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xxxxxleder    af Lars thorsen

”nye løsninger”
har vi kaldt efterårssamlingen 2015! 
reglerne er ikke blevet færre i 2015 – tværtimod har året foreløbig budt på ikraft-
trædelse af eu’s nye F-gas forordning nr. 517/2014, der ligesom den tidligere F-gas 
forordning sætter aKB’s medlemmer på en prøve med hensyn til øgede krav om rap-
portering, lækagetjek og udfasning af bl.a. r404 som nyt kølemiddel inden for en år-
række.

men året har også budt på overraskelser. det var nok de færreste, der havde set det 
efterfølgende udspil fra miljøstyrelsen, som foreslår fjernelse af 10 kg-reglen for de 
såkaldte hFo kølemidler. et udspil, man så kan lide eller ej, afhængig af den forret-
ningstype, man er og hvilke anlægstyper, man satser på.

også på andre områder rykker tingene. der er en stigende interesse fra både offent-
lige aktører og private kunder omkring brug af varmepumper til nyttiggørelse af rest-
varme. og det vel at mærke på store professionelle anlæg, der kræver de kvalifikatio-
ner, som netop aKB’s medlemmer besidder.

disse nye løsninger vil du kunne høre mere om på aKB’s efterårssamling. og som 
sædvanlig har vi også en række overraskelser i ærmet i forbindelse med generalfor-
samlingen og samlingen.

vi har i år valgt LeGoLand hotel & Conference som samlingssted, fordi det ligger 
centralt og kan tilbyde nogle spændende løsninger, der trækker på erfaringer og mu-
ligheder fra LeGo’s fantastiske legeunivers. 

hvilke overraskelser vi byder på, finder du ud af ved at tilmelde dig generalforsamlin-
gen i dag – så er du også med til at sætte den fremtidige kurs for branchen. 

vel mødt i aKB 2015
– en moderne brancheforening med traditioner! 

Lars thorsen
Formand 
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Cool news

sjældent medlemsjubilæum
Kølecontrolle startede for 25 
år siden med en beskeden 
kassekredit og en gammel 
stribet madudleveringsbil. 
striberne er fortsat kølecon-
trolles varmemærke, og nu er 
der 4 af slagsen, og Klimashop 
er kommet til.

samtidigt benyttede maj-
Britt og trolle lejligheden til 
begge at fejre deres runde dag 
i festlige omgivelser i Byhuset 
i Kirke-hylllinge ved roskilde.

aKB ønsker tillykke til et popu-
lært aKB-par.

Ir parts i roskilde har siden starten i 2014 haft en positiv vækst på det danske mar-
ked for anlægskomponenter til kølebranchen via fokus på know-how og levarandør-
strategi.

derfor har Ir parts taget nye faciliteter i brug med 900 m² hal 100m² kontor og 4000 
m² grund på stenhøjvej 6, 3650 stenløse pr. 1. august 2015. de nye lokaler er delt med 
oem producenten af ammoniakanlæg nh3 solutions, som også flytter ved samme 
lejlighed.

aKB ønsker lykke og fremgang med de nye lokaler og initiativer inden for kølebran-
chen.

&
flytter
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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
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IndVArslInG

GeneraLForsamLInG 2015

jf. aKB ś vedtægter §9 indvarsles der hermed til ordinær generalforsamling med 
dagsordenen:

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.

tid: fredag den 30. oktober 2015 kl. 09:30
sted: legolAnd hotel & conference, Aastvej 10, 7190 Billund
tlf.: 7533 1244           www.hotellegolAnd.dk             hotel@legolAnd.dk 

Følgende dokumenter udleveres på mødet og vil blive lagt nederst på aKB’s
hjemmeside www.koeleteknik.dk, senest fredag den 16. oktober 2015:
• Revideret regnskab for det forløbne år for AKB
• Budget for nyt regnskabsår
• Fuldmagtsblanket til stemmeafgivning
• Medlemsfortegnelse, ájourført

medlemmerne kan skriftlig indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. 
sådanne forslag skal være foreningen i hænde senest 8 dage inden generalforsam-
lingens afholdelse.
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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

Panasonics nye 2016 modeller 
sprænger igen energirammerne 
for varmepumper.

Den kendte Etherea er nu energi-
klasse A++ og den kraftige 
Flagship er energiklasse A+++

     
  Energibesparende

     
  Energibesparende

AKB_2015_september.indd   1 31-08-2015   10:49:51
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efterårssAmlInG

IndBYdeLse tIL
eFterÅrssamLInG 2015
program, fredag den 30. oktober 2015
Kl. 08:30 ankomst og registrering på LeGoLand hotel & Conference, 
 aastvej 10, 7190 Billund. morgencomplet

Kl. 09:30 Åbning af aKBs efterårssamling 
 velkommen til Billund v. dir. Kim valbum

Kl. 09:45 Generalforsamling

Kl. 11:00  morten arnvigs Fond uddeling

Kl. 11:15 pause

Kl. 11:30 hvad er min ret – hvad er min pligt? 
 advokat ulrik vindberg, advodan roskilde 

Kl. 12:00  Frokost

Kl. 13:00  udnyttelse af overskudsvarme – en overbevisende case 
 teamchef jørgen halle, niras a/s

Kl. 13:30 Køl og varme med geotermisk energi 
 direktør søren anders, Geodrilling 

Kl. 14:00  pause

Kl. 14:20 effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg. 
 per skærbæk nielsen, Cool partner aps 
 Indlægget vil også berøre den viden – eller mangel på samme 
 – vi har om transkritiske Co2 - anlæg

Kl. 15:00 aKB-brancheløsning på It-området. tom Clausen, reeft a/s

Kl. 15:30 pause

Kl. 16:00  hvad er min ret – hvad er min pligt? 
 advokat ulrik vindberg, advodan roskilde

Kl. 16:30 hele danmarks blærerøv, mads Christensen, 
 kommer og giver et fantastisk indlæg om mænd!

Kl. 17:30 pause

Kl. 18:30  receptionen. vi går sammen til kongeslottet med velkomstdrink, 
 middag, underholdning, fri bar, og dans!

Kl. 01:00  natmad
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efterårssAmlInG

program for ledsagere, fredag den 30. oktober 2015
Kl. 08:30  ankomst og registrering på LeGoLand hotel & Conference, 
 aastvej 10, 7190 Billund. morgencomplet.

Kl. 09:30  afgang fra Legoland Conference til silkeborg.

Kl. 10:45 silkeborg museum. vi får en guided rundtur på det smukke egns- 
 og bymuseum og ser og hører den fanta-stiske historie om verdens 
 bedst bevarede og verdens-berømte mosefund, tollund-manden!

Kl. 12:00 Frokost - vi går de 500 meter langs Gudenåen til 
 Café evald på papirfabrikken.

Kl. 13:00 vi går en tur i bymidten og ser på forretninger

Kl. 13:45 torvet i silkebor: Bus til asger jorn-museet med hans kunst og 
 ekstra-udstilling med kunstneren og arkitekten Le Corbusier! 

Kl. 15:15 retur til Billund

kl. 16:30  hvorfor bliver din mand sur – fantastisk indlæg med hele 
 danmarks blærerøv, mads Christensen.

kl. 17:30 pause

kl. 18:30 vi mødes i receptionen og går sammen til kongens slot.

Kl. 19:00 velkomstdrink på kongeslottet. 
 Festmiddag, vin, fest, underholdning, 
 kaffe avec, musik, fri bar 

kl. 01:00 natmad

program for
lørdag den 31. oktober 2015
afrejse efter morgenmad
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efterårssAmlInG

praktiske oplysninger om efterårssamlingen
med samme priser som i 2014: 

efterårssamling for 1 person/medlem inkl. enkeltværelse kr. 1.495,00 
morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde, 
aftenarrangement og enkeltværelse 30.-31. oktober 2015

efterårssamling for 2 personer inkl. dobbeltværelse kr. 2.295,00 
morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde, 
aftenarrangement for medlem, ledsagerarrangement, 
aftenarrangement for ledsager og dobbeltværelse 30.-31. oktober 2015

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.

værelser hotel legoland torsdag 29. – fredag 30. oktober kr.      915 
dobbeltvær. u. morgenmad serveres 8:30 i foyer for alle, kan bestilles via aKB

praktiske informationer: 
vi har reserveret værelser på LeGoLand hotel & Conference 
der er gode parkeringsmuligheder med p-billet lige op til hotellet. 
Konference-lokaler og –værelser er business-standard og separeret fra Legolands 
gæster! 
anden type vin, øl eller vand end det inkluderede i middagen, betales for egen reg-
ning. 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 
via e-mail på akb@koeleteknik.dk med udførlig angivelse af bestiller og det bestilte. 
via telefon 4632 2111 eller fremsendelse af udfyldt tilmeldingskupon

seneste tilmelding fredag 23. oktober 2015!
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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
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sIden sIdst

svendeprøve
fredag den 19. juni 2015 
et hold på 21 køleteknikere stod klar på den jydske haandværkerskole i hadsten 
den 19. juni efter 4 års uddannelse hos kølevirksomheder i danmark. 3 virksomheder 
havde faktisk hver 2 elever på holdet – johnson Controls, ørbæk Køleteknik i valby og 
Knudsen Køling i Køge. Godt leveret i en tid, hvor der mangler praktikpladser, som er 
den største årsag til manglen på montører i faget.

aKB ønsker stort tillykke og bemærker over for medlemmerne, der måtte ønske at 
tage en elev, at blanketter til uddannelsesaftale, tillæg til uddannelsesaftale, ophæ-
velse af uddannelsesaftale, vejledninger til samme og blanket til delvist gennemført 
praktikforløb alle ligger på aKB’s intranet under aKB skabeloner.

Blanketterne kan udfyldes elektroniske og uddannelsesaftale erstatter lærlingeaf-
tale og er nu lagt ind under uddannelsesministeriet – og altså nu at finde på aKB’s 
hjemmeside, hvis man vil tilbyde en ung en af verdens bedste uddannelser!
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sIden sIdst

samtidigt var der to eks-
trapræmier til henholds-
vis jeppe B. jensen fra 
jF Køleteknik a/s i vejle, 
der fik tildelt en bronze-
medalje, samt til Kasper 
munk nielsen fra Guldahl i 
horsens, der blev valgt til 
Klassens kammerat.

jeppe B. jensen
sidder midten

Kasper munk nielsen
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dU store Verden

ecodesign
Fra flere sider har aKB modtaget information om de kommende krav til ecodesign 
(ecodesigndirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre ecodesignkrav 
til produkter og apparater. der kan stilles ecodesignkrav til energirelaterede produk-
ter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de 
bliver brugt, f.eks. vinduer. reglerne for de enkelte produkter gennemføres via eu-
forordninger – kilde: energistyrelsen).

et af de bedre notater er fra teknologisk Institut v. per henrik pedersen, som aKB-nyt 
tillader sig at gengive delvist fra:

notat om nye eu ecodesign-forslag for visse køleapparater, herunder chillers til air 
Conditioning, split-aC-anlæg > 12 kw og højtemperatur chillers til proceskøling.

eu-kommissionen har udsendt et nyt forslag til ecodesign-krav til køle-udstyr til 
luftkonditionering i store bygninger + krav til højtemperatur-proces-chillers.
der er tale om ændringer i forslag udsendt i sommeren 2013 og diskuteret på et ”Con-
sultation Forum”-møde i Bruxelles den 25. september 2013.

dette notat beskriver det nye forslag og nævner de vigtigste ændringer.
notatet er skrevet for energistyrelsen (dK) og nve (norge).

den vigtigste ændring er i forhold til den rabat som giver til lav-Gwp-kølemidler til 
rumkøling nu er sat til 150. danmark protesterede meget kraftigt (på CF-mødet i 
2013) mod den gamle grænse på 675, som net-op vil begunstige kølemidlet hFC-32, 
som (især) daikin satser på og producerer i et datterselskab. med det nye forslag 
kommer forordningen til at ligge på linje med andre eu-reguleringer, som også benyt-
ter grænsen på Gwp=150.

af andre signifikante ændringer kan nævnes: 
• Krav til maksimal støj er bortfaldet. I stedet skal støjniveau oplyses 
 (på nær for høj-temperatur chillers).

• Der er indført en ny kategori af køleanlæg: 
 ”rooftop air conditioners”, og der er foreslået mindstekrav til deres
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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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 effektivitet. Kravene er mindre end for de andre typer af køleanlæg til 
 rumkøling.

• Der er en (mindre?) ændring i forhold til kravene til høj-temperatur 
 process chillers: der er en grænse, som er flyttet fra 1000 kw til 1500 kw. 
 det betyder, at kravene er lidt mindre for anlæg i kapacitetsområdet 1000 
 til 1500 kw.

• Tolerancen ved stikprøvekontrol af højtemperatur process chillers er ændret 
 fra 6 % til 10% for sepr, mens tolerancen for ”rated energy efficiency ratio”  
 stadig er sat til 5%. det vurderes til, at have mindre betydning.

• Condensing units (til AC) er faldt ud af reguleringen. I det tidligere forslag var 
 der kun krav til information for condensing units. Condensing units til Lt (lav 
 temperatur) og mt (mellem temperatur) er reguleret i entr Lot 1, men der  
 er ingen krav til ht (højtemperatur) condensing units. ecodesign-kravene i 
 entr lot 1 er vedtaget, men er endnu ikke offentliggjort. det er lidt usikkert,  
 om det har nogen betydning, og det er usikkert, hvor udbredt disse anlæg (til  
 aC) er.

hvis et produkt fejler i stikprøvekontrol, så skal der udtages yderligere 3 produkter til 
test, og dette vil i praksis være (næsten) umuligt. det er blevet påpeget flere gange, 
men kommissionen har åbenbart ikke fundet bedre metode til stikprøvekontrol af 
store og dyre produkter.

her bør man skelne til forordningen for større ventilationsenheder, hvor det fremgår, 
at hvis der fremstilles mindre end 5 enheder om året, og en test viser, at produktet 
ikke lever op til kravet; - så er produktet dumpet. hvis produktet produceres i 5 enhe-
der eller mere pr. år, så skal der udtages yderligere 3 enheder til test. 

Beskrivelse af forslaget:
når der vedtages ecodesign-krav til disse produkter vil det betyde, at de mindst ef-
fektive produkter på markedet efter et stykke tid vil blive forbudt.

produkterne:
a) Chillers til afkøling af bygninger: der er tale om væskekølere til køling af 
 store bygninger. Chillers afkøler vand, som pumpes rundt i bygningerne og 
 afkøler disse. det er en almindelig benyttet måde, at afkøle bygninger.
 

dU store Verden
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dU store Verden

 mange skandinaviske bygninger (hospitaler, indkøbscentre, lufthavne m.v.) 
 er kølet med chillers. ecodesign-kravene gælder for chillers op til 2 mw 
 køleeffekt.

b) store aC-anlæg (>12 kw). der kan være tale om single split-anlæg, som 
 teknisk svarer til de små aC-anlæg (blot større), samt andre varianter af 
 aC-anlæg, herunder vrF og multisplit-anlæg, hvor der typisk er flere inde- 
 dele. det er også ”rooftop anlæg”, som ofte er anlæg som køler luft som via 
 et kanalsystem (ventilationssystem) sen-des ind i en bygning. disse anlæg  
 kendes fra bl.a. burger-restauranter og visse kontorbygninger og er ofte 
 reversible (både køling og opvarmning).

c) højtemperatur-chillers til proceskøling. mange industrielle processer er 
 kølet med højtemperatur-chilles, f.eks. afkøling af gæringsprocesser i den 
 farmaceutiske industri og afkøling af plastik-støbemaskiner. det er ofte de 
 samme produkter, som benyttes til luft-konditionering af store bygninger og 
 afkøling af industrielle processer.

de udsendte papirer indeholder ligeledes forslag til ecodesign-krav til produkter til 
opvarmning af store bygninger, når det er luft, som er varmebærer.

Fra maskinerummet i eu
area – aKB’s europæiske sammenslutning – aKB selv og mange andre kæmper en 
daglig kamp for at finde den rette balance mellem regler og fornuft. et godt eksempel 
er area’s dialog med europa Kommissionen om fastholdelse af 3 og 6 kg-reglen i eu i 
stedet for indførelsen af 5 og 10 tons Co2 som grænse for, hvad montørerne i mange 
lande må håndtere. 

tonen er urban, men vedholdende og giver et godt indblik i, hvor meget energi der 
skal lægges for at ændre eller fastholde selv de mindste elementer på politisk niveau. 
aKB-nyt bringer henvendelsen fra vor europæiske præsident per jonasson i sin fulde 
længde: (se næste side)
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dU store Verden

 

www.area-eur.be 

 
 

European Commission 
Ms. Bente Tranholm-Schwarz 

Mr. Cornelius Rhein 
Mr. Arno Kaschl 

 
 

Brussels, 8th July 2015 
 
 
RE: Adaptation of Regulation 303/2008 with regard to the new F-gas regulation 517/2014 
 
Dear Ms Tranholm-Schwarz 
Dear gentlemen 
 
I am writing to you to draw your attention to some worrying consequences with regard to the 
adapted version of Regulation 303/2008 as it is currently drafted. 
 
The main purpose of the new F-Gas regulation 517/2014 is to encourage and push the RACHP 
industry away from high GWP towards low or zero GWP refrigerants. This means that in addition to 
natural refrigerants, we will encounter HFOs, HFCs and various HFC/HFO blends on the market. All 
these substances have low or very low CO2 equivalent values, which is of course very good and 
indeed what was intended. 
 
However, in the light of the above, the proposed changes to Regulation 303/2008 from 3 or 6 
kilograms to 5 or 10 tonnes of CO2 equivalent (articles 2.1 and 3.2(b)) will have tremendous 
consequences on the skills and knowledge that will be required for service and maintenance work. 
 
With the proposed change from kg to tonnes of CO2 equivalent, a category II certificate holder will 
be allowed to undertake work on RACHP systems with a charge of 5kg R245fa, 7.4kg R32 or 40kg 
R152a. Knowing that new HFC/HFO blends are under development, it is most likely that we will see 
the 5 tonne limit transformed into 50kg, 100kg or even higher refrigerant charges in the very near 
future. 
 
AREA is the European RACHP contractors association so we know from experience the link between 
refrigerant charge and system complexity. Therefore, a potential situation with category II 
technicians servicing and maintaining large complex RACHP equipment is highly unsatisfactory.  
 
We therefore urge the European Commission to keep the 3kg or 6kg levels as written in the existing 
Regulation 303/2008. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Per Jonasson 
AREA President 



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
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info@hjj.dk - www.hjj.dk
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- alt til klima- og køleanlæg
September 2015

Mitsubishi Inverter Split

Vælg mellem flere modeller i 
mange forskellige størrelser.

• 2 slags loftkassetter
• Lofthængt
• Væghængt
• Kanaltilslutning

Alle modeller har lavt lyd-
niveau og en høj SCOP

Single og multi - op til 4 indedele

- Klimaanlæg til professionelle

4

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
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HJJ - din kølegrossist

DEN NYE GENERATION AF 
ECOLINE KOMPRESSORER
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 ventilatorerne 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

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

AKB_HJJSeptember_2015..indd   2 31-08-2015   11:53:38



2 3

HJJ - din kølegrossist

DEN NYE GENERATION AF 
ECOLINE KOMPRESSORER
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 ventilatorerne 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

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

AKB_HJJSeptember_2015..indd   2 31-08-2015   11:53:38



aKB nYt  I  nr. 4  I  septemBer 2015
24

det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

er elektroniske journaler lovlige? 
ja, elektroniske journaler er lovlige. aKB har forespurgt arbejdstilsynet og modtaget 
nedenstående svar:
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det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

er det sandt, at der kommer en ny 
Iso9001-standard?
ja, til november påregnes det, at Iso9001:2015 er på gaden i november 2015. den 
nye standard lægger mere vægt på ledelse, resultater og kundetilfredshed end de 
tidligere udgaver. 

der er 3 år til at omstille sig til de ændrede krav fra udgivelsen af standarden. aKB har 
i denne forbindelse aftalt med vores faste samarbejdspartner ForCe Certification, 
at vi vil tilbyde to løsninger til medlemmerne. en løsning, der bygger videre på den 
eksisterende certificering og altså med en lille udbygning. samt en løsning, der star-
ter helt forfra med en noget slanket udgave, og det forlyder, at andre udbydere har 
lignende løsninger, så fortvivl ikke!



aKB nYt  I  nr. 4  I  septemBer 2015
26

Fornyelse af kølemontørcertifikat? 
Flere montører ringer og spørger, hvordan og hvor man får fornyet sit montørcertifi-
kat, når det udløber. 

den jydske haandværkerskole udsteder og fornyer kølecertifikater. Fornyelsen sker 
mod et honorar. er virksomheden medlem af aKB, fornyer aKB montørcertifikatet 
og tilhørende Id-kort uden honorar. der skal i givet fald medsendes udfyldt og un-
derskrevet af leder ”ansøgning om fornyelse af kølemontørcertifikat” (forefindes på 
aKB’s intranet under aKB skabeloner), samt en kopi af det nuværende certifikat. Be-
mærk, at 5-års reglen for montørcertifikater er ophævet, så næste fornyelse er sid-
ste fornyelse!

det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

hvor ofte skal
sikkerhedsventiler trykprøves? 
arbejdstilsynets vejledning B.4.10 om periodiske undersøgelser af trykbærende ud-
styr definerer som udgangspunkt bl.a. hvem der skal undersøge – altså om det tryk-
bærende udstyr skal undersøges af inspektionsorgan – eller, hvis virksomheden f.eks. 
er Iso9001-certificeret og dermed har mulighed for at udføre egenkontrol.

sikkerhedsventilernes åbningstryk skal kontrolleres i forbindelse med den periodiske 
besigtigelse. praksis er, at åbningstrykket skal kontrolleres mindst hvert 4. år (også 
selv om intervallet for periodeundersøgelser er ud over de 4 år). hvis fabrikanten fore-
skriver kortere interval end de 4 år, bør dette iagttages.



skal køleanlæg opstilles 
i maskin- eller teknikrum?
I at B4.4 står bl.a. at ”når køleanlæg med 25 kg kølemiddel eller mindre opstilles i en 
bygning, er der ikke et krav om et separat maskinrum. Køleanlæg med 25 kg kølemid-
del eller mindre kan fx opstilles i et teknikrum. I et teknikrum er det tilladt at have 
andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige. 

når køleanlæg med mere end 25 kg kølemiddel opstilles i en bygning, skal kompressor, 
receiver, olieudskiller o.l. placeres i et eller flere maskinrum. maskinrum må ikke inde-
holde faste arbejdspladser. maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske instal-
lationer end det for køleanlægget nødvendige. I maskinrummet må der kun udføres 
arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller køleanlægget.”

I pågældende tilfælde spørger aKB-medlem, om 2 anlæg med hver to kredse med i alt 
40 kg. kølemiddel skal placeres i separat maskinrum?

teksten er lidt uklar, da kølanlæg er det samme ord i singularis og pluralis. men det 
skal anlæggene i dette tilfælde ikke. som miljøstyrelsen ofte har påpeget, er det væ-
sentlige, at fyldningstabet ikke kan overstige 10 kg ved opdeling i kredse. dermed er 
omtalte anlæg at regne for anlæg under 10 kg fyldningsstørrelse, da tabet ved en 
utæt kreds ikke kan overstige 10 kg. samtidigt er det værd at bemærke, at kølemidlet 
i omtalte anlæg ikke er af type 1 og altså ikke giftigt eller brandfarligt, for så har vi en 
ny situation.

det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

aKB nYt  I  nr. 4  I  septemBer 2015
27



aKB nYt  I  nr. 4  I  septemBer 2015
28

det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

red verden og få bonus for det
energiforbedringer giver god mening – så meget giver de iflg. seas-nve:
• Olie- eller gasfyr supplereres med luft/luft varmepumpe: 13.143 kWh
• Elvarme suppleres med luft/luft varmepumpe: 6.357 kWh
• Oliefyr udskiftes til luft/vand varmepumpe: 30.863 kWh
• Oliefyr udskiftes til jordvarme: 32.123 kWh

hvis man på et år indberetter besparelser mellem:
• 0 og 100.000 kWh får du 2 øre per kWh
• 100.000 til 200.000 kWh får du 5 øre per kWh (for alle kWh fra 0)
• 200.000 til 750.000 kWh får du 8 øre per kWh (for alle kWh fra 0)

Bonus:
• Hvis du indberetter 75.000 kWh, får du 1.500 kroner
• Hvis du indberetter 250.000 kWh, får du 12.500 kroner
• Hvis du indberetter 650.000 kWh, får du 52.000 kroner

eksempel:
• Installerer du syv luft/vand varmepumper, svarer det 
 til 216.041 kwh og 16.200 kroner i bonus til dig! 

spørg aKB, hvis du vil vide mere!
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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
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det fAGlIGe HJØrne V. KIm VAlBUm

Italiensk grossist meldt til
Kemikalieinspektionen og sKat 
aKB modtog maj måned 2015 orientering om Italiensk firma, der sælger til private i 
europa uden afgifter og kontrol. Firmaet henviser til, at det ikke er deres anliggende, 
idet de afsender med fragtmand fra Italien. aKB har efterfølgende orienteret sKat og 
miljøstyrelsens Kemikaliekontrol, der nu forfølger firmaets forretningsmetoder.

skal der installeres alarm i frostrum, 
der er opført før 2005?
I Bekendtgørelse 100 står bl.a. at ”I kølerum med større volumen end 10 m³ skal der 
etableres aramsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet.”

Bekendtgørelsen er fra 2005. Før 2005 skulle man kun etablere alarmsignal. spørgs-
målet er nu, om den ”nye” regel også gælder for anlæg fra før 2005? aKB har spurgt 
arbejdstilsynet, der svarer:

”ja, reglen gælder også for anlæg fra før 2005. såfremt man bliver opmærksom på, 
at et ældre kølerum som ifølge reglen skal have en nødafbryder for ventilation i køle-
rummet, ikke er udstyret med en nødafbryder for ventilation i kølerummet, så skal der 
etableres en nødafbryder for ventilation i kølerummet.”
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Vi vil gerne takke alle vore mange trofaste kunder, 
samt de nye der er kommet til, for den store tillid  

I viser vores virksomhed. 
 

 Samtidig håber vi at hele den danske kølebranche  
har haft en god og travl sommer. 

 
 
 

 
 
 

FK Teknik a/s lagerfører naturligvis et meget bredt udvalg af Danfoss 
kølekomponenter, både til kommerciel og industriel brug 

 
 

 
 
 

www.fkteknik.dk 
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tIl KAlenderen

relevante kurser 

06. & 07.10.2015
Kølesystemer med ammoniak – ti kursus
ammoniakinstallationer, drift og vedligehold, start/top, måling og databehandling, 
sikkerhed, indstilling og indregulering af udstyr.
Læs på www.teknologisk.dk/27513 - aKB-medlemmer får 10% rabat!

24. & 25.11.2015
Kølesystemer med co2 - ti kursus
Co2 som kølemiddel, materialer og komponenter, sikkerhed, systemdesign – under- 
og transkritiske, sekundære systemer, praktisk arbejde.
Læs mere på www.teknologisk.dk/27543 - aKB-medlemmer 10% rabat!
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tIl KAlenderen

Cool energy 

fredag den 20. november 2015
torsdag den 19. og fredag den 20. november 2015 afholder dansk Køledag Cool ener-
gy i odense Congress Center. når tidspunktet nærmer sig, vil aKB’s medlemmer blive 
orienteret om fri adgang, udstilling med mere. men allerede nu er programmet for 
konferencedelen klar og bliver som følger med den klausul, at dansk Køledag f.m.b.a. 
forbeholder sig ret til ændringer – men sæt X i kalenderen allerede nu!

cool energy program:

08.00 – 09.00 Kaffe/rundstykker i udstillingen

09.00 – 09.45 Fremtidens køleanlæg – regler, udfordringer og smarte løsninger 
  pia rasmussen, energiingeniør & projektleder, Grontmij.dk

09.45 – 10.30 Kaffepause i udstillingen 

10.30 – 11.15 effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg 
  per skærbæk nielsen, ejer, Cool partners aps

11.15 – 13.15 Frokost og udstilling 

13.15 – 14.00 Kølebranchen møder fjernvarmebranchen 
  peter Brøndum, Chief specialist, CowI a/s

14.00 – 14.30 Kaffepause i udstillingen

14.30 – 15.00 Kølebranchen møder fjernvarmebranchen – fortsat

Peter Brøndum, Chief Specialist, COWI A/S
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AIr CondItIon – en GAmeCHAnGer

amerikaneren willis haviland Carrier designede i 1902 det første moderne air Con-
dition (aC) system. I 1920’erne havde det bredt sig til offentlige rum som biografer 
og stormagasiner. detailhandelen var generelt præget af lav omsætning i de var-
meste måne-der, men aC løftede salget ganske dramatisk. aC bredt sig til mange 
dele af økonomien, og den generelle effekt var, at det gav et bedre arbejdsklima på 
arbejdspladserne i varme områder, som løftede produktiviteten markant.

en undersøgelse af offentligt ansatte maskinskrivere i 1950’ernes usa viste ek-
sempelvis, at aC hævede produktiviteten med 25 %. og på fabrikkerne faldt syg-
domsfraværet og omfanget af arbejdsnedlæggelser betydeligt. aC har over hele 
verden medvirket til at øge Bnp.

william nordhaus, en Yale økonom, har foretaget en større analyse af økonomier og 
det klima, de befinder sig i, og konkluderet at der er en meget tæt sammenhæng 
mellem de gennemsnitlige temperaturer og produktiviteten pr. ansat. Folk i de kø-
ligste klimaer genererer 12 gange så meget økonomisk output som folk i de varme-
ste egne. selv i de tempererede zoner, hvor de fleste mennesker bor, er forskellen 
mellem varme og kølige områder stor.

andre undersøgelser har vist, at aC kan medvirke til at forbedre sundhedstilstan-
den signifikant. Bagsiden ved aC er energiforbruget og dermed koblingen til glo-
bal opvarmning. aC tegnede sig i en undersøgelse fra 2005 for 8 % af amerikanske 
husholdningers strømforbrug, og usa bruger i dag mere energi på køling end hele 
afrikas samlede elektricitetsforbrug, skriver videnskabsmanden stan Cox i sin bog 
Loosing our Cool fra 2013.

men andre dele af verden er godt på vej i efterspørgslen af aC. Især i de voksende 
økonomier i asien, som allerede nu tegner sig for over halvdelen af det globale aC 
marked. hollandske forskere har estimeret, at det globale energiforbrug til aC vil 
stige med en faktor 40 frem mod 2100.

artiklen er gengivet med tilladelse fra dB Investering 
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8788 2100  I  www.condair.dkEVAPORATIV KØLING  I  BEFUGTNING  I  AFFUGTNING  I  INSTRUMENTER

Vi er førende leverandør af fugtstyringsløsninger med aff ugtning, 
befugtning og evaporativ køling.

Søren Lundholm er vores nye ansigt som Sales Director HVAC, og 
han glæder sig til at møde gamle som nye kunder. Du kan møde 
Søren på Ajour-messen i november, eller kontakte ham allerede nu.

Anderberg Fugtstyring 
har skiftet navn til


