet på www.koeleteknik.dk under rubrikken lovtekster/Eu-
lovgivning. Den danske bekendtgørelse om de danske særregler forventes at træde i 
kraft ultimo pr. 01.11.2015.

F-gas forordningens effekt er en gradvis udfasning af F-gasser og et mindre forbrug 
af F-gasser på 79 % til og med 2030. Målet er at beskytte miljøet og nedsætte den 
globale opvarmning gennem mindsket udslip af fluorerede drivhusgasser. 

De danske særregler er en yderligere begrænsning af HFC-kølemidler på over 25 GwP 
med en endelig udfasning i 2030.

http://www.koeleteknik.dk
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lækagekontrol:

i hele Eu gælder som minimum fremover, at anlæg med kølemiddelfyldning på mere 
end

5 tons CO2(e)   skal læksøges hver 12. måned  
(ex. 1,27 kg. r404A eller 2,82 kg. r407C)

50 tons CO2(e)   skal læksøges hver 6. måned  
(ex. 12,75 kg. r404A eller 28,18 kg. r407C)

500 tons CO2(e)   skal læksøges hver 3. måned  
(ex. 127,49 kg. r404A eller 281,85 kg. r407C)

Hvis der er installeret et lækagedetektionssystem på anlægget, falder frekvenserne 
for hhv. 5, 50 og 500 tons CO2 til henholdsvis hver 24. måned, hver 12. måned og hver 
6. måned – altså til den halve tid - for krav til manuel detektion.

»lækagedetektionssystem«: en kalibreret mekanisk, elektrisk eller elektronisk an-
ordning til detektion af lækage af fluorholdige drivhusgasser, som ved detektion alar-
merer operatøren (læs evt. mere om detektion og detektorer i DS/EN 378-3 & 4)

Hermetisk lukkede anlæg eller udstyr med mindre end 10 tons CO2(e) er ikke under-
lagt lækagekontrol efter F-gas forordningen, såfremt det er mærket som hermetisk 
lukket.

Den udmærkede svenske portal www.alltomfgas.se kan bruges til bl.a. stadfæstelse 
af læksøgningsintervaller, men angiver også, om en fyldningsstørrelse er underlagt 
andre Eu-regler efter en givet dato.

Lækagekontrol omfatter også køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer.

f-gas forordningen medfører bl.a.:

•  nye regler for læksøgningsrutiner og –interval
•  journalføring af brug af F-gasser med øget ansvar til operatøren
•  bestemmelser om begrænsning i anvendelse, genbrug og destruktion af F-gasser
•  vilkår for markedsføring af produkter, som indeholder F-gasser
•  regler for en successiv nedtrapning af det årlige forbrug af F-gasser
•  omfatning af køleenheder i lastbiler og trailere på over 3,5 ton
•   indførelse af begrebet kuldioxid-ækvivalenter og GwP-værdier til at angive køle-

midlets drivhuseffekt (1 kg. CO2 = 1 Global warming Potential). Til eksempel har kø-
lemidlet r404A en GwP-værdi på 3922, hvilket betyder, at 1 kg. r404A modsvarer 
3922 kg eller 3,9 ton CO2

•   Operatører og virksomheder, der arbejder med kølemidler har pligt til, at tilse at gas-
serne genanvendes, regenereres eller destrueres.

nedfasning og udfasning:

•   der indføres en kvoteordning, som uddeles gratis af Kommissionen på basis af data 
fra tidligere år

•   der sættes en vis mængde af til nye ”spillere” på markedet 
•   kvoterne kan frit omsættes
•   startniveauet for nedtrapning er perioden 2008-2011 og forløbet er planlagt så-

ledes:

 år maximal tilgang til markedet, 
  co2-ækvivalenter

 2015 100 %
 2016-2017 93 %
 2018-2020 63 %
 2021-2023 45 %
 2024-2026 31 %
 2027-2029 24 %
 2030 21 %

Dette vil medføre en effekt på kølemiddelprisen og jo højere GwP, jo højere pris. 
Portal om hvordan man bliver registrering som operatør F-gas kan findes her:
www.ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_registration_f-
gases_portal_en.pdf

http://www.alltomfgas.se
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Effektive Glycoler
 - nu i Skandinavien ! Frostsikring Afgiftet  Biologisk

nedbrydelig

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

*Patent tildelt i 2013.

Sekundære kølemidler til Proces-, Køle- og AC-systemer

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

Optimal
Flow

Korrosions
kontrol

Kvalitets
kontrol

INNOVATIVE OG  MILJØVENLIGE SPECIALVÆSKER TIL DET 21. ÅRHUNDREDE 

- proceskølevæsker - biomasse &
-gaskedel kølevæsker

- solvarmevæsker - jord- &
varmepumpevæsker

- vedligeholdelse
& service

HYDRATECH
Scandinavia

journalføring:

Operatører på anlæg, der skal kontrolleres for lækage, skal etablere og føre journal 
for ethvert anlæg over anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i 
mængder på 5 ton CO2 -ækvivalenter:

•   mængden og typen af installeret F-gas
•   tilføjede mængder af F-gas
•   om de installerede gasser er genanvendt eller regenereret, herunder med angivelse 

af navn, adresse og KMO-nummer 
•   mængden af genvundne F-gasser
•   identiteten på virksomheden, der har installeret, serviceret, vedligeholdt og evt. 

repareret eller nedlukket anlægget med angivelse af virksomhedens KMO-nummer
•   datoer for og resultater af kontrollen
•   foranstaltninger, der er truffet mhp. genvinding og bortskaffelse ved nedlukkede 

anlæg
•   medlemsstaterne i Eu kan lagre oplysninger i en database – ellers skal operatører 

opbevare journalerne i mindst 5 år (AKB har foreslået KMO til at varetage opgaven, 
så medlemmerne slipper for at have papirerne liggende i 5 år)

•   virksomheder, der leverer F-gasser, skal føre journal over købere og mængde købt 
F-gas og opbevare journalerne i mindst 5 år.

•   gælder også køleenheder til kølelastbiler og –påhængskøretøjer

»operatør«: den fysiske eller juridiske person, der 
har den faktiske kompetence til at træffe beslut-
ninger om den tekniske funktion af de produkter 
og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne 
forordning; en medlemsstat kan i veldefinerede 
særlige situationer udpege ejeren som den, der er 
ansvarlig for operatørens forpligtelser (vær op-
mærksom på, at AKB-medlemmet som operatør 
nu kan blive ansvarlig for anlæggets lovlige drift og 
vedligehold)
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Kalender for nogle følger af f-gas forordningen pr. 01. januar i året:

2015 – markedsføringsforbud (forbud mod salg – AKB’s kommentar) mod hushold-
ningskøleskabe og –frysere med HFC med GwP på 150 eller derover.

2020 – Markedsføringsforbud mod flytbare hermetisk lukkede AC’ere med HFC med 
GwP på 150 eller derover.

2020 – Markedsføringsforbud mod stationært køleudstyr med kølemiddel med GwP 
på 2500 eller derover.

2020 – Forbud mod at anvende F-gasser med GwP på 2500 eller derover til at ser-
vicere eller vedligeholde køleanlæg eller udstyr med en fyldningsstørrelse på 40 ton 
CO2-ækvivalenter eller derover.  Dette gælder dog ikke, hvis kølemidlet er regenereret 
eller genanvendt efter reglerne i Artikel 13 stk. 3 a og b. Dvs. at man må anvende nyt 
kølemiddel til anlæg med max. fyldning på 10,16 kg. r404A eller 27,97 kg. r134a. Ved 
arbejde med fyldninger derover skal man anvende genanvendt kølemiddel.

2030 – Forslag: HFC-gasser eller blandinger med GwP over 25 får efter den danske 
særregel nedlagt forbud, der omfatter brug af fluorholdige drivhusgasser eller blan-
dinger i forbindelse med produktion, vedligeholdelse, servicering, herunder genpå-
fyldning, og lignende - iflg. Miljøstyrelsens forslag. MEN AKB og andre har protesteret 
over for sidstnævnte, og sidste melding til AKB er, at alle anlæg i den endelige be-
kendtgørelse efter alt at dømme må serviceres – også efter 2030. 

noter:

Man må altså frem til 2030 lovligt udføre service og vedligehold med r134a og r404A 
under 10,6 kg. med nyt kølemiddel, men løbende prisstigninger vil forekomme som 
nævnt tidligere p.gr. af et mere og mere begrænset udbud.

Miljøstyrelsen har april 2015 fremsat lovforslag om at lempe den danske særregel 
for max. kølemiddelfyldning af F-gas, således at kølemidler med mindre GwP end 25 
– typisk de såkaldte HFO-kølemidler - ikke vil være underlagt den maximale fyldnings-
grænse på 10 kg. fra og med ca. den 01.11.2015. 

Portalen www.ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf 
for montører og brugere af køleudstyr kan være nyttig at anvende ved GwP-tal, svar 
på særlige forhold og lignende.

AK B  kølemiddelguide - M aj 2015
L ækagekontrol L ækagekontrol L ækagekontrol
hver 3. (6. md. hver 6. (12. md. hver 12. (24. md. Hermetisk lukkede anlæg: År 2020: Max. Fyldnings-

N avn på hvis aut. detektion) hvis aut. detektion) hvis aut. detektion) ingen lækagekontrol, størrelse med nyt kølemiddel.
K ølemiddel G WP fyldning > end kg: fyldning > end kg: fyldning > end kg: når fyldning < end kg D erover kun genanvendt - kg:
HFO 1234yf 4 125000,0 12500,0 1250,0 2500,0 10000,0
HFO 1234ze 6 83333,3 8333,3 833,3 1666,7 6666,7

R23 14.800 33,8 3,4 0,3 0,7 2,7
R32 675 740,7 74,1 7,4 14,8 59,3

R134a 1430 349,7 35,0 3,5 7,0 28,0
R125 3500 142,9 14,3 1,4 2,9 11,4

R245fa 1030 485,4 48,5 4,9 9,7 38,8
R404A 3922 127,5 12,7 1,3 2,5 10,2
R407A 2107 237,3 23,7 2,4 4,7 19,0
R407D 1627 307,3 30,7 3,1 6,1 24,6
R407G 1825 274,0 27,4 2,7 5,5 21,9
R410A 2088 239,5 23,9 2,4 4,8 19,2
R417A 2346 213,1 21,3 2,1 4,3 17,1
R422A 2143 233,3 23,3 2,3 4,7 18,7
R422D 2729 183,2 18,3 1,8 3,7 14,7
R423A 2280 219,3 21,9 2,2 4,4 17,5
R424A 2440 204,9 20,5 2,0 4,1 16,4
R426A 1508 331,6 33,2 3,3 6,6 26,5
R427A 2138 233,9 23,4 2,3 4,7 18,7
R428A 3607 138,6 13,9 1,4 2,8 11,1
R434A 3245,0 154,1 15,4 1,5 3,1 12,3
R437A 1805,0 277,0 27,7 2,8 5,5 22,2
R438A 2265,0 220,8 22,1 2,2 4,4 17,7
R442A 1888,0 264,8 26,5 2,6 5,3 21,2
R449A 1397,0 357,9 35,8 3,6 7,2 28,6
R507 3985,0 125,5 12,5 1,3 2,5 10,0
508A 13214,0 37,8 3,8 0,4 0,8 3,0
508B 13396,0 37,3 3,7 0,4 0,7 3,0

N oter:
1 kg. CO 2= 1  G lobal Warming Potential
Aut. detektion: ved installering af lækagedetektionssystem 
Husk den danske særregel om max. 10 kg. HFC-fyldning over 25 G WP!

oversigt over kølemidler og anvendelsesgrænser:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
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sIden sIdst

ErFA-gruppe roskilde holdt 
gourmetmøde på Gershøj Kro 22. april

Men først blev der gået til dagsorden på mødet, der var indkaldt af Michael Hansen fra 
Gramstrup Køling A/S i Hillerød. Og dagsorden var bl.a. 

Fgas forordning 2015 – kort brush up fra AKB
”Brugt børs” forslag til at oprette en lukket side hvor vi kan lægge brugte/over-
skudsting ind, udelukkende til medlemmer af gruppen.
iSO - er det det rigtige for os? 

Efter en god gennemgang, havde Trolle Mikkelsen fra Kølecontrolle sørget for efter-
følgende 5-retters gourmet-middag på Gershøj Kro – det var næsten som i Babettes 
gæstebud! 

ErFA jylland-Fyn holdt stormøde om 
HFO’er den onsdag den 06. maj på Nil-
les Kro i Sabro

ErFA-gruppen jylland-Fyn havde indforskrevet to specialister til at tale om HFO’er 
på Nilles Kro – Christian Heerup fra Teknologisk institut og Henrik Lohse fra Ahlsell. 

udfordringen for branchen består jo dels i, at høj-GwP kølemidler udfases, men fyld-
ningsstørrelsen til november bliver givet frit for kølemidler med under 25 GwP – her-
under HFO-erne. Men hvad så?

ja, Christian kom meget ind på de forskellige løsninger med HFO og var bl.a. af den 
overbevisning, at selvom HFO-er let brændbare og kan grupperes under A2L, hører 
de nok ikke under ATEX-direktivet, men bør kunne håndteres simplere. Et forslag kan 
være at risikovurdere opgaven under hensyntagen til de samlede omstændigheder og 
fyldningsstørrelse, indretning af rum eller maskinrum og maskinel osv. – samt at tage 
hensyn til de retningslinjer, der findes hos AT og DS/EN378 om omgang med brænd-
bare kemikalier og krav til udluftning, rumstørrelse m.m.

Henrik kom bl.a. ind på leveringssituationen af HFO-erne, som har været svingende, 
men der er efterhånden en del anlæg i gang og med den nye bekendtgørelse i forslag 
fra Miljøstyrelsen, er der en klar fremtid for HFO-erne med GwP under 25. 

Der var stor interesse for oplysningerne om HFO og deres anvendelse.
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- alt til klima- og køleanlæg
SOMMER 2015

Vi har fået rigtig mange posi-
tive tilbagemeldinger for vores 
initiativ fra andre “morgenfriske” 
kunder, som siger, at det er en 
stor hjælp i deres dagligdag at 
kunne udnytte arbejdsdagen 
optimalt hos slutkunden, undgå 
tidsspilde i myldretiden og sam-
tidig vide, at de forudbestilte 
varer er klar til afhentning når det 
passer ind i tidsplanen.

- det smarte afhentningskoncept 
i Ballerup

Nemt og enkelt koncept:

• Læg din ordre som du 
   plejer og meddel sælger,
   at du gerne vil benytte
   BoXen
• Ordre godkendes og af-
   hentningsdato aftales
• Du modtager en SMS/
   mail med en dørkode og
   indenfor vil dine varer stå
   klar til afhentning
• Kvittér for afhentning
• Som ny kunde i BoXen vil
   du i starten modtage et 
   serviceopkald, for at 
   tjekke at alt gik som aftalt
• For at sikre at der ikke 
   sker fejl er rummet TV -
   overvåget

Du finder BoXen i Ballerup
på Tempovej-siden under
BoXen skiltet

KAPPA REV LGW
LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL

HØJEFFEKTIVE CHILLERE OG FRIKØLINGSCHILLER MED 
SKRUEKOMPRESSORER OG RØRKØLERFORDAMPER
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Generalforsamling i Dansk Køledag:

Tirsdag den 19. maj 2015 havde de to parter Dansk Køleforening og iDA Køle- & Var-
mepumpeteknologi, og som nu er samme part i Dansk Køle- & Varmepumpeforening, 
og AKB sat hinanden stævne hos Ziegler Service på Amager for at holde generalfor-
samling i Dansk Køledag.

i lederen af dette nummer af AKB-nyt er gengivet de mere kvalitative elementer om-
kring Dansk Køledag, så her skal blot gengives de mere kvantitative elementer, der 
besluttedes og blev nedfældet:

Bestyrelsen i Dansk Køledag består i det kommende år af hhv. Kim Valbum, AKB og 
formand – Morten juel Skovrup, DKVF og næstformand – jan Hansen, DKVF og kas-
serer – Brian Ziegler, AKB og sekretær. Bestyrelsen har desuden tilforordnede: ulrich 
Basse, FK Teknik, udstillerrepræsentant og Brian Adamsen, Maskinmestrenes For-
ening/Kemp & Lauritzen. Direktør: Lisbeth G. Haastrup
Fra 2016 anvendes navnet Danske Køledage igen i stedet for navnet Cool energy om 
udstillingsdelen i Dansk Køledag
Alle medlemmer af foreningerne og ansatte kommer gratis ind til Ajour/Danske Køle-
dage fredag den 20. november, hvor der også holdes konference

Der var god gang i kaffekanderne ved den lille generalforsamling hos DKD.
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Bitzers nye luftkølede condensing units opfylder de nye ErP krav og er for-
synet med EC-ventilatorer for hastighedsregulering med en 0-10V standard-
styring. Virkningsgraden af ventilatorene er øget med op til 50 %

Kondensatorfladerne er med minitubes for minimal 
kølemiddelfyldning og åbner derved for væsentlig 
højere ydelser indenfor 10 kg reglen.
Kontakt os for yderligere information 
og valg af en 0-10V standardstyring

DEN NYE GENERATION AF 
ECOLINE KOMPRESSORER 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

PLUG AND PLAY
Køleydelser fra 4,3 til  37,8kW ved 
-10 °C og frost fra 1,8 til 8,2 kW ved 
-35 °C.
Alle leveres med frekvensomformer for 
optimal kapacitetsregulering

Transkritiske condensing units

AKB_juni_2015.indd   2 02-06-2015   10:38:32
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Estland med i eliten og besøgte 
Danmark 18.-19. maj

Teknologisk institut med Per Henrik Pedersen var vært for den Estiske delegation på 8 
deltagere fra bl.a. Tallinn universitet AKB’s søsterorganisation, Estonian refrigeration 
Organisation, der i øvrigt lige Croatien netop har meldt sig ind i den europæiske køle- 
og varmepumpeorganisation, ArEA.

Spørgsmålene var mange og gode fra esterne, og interessen nærværende og bety-
dende ved rundvisningen på Teknologisk institut’s testfaciliteter af køle- og fryseen-
heder.
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KMO holdt generalforsamling 21. maj i 
roskilde – same same, but different!

Det var med glæde, bestyrelsen for KMO bemærkede, at lokalerne i Vestergade er ble-
vet malet og let istandsat, så der er kommet lys og luft. 

Selve generalforsamlingen arbejdede meget med det aktuelle emne F-gas og her-
under HFO-gasserne, som skal kunne håndteres i stigende mængder fremover, når 
man ser på udmeldingen fra Miljøstyrelsen om fjernelse af max. 10 kg-grænsen for 
kølemidler under 25 GwP.

Problemet, der igen blev berørt, er håndteringen af brandfaren ved midlerne. Skal 
personalet uddannes, hvem kan og vil håndtere brændbart returmateriale, skal det 
i særligt mærkede flasker? Det bliver alt sammen løst, men diskussionerne gik på 
hvordan og hvornår.

KMO’s nye iT-platform blev gennemgået. Hjemmesiden virker ikke så godt på brow-
seren Explorer, men fint på Google Chrome, og nyt er det også, at man ikke mere får 
plastikkort og godkendelse tilsendt. Man får login til systemet med sin godkendelse. 
Denne kan sendes til telefonen, så man i stedet for plastkortet kan fremvise det på sin 
smart- eller i-phone. Godt princip!

KMO’s styrelse – f.v. Formand og fotograf/frimærke Kim Valbum, AKB – Claus Bo ja-
cobsen, Hjj – Henrik Lohse, Ahlsell – Lars Larsen, AGA – sekretariatschef Torkil Höft, 
KMi – kasserer jens Brandt, Brenntag.

ErFA-gruppe Vestsjælland 
holdt HFO-møde på Hotel Postgården i 
Sorø, onsdag den 27. maj.

Også Vestsjælland havde besluttet at blive opdateret og orienteret om HFO-kølemid-
ler og deres anvendelse og med samme indlægsholdere som i Sabro tidligere på må-
neden, nemlig Henrik Lohse fra Ahlsell og Christian Heerup fra Teknologisk institut. Og 
begge gav et rigtig godt og interessant indlæg.

Henrik Lohse nævnte blandt andet: HFO’erne 
er HFC’er med lavt GwP, og vi vil se mange 
blandinger fremover med HFO, men rene 
HFO-anlæg er det nok de færreste, der kom-
mer til at arbejde med. 

Eu’s nedtrapning af kølemiddelkvoter til 20 
% i 2030 er ikke i kg., men i GwP, og i 2020 
kommer ikke mere nyt kølemiddel med 
GwP over 2500, kun genanvendt, og GwP-
grænsen flyttes længere ned i 2030. Det vil 
blandt andet medføre, at prisen høj-GwP 
kølemiddel bliver meget høj. F.eks. er GwP 
på r404A næsten 3 gange så høj som 134a, 
og prisen vil følge med.
r1234yf er dyrt i dag, men der kommer 
nye fabrikker, og der findes allerede 
r1234ze-chillere på markedet. Og 
mht. kompressor kan Danfoss’ tur-
bokompressor godt klare en retrofit. 
Problemet er retursystemet, da KMO 
ikke kan håndtere HFO-erne og r32, 
der begge er brændbare. Men det 
kommer også på plads.

Christian Heerup nævnte bl.a.: CO2 vil 
stå stærkt fremover, men når HFO-
erne kommer i omsætning vil pri-
serne falde. Tændtemperaturen for 
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Aquarea
All in One

• Højeffektiv 200 l rustfri tank 
   med 10 års garanti
• Flot design
• Let at installere
• A-klasse pumper
• Fra 3 -16kW
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HFO-erne er høj, men olien sænker den til måske 400°C, og så kan den tændes ved et 
varmt manifold.

Den nye EN378 arbejder på guidelines for ventilation og maskinrum ved anvendelse 
af HFO, men nogle har retrofittet anlæg, for ved arbejdstemperaturer under 30°C er 
antændelsesfaren ikke tilstede, men man kan måske forvente, at man skal have D-
certifikat for at arbejde med dem. restproduktet (Carbonylfluorid – AKB-nyts bem.) 
er skadeligt, men findes også ved andre HFC’er. Måske har DX-anlæg med 1234 og 
direkte ekspansion en fremtid?

Spørgelysten var stor ved ErFA-mødet i Sorø 27. maj, hvor Christian Heerup og Henrik 
Lohse – begge stående – holdt indlæg. Og fremmødet var det største i mands minde!
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det FaglIge hjørne v. kIm valbUm

VE-ordningen
Et kæmpe tillykke fra AKB til de flittige og dygtige montører, der har bestået VE-kra-
vene til varmepumper!

Efter først 8 tirsdage med undervisning på Københavns Erhvervsakademi i ”Energi-
teknik, traditionelle og nye energiformer” på et niveau, der ligger over en montørud-
dannelse – og en 9. tirsdag med eksamen – og efter endnu 4 tirsdage i Nyborg og med 
en 5. til eksamen i VE-modulet om varmepumper, kunne 12 montører melde sig be-
stået i begge dele på dagen og 3 mon-
tører ved en senere lejlighed, i alt 15.

Første med bestået begge prøver var 
Kim Strandgaard fra Klimalux A/S i 
Svendborg, der på billedet ønskes til-
lykke af AKB’s direktør Kim Valbum.

udover at AKB’s generalforsamling generøst havde bevilget 50 % af deltagerbeta-
lingen betalt til første pionerhold, fik alle et par flasker AKB-vin med på vejen. Måske 
nogle kunne trænge til en tår efter den hårde og flotte indsats – på billedet ses de 
koncentrerede forberedelser til prøven og en sidste fælles afpudsning af mulige, ne-
derdrægtige spørgsmål fra lærer eller censor.

Alle på holdet, der gik op, bestod imidlertid med glans, og der var en del 12-taller. For 
som censor spontant udtrykte efterfølgende: ”De var godt nok dygtige og kunne de-
res kram!”

Og hvad så nu med VE-godkendelsen og muligheden for at blive fremhævet som VE-
godkendt på Energistyrelsens liste, som kunderne kan orientere sig ud fra? ja, dette 
personale lever nu op til de beskrevne uddannelseskrav for at blive godkendt.

Med hensyn til virksomheden, skal den for at blive godkendt, have et kvalitetssty-
ringssystem, der er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder. De 
fleste kølefirmaer har et kvalitetsstyringssystem, men det er langt fra alle leverandø-
rer af disse, der er godkendt til VE-ordningen. Derfor har AKB indgået en aftale med 
firmaet Lekon Certificering, Ledreborg Alle 100, 4000 roskilde om fagligt samarbejde 
og om, at AKB-medlemmer ikke skal betale for den forhåndsgodkendelse af KLS, der 
skal foretages, samt en prisreduktion på 10 % på første godkendelse i henhold til 
gældende prisliste.

Når man kontakter Lekon Certificering på adressen 
http://certificering.lekon-gruppen.dk/ eller tlf. 4676 
7110, skal man huske at nævne, man er medlem af AKB 
– derefter hjælper Lekon Certificering med at udfylde de 
to blanketter, som kan downloades fra Energistyrelsens 
hjemmeside under punktet VE-godkendelsesordningen: 
1.  Godkendelse af virksomheds kvalitetsstyringssystem 

samt
2. Godkendelse som VE-montørvirksomhed

På billedet adm. direktør Henrik jensen fra Lekon Certi-
ficering på besøg i Vestergade og til underskrift af sam-
arbejdsaftalen om VE-godkendelse med AKB.

http://certificering.lekon-gruppen.dk/
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Ahlsell app’en er gratis og kan hentes på: 
— iTunes App Store
— Android Market
— Marketplace
App’en er bygget op med mange af de kendte funktioner 
fra webshoppen, samt en scannerfunktion til stregkoder.

Når du åbner ahlsell app’en møder du et log-ind vindue, 
hvor du taster dit personlige log-in, som når du logger 
på webshoppen på din computer.

Har du IKKE et personligt log-in til webshoppen? 
Så ring/mail til kundeservice på tlf. 4324 1717 eller
ahlsellRef@ahlsell.dk - så hjælper vi dig igennem!

ÅBEN 24 TIMER
Søg, planlæg og lav 

indkøbsordrer, hvor end du 
befinder dig.

Uafhængig af kontorets
åbningstider.

TIL BEDSTE PRIS
Husk, at du får 2% rabat

på alle varer du køber
i webshoppen!

SCAN STREGKODER
Scan Ahlsells stregkode på en 

vare, og du får omgående besked 
på: 

• Lager status 
• Hvilke butikker/lager har varen

VALGFRIHED 
Vil du handle i butikken,

fra din computer eller
fra din telefon? 

Med app’en er du
helgarderet.

FULD SPORBARHED 
Gennemse dine ordrer uanset 

om de er bestilt via telefon, i en 
butik, via webshop eller bestilt 
via den mobile online-butik. 

Så det er let at få overblik over 
dine ordrer.

KATALOGERNE
For mange er de uundværlige.

Nu er de der på din telefon!

AHLSELL  APP - DIN MOBILE ON-LINE BUTIK!

Find app’en på iTunes App Store, Android Market og Marketplace - søgeord “ahlsell“

KLAR BESKED
Kommer varerne? Er alt på 
lager? Med app’en har du let 

adgang til alle informationer.

FRA NORD TIL SYD
Samtlige ahlsell-butikker findes 

listet med adresse, tlf. nr. og 
selvfølgelig også kort
samt gps-navigation.

Ahlsell_Online_Webshop_Mobil_2015.indd   1 01-06-2015   12:00:15

AKB-nyhed: Brev til ejere i 
samarbejde med Arbejdstilsynet

På et arbejdsmøde med AKB’s forretningsudvalg hos Arbejdstilsynet i 2014 foreslog 
Arbejdstilsynet et produkt, de tidligere med succes har udarbejdet sammen med Ele-
vatorbranchen: Et brev til ejere af anlæg med beskrivelse af de mest almindelige be-
tingelser for lovlig og god service af anlægget – og med Arbejdstilsynets krone øverst, 
og som AKB’s medlemmer frit kan udlevere til kunderne.

Processen med brevet har 
været gået lidt i stå, da 
Arbejdstilsynet gjorde op-
mærksomme på, at man-
ge af reglerne er Miljøsty-
relsens resortområde, så 
de skulle også høres og 
kommentere. 

Forhandlingerne er nu 
endt godt – reglerne om 
læktjek er lidt løst be-
skrevet, for det er tungt 
stof at skrive kort, de 
kan læses i dette num-
mers tema-artikel 
– Miljøstyrelsen har 
frabedt sig anven-
delse af deres krone, 
men står inde for, at 
brevet også for de-
res vedkommende er 
godkendt. Brevet kan 
downloades til fri af-
benyttelse fra AKB’s 
intranet under punk-
tet ”Skabeloner” 

 

 

                    April 2015 

 

Ejerens ansvar for køleanlæg og varmepumper 

 

Du har som ejer af et køle- eller varme-pumpeanlæg ansvaret for, at det er sik-kert både for de daglige brugere, men også for det personale, som servicerer anlægget. 
 

Der stilles en række krav til køle- og var-mepumpeanlægs indretning, udstyr og vedligeholdelse, som skal gøre dem sikre og miljø- og energirigtige at bruge.  

Som ejer af et køleanlæg eller en varme-pumpe skal du især være opmærksom på følgende:  
 

Opstilling og lovpligtige eftersyn Alle køle-, varmepumpe- og AC-anlæg, som leveres af en producent som en samlet enhed, skal have en CE-mærkeplade, som betyder, at pro-ducenten indestår for, at produktet op-fylder alle relevante væsentlige krav – og eventuelt at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurde-ring af overensstemmelse. Der skal al-tid være dansk brugsanvisning.  

Virksomheder, der udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparati-on eller nedlukning af anlæg eller ud-styr, der er anført i EU's F-gasforord-ning, skal være autoriserede og arbej-det skal udføres af autoriseret perso-nale. 
 

Firmaer, der opstiller, monterer, igang-sætter og servicerer køle- / luftkonditi-onerings- / varmepumpeanlæg, der in-deholder over 2,5 kg. kølemiddel, skal ifølge Arbejdstilsynets regler være ISO9001 certificerede, og teknikeren der udfører arbejdet, skal være certifi-ceret kølemontør. 
 

Arbejdstilsynets regler foreskriver og-så, at alle køleanlæg og varmepumper med mere end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst en gang om året.  
 

 

 

Ved større kølemiddelfyldnin-ger skal der muligvis foreta-ges læksøgning med kortere interval end 12 måneder. Brancheforeningen kan oply-se dig om regelsættet.   

Dokumentation 
Det er dig som ejer af et an-læg, der skal kunne doku-mentere, at der har været fo-retaget lovpligtige eftersyn.  

Dokumentationen for de lov-pligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget. 
 

Autorisationer og registre-ring 
Hos KMO – Kølebranchens Miljøordning – som er udpe-get af Miljøstyrelsen til at va-retage autorisationer og regi-streringer – er det muligt at kontrollere en autoriseret per-sons eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler – se www.kmo.dk  

 

Hos AKB – Autoriserede Kø-le- & Varmepumpe-firmaers Brancheforening – har du mu-lighed for at få yderligere op-lysninger om regelsæt og god betjening af anlæg, og om et firma f.eks. er sagkyndig kø-levirksomhed, certificeret efter ISO9001-standarden – se www.koeleteknik.dk   

Hos AKB kan du også få op-lyst, om virksomheden har AKB-garanti og om øvrige brancheforhold – se efter brancheforeningens mærke:  

 Aut. Køle- & VP-firmaers  Brancheforening, AKB  Vestergade 28, 4000 Roskilde 
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Serien af ethylenglycol-baserede produkter har samtidigt en højere energieffektivitet 
og lavere viskositet i forhold til propylenglycol og typisk med energiforbedringer på 
10-17 procent. Virksomheden markedsfører også Sureflow, en gratis analyseservice 
for kunderne i forbindelse med prøvetagning, så kølevæsken altid fungerer optimalt.

produkterne på det skandinaviske marked er: 

•   Solaris DTX - udviklet til anvendelse i solvarmeanlæg.
•   Thermox DTX - til jord- og luftvarmegenvindingssystemer.
•   Coolflow DTX - til sekundær køling i procesanlæg og rAC-systemer.
•   BioTherm DTX – til biomasse- og gaskedelanlæg
•   FoodCool DTX+ er et nyt produkt der henvender sig fødevare og drikkevare sekto-

ren.  

Produkterne er alle opblandet med ultraPureTM vand, som er renset for urenheder og 
blødgjort for at give de optimale produkter. 

Virksomhederne bag Hydra Technologies Ltd. er Storbritanniens ledende producent af 
sekundære kølevæsker og frostbeskyttelsesløsninger til HVAC, frysning, proceskøling 
samt applikationer inden for vedvarende energi.

udover DTX-serien sælges også propylenglykol samt biologisk baserede varme- og 
kølevæsker. Liquid Solutions ApS er eneimportør, producent og -distributør af Hydra-
techs produkter på det skandinaviske marked under navnet Hydratech Scandinavia. 
Kontaktdata kan læses i annoncen fra Hydratech side 13 i dette blad.

AB92 og mangelbegrebet 
– en præcision
 
i AKBnyt nr. 2 April 2015 var der to svar fra AKB’s advokat Klaus Graversen omkring 
AB92 og mangelbegrebet på baggrund af spørgsmål fra et medlem af AKB. 
 
Opmærksomme læsere har pointeret over for AKBnyt, at AB92 iKKE må forveksles 
med en garantiordning og har undret sig over svar nr. 1, som derfor skal præciseres 
her: Medlemmet spørger, om en leveret magnetventil er omfattet af entreprenøran-
svar. Hertil svarer advokaten jA, for magnetventilen Er omfattet af ansvaret. Advo-
katen svarer altså strikt og korrekt på spørgsmålet. 
 
Pågældende ventil er gået i stykket efter 3 år, og det næste spørgsmål må så være, 
om der kan rejses mangelskrav mod entreprenøren, og igen er svaret jA, men om 
kravet kan gennemføres, vil afhænge af, om bygherren er i stand til at løfte den tunge 
bevisbyrde, at magnetventilen led af en skjult mangel, der var til stede ved leveringen.

Produktnyt i Danmark 
– afgiftede væsker til køle- og varmeoverførsel
Det eneste ugiftige alternativ til ethylenglycol-baserede varmeoverførelsesvæsker 
har længe været propylenglycol, som typisk anvendes, hvor man vil være sikker på at 
beskytte miljøet, da det er et ugiftigt produkt. En ulempe ved propylenglycol er dog 
evnen til at transportere varme og kulde, som er ringere end med ethylenglycol.

Hydratech Scandinavia introducerer dog nu serie af afgiftede varme- og kuldeover-
førselsvæsker – primært baseret på ethylenglycol hvor den patenterede DeToxTM 
(DTX)-teknologi afgifter ethylenglycolen. 
Produkterne er testet til at være afgiftede for mennesker og dyr iht. LD50 test af et 
ETA-certificeret laboratorium udført ifht. OECD standarder. Alle produkterne er god-
kendt af arbejdstilsynet og Miljøministeriet som værende afgiftede, hvorfor de ikke er 
mærkningspligtige.
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tag på kUrsUs

AKB og samarbejdspartneren FOrCE Technology søsætter i efteråret et nyt produkt 
- et strategikursus, hvor virksomhedens ambitioner om vækst og øget indtjening kan 
tage form.

Læs om kursets indhold, opbygning og pris på side 36, 37 og 38

codan.dk

p Forsikringer  
skræddersyet til  
dine behov 
Som medlem af AKB kan du købe erhvervsforsikringer i Codan på meget  
fordelagtige vilkår. AKB og Codans forsikringsaftale er skræddersyet til køle
branchens behov og sikrer dig en række fordele, fx:

q  Mulighed for montagedækning og særlig aftale om 
dækning ved udslip af kølemedie

q  En fast assurandør med specialviden om kølebranchen og  
tilbud om et årligt servicebesøg

q  Mulighed for at købe en attraktiv sundhedsforsikring.

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

Ring til os på 33 55 37 83, og hør hvad vi kan 
gøre for din virksomhed.

AKB_Erhversvforsikringer_130x190.indd   1 03/06/15   10.08
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Kursus: sæt kursen for din virksomhed Kursus: sæt kursen for din virksomhed
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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 lige måneder

Oplag: 
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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

uV-bestandige 
mærkater til anlæg
AKB’s mærkater til anlæg er – med ret-
te – blev kritiseret for ikke at kunne tåle 
sollys. Derfor er der nu indkøbt særlige 
mærkater, der ikke skulle gulne og kan 
modstå uV-bestråling uden at ændre 
udseende.

Bedøm selv – de første 10 mærkater med 
firmanavn og adresse tilbydes gratis som 
prøve ved at kontakte Annette Olsen på 
sekretariatet i Vestergade. Dernæst ko-
ster mærkaterne 3,50 kr./stk. + moms.

FOrCE Technology · Måleteknik, Kemisk analyse & Ledelsessystemer
Navervej 1 · 6600 Vejen · Danmark · Tlf. 76 96 16 00 
info@forcetechnology.com · forcetechnology.com
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Danmarks eneste kølegrossist med fokus på industrikøl

Uafhængig kølegrossist med viden og erfaring på industriel køling

Vil tilføre mere konkurrence på markedet

Vil køre en salgsstrategi med kun en leverandør pr. produktgruppe 

DANMARKS NYE KØLEGROSSIST

BESØG OS PÅ

WWW.IRPARTS.DK

Nu også forhandler af Busck elmotorer


