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LEDER

Coop dropper grøn indsats og på grund 
af “absurd bureaukrati” vælger Coop mod 
sin vilje at sende overskudsvarme ud i at-
mosfæren.

Den 22. april 2017 skrev Politiken: ”Stik 
imod regeringens planer om at øge ud-
nyttelsen af overskudsvarme har Ener-
gitilsynet besluttet at gå målrettet efter 
omkring 40 virksomheder, som allerede 
i dag sender deres overskudsvarme ind 
i fjernvarmenettet. Coop-koncernen har 
derfor besluttet at standse leveringen af 
overskudsvarme.

Beslutningen gælder 13 butikker, der 
fremover vil sende varmen direkte ud i 
atmosfæren, lyder det i Politiken.

- Desværre. Det går stik imod den grøn-
ne omstilling, vi gerne vil fremme, si-
ger Coops energichef, Peter Kjærgaard 
Svendsen til Politiken og tilføjer:
- Men vi bliver udsat for et absurd indvik-
let bureaukrati, som dagligvarebutikker 
slet ikke kan håndtere.

Overskudsvarmen fra 13 butikker vil 
fremover ikke bliver sendt ind i fjernvar-
menettet. Varmen kommer fra for ek-
sempel køleanlæg, industriproduktion og 
bagerier. 

Energitilsynet kræver, at butikkerne skal 
indberette og kontrolleres på samme 

måde som de store fjernvarmeværker. De 
skal lægge samme budgetter og udfylde 
samme formularer om prisfastsættelse 
og produktionsomkostninger, der skal 
dokumenteres udførligt. Og de skal ud-
arbejde en særlig priseftervisning, som 
skal forsynes med revisorpåtegning.

For Coop kunne det ifølge dem selv i 
forvejen knap betale sig at sælge over-
skudsvarmen, der indbringer omkring 
10.000 kroner per butik. Salgsprisen må 
ifølge loven kun dække de faktiske udgif-
ter til produktionen. Udgifterne til revisor 
må ikke medregnes.

Den ansvarlige kontorchef i Energitilsy-
net, Martin Windelin, siger, at formålet 
med reglerne er at beskytte forbrugerne 
mod for høje varmeregninger.

- Hvis det blotte faktum, at man skal  
anmelde sine priser og omkostninger til 
os, er en barriere, som gør, at man ikke 
vil lave fjernvarme, så må man jo træffe 
den beslutning. Ellers skal politikerne 
lave reglen om. Vi kan desværre ikke  
dispensere fra anmeldelsespligten, siger 

han til Politiken.”

Det er jo det grønne pip!

Lars Thorsen, 
formand 
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Det er jo ikke nemt at være miljørigtig!
LEDER 

COOL NEWS

-  nye medlemmer af AKB

-  Bestil DS/EN 378-1,2,3,4:2016 i dansk  
oversættelse med AKB-rabat

-  Censorer til køle- og VP-installatør/-tekniker 
uddannelsen søges

SIDEN SIDST

-  Lej en varmepumpe med abonnement

-  Ahlsell produktmøder 2017

-  AKB forårstræf

-  ERFA-møde Vestsjælland i god stil og fremgang

-  Dansk Køledag generalforsamling – hvad nu?

-  KMO generalforsamling – hvad nu?

-  Fri kølemiddelfyldning for HFC-kølemiddel?

-  Køleteknikeruddannelsens grundforløb nu  
også på Sjælland

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Udstyrsjournal hvor henne?

-  Må man anvende R404A mere?

-  Hvordan får man refusion af skat  
på kølemiddel?

-  Giver CLP-forordningen nye krav til  
mærkning af anlæg?

-  Tæthedsprøvning/trykprøvning – men  
hvor meget?

-  Opfølgning på reparationer – hvor står det?

-  Skal lys i køle-/frostrum være IP44-godkendt?

TEMAARTIKEL

-  Er der styr på opbevaringen af fødevarer? 

KOLOFON

Autoriserede Køle- 
& Varmepumpefirmaers 
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
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COOL NEWS

JSA Diamant ApS 
Ådalen 2
4600 Køge
CVR nr. 37385611

Hoshizaki Danmark
Aage Grams vej 1
6500 Vojens
Telefon: 73201200
CVR nr. 38202642

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

Medio/ultimo juni forventes DS/EN378 
1-4 i den nye 2016-udgave at være på 
gaden. Priserne kendes ikke helt endnu, 
men DS’ bedste bud lige nu er ex moms:

Del 1-1.015,00 kr.
Del 2-1.045,00 kr.
Del 3-719,00 kr. og 
Del 4-779,00 kr.  – i alt kr. 3.558

AKB køber samlet ind for medlemmerne 
og kan p.t. garantere 15 % rabat – måske 

mere, hvis flere melder sig til. Sekreta-
riatet har allerede nu købere på venteli-
ste. Hvis I ønsker at købe dele eller hele 
af DS/EN378:2016, sender I blot en mail 
til akb@koeleteknik.dk eller ringer på tlf. 
4632 2111, så skriver vi jer på listen.

Når standarden kommer, og vi kender 
antallet af købere og efterfølgende den 
rabat, vi kan opnå, spørger vi, om I sta-
digt er interesserede i køb, før vi køber 
endeligt ind!

KØLEMIDLER
Opteon® XP 10 • Opteon ® XP40 • Opteon ® XP44

• Forbedret energieffekt
• Lav GWP
• Kommerciel og industriel DX køling
• Sikker og flammehæmmende
• Opteon® XP10 til erstatning for R134a
• Opteon® XP40 til erstatning for R404A
• Opteon® XP44 til erstatning for R404A

R513a R449A R452A

Ahlsell
Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg

Kundeservice:
Telefon: +45 4324 1717 • Mail: AhlsellRef@ahlsell.dk

 Nye medlemmer af AKB

Bestil DS/EN 378-1,2,3,4:2016 
i dansk oversættelse med AKB-rabat!
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COOL NEWS

KMO, der er akkrediteret evalueringsor-
gan under Miljøstyrelsen, søger censorer 
til uddannelserne Køletekniker i kategori 
I, samt til autorisationer i kategori II. Ud-
pegningen sker som en løbende rotati-
ons- og fornyelsesturnus i censorkorp-
set på mellem 2 og 5 år.

Vi forventer, du har: 
- indgående teoretisk og praktisk viden 

inden for det køletekniske område og 
en relevant uddannelse som for ek-
sempel Køletekniker, A-kølemontør-
certifikat, maskinmester eller ingeniør.

- kan kombinere de forskellige fagom-
råder med almen viden, såsom kø-
lefysik, komponentviden og praktisk 
anlægsopbygning, så undervisningen 
gennemføres på en helhedsorienteret 
måde.

- lyst til at indgå i et gensidigt forplig-
tende samarbejde med KMO, ud-
dannelsesinstitutioner og køle- og 
varmepumpebranchen med både 
mundtlig og skriftlig censur.

Aflønning sker 
i henhold til 
Metalindustriens 
Uddannelsers 
takster.

Ansøgere bedes indsende kortfattet be-
grundet ansøgning, kopi af uddannelses-
papirer samt CV til mail@kmo.dk mærket 
”Censor” senest 01. august 2017. Evt. 
spørgsmål kan stilles til sekretariatschef 
Kim Valbum, KMO, tlf. 41 56 69 50

Censorer til køle- og varmepumpeinstallatør-
uddannelserne søges

NYT 
JOB?

Ønsker du eller en kollega 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. 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

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 1   I   FEBRUAR 2017   I   35. ÅRGANG

TEMAARTIKEL OM  

CO2-køling

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 2   I   APRIL 2017   I   35. ÅRGANG

Ny mærkning 

af kemikalier

Fleksibel VRF-løsning

Nem tilkobling af DX-køleflader til 
Zonekøling og Ventilationsanlæg

6 størrelser 1 - 30 indedele

- garanti for velvære...

● Viden 
● Kvalitet     
● Support

DX-Kit

Ventilationsanlæg

mailto:mail@kmo.dk
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SIDEN SIDSTSIDEN SIDST

Flere AKB-medlemmer har henvendt sig 
i forbindelse med, at 5 virksomheder har 
fået støtte til at udbrede varmepumper 
med abonnement i landdistrikterne. Det 
er faldet flere medlemmer for brystet, at 
Energistyrelsen har valgt at støtte kon-
kurrenter. 

AKB-Nyt har undersøgt sagen og fun-
det, at Energistyrelsen den 28. juni 
2016 offentligt udbød ”indkaldelse af 
ansøgninger om støtte til fremme af 
varmepumper igennem anvendelse af 
et forretningskoncept, hvor en virksom-
hed/konsortium af virksomheder (heref-
ter benævnt energitjenesteleverandør) 
tilbyder salg af varme til kunder i områ-
der uden fjernvarmenet. Varmen leveres 
fra varmepumper, som ejes og drives af 
energitjenesteleverandøren, men fysisk 
er placeret hos den enkelte kunde. Med 
konceptet undgår husejeren en stor in-
vestering, usikkerhed om varmeøkonomi 
og teknisk valg af varmepumpemodel, 
mens energitjenesteleverandøren om-
vendt indgår aftale om betaling for var-
me i en nærmere fastsat årrække, som 
dækker udgifterne til indkøb og drift af 
varmepumpen.

Ordningen støtter delvist op til 5 energi-
tjenesteleverandørers omkostninger til

indkøb af varmepumper. Ansøger skal 
overholde EU ś statsstøtteregler. Støt-
ten kan maksimalt udgøre 45 pct. af 
energitjenesteleverandørernes udgifter 
til indkøb af varmepumper i henhold til 
artikel 41, stk. 6, litra a, i den generelle 
gruppefritagelsesforordning (Kommis-
sionens forordning nr. 651/2014).

Støtten kan dog ikke overstige 20.000 kr. 
pr. indkøbt varmepumpe. Ansøger vil blive 
vurderet og prioriteret efter nedenstå-
ende objektive kriterier.

Ansøgningsfrist er 
mandag den 3. oktober 2016
Tilsagn og afslag på ansøgning 
forventes ultimo medio oktober 2016.

Det samlede ansøgningsmateriale vil 
kunne findes på
https://www.ethics.dk/asp5/tender/
ens_3102_20160621.nsf. ”

Sagen er altså ordnet efter den bog, der 
gør udbuddet lovligt, og de 5 virksomhe-
der har vundet opgaven efter almindelige 
budprincipper.

Lej en varmepumpe med abonnement Ahlsell tour de forår 2017

Ahlsell inviterede primo april til en række 
produktmøder landet over med stor suc-
ces. Henrik Lohse og hans folk gav en 
række berigende indlæg om kølemidel-
udviklingen, om nyt værktøj til bl.a. arbej-

de med brandbare fluida, nye produkter 
og flere til gode udstillingspriser. Alt i alt 
– en god og nærværende måde at blive 
orienteret på i godt selskab.

Fra Ahlsells velbesøgte forårsmøde i Kolding, mandag den 03. april 2017

https://www.ethics.dk/asp5/tender/ens_3102_20160621.nsf
https://www.ethics.dk/asp5/tender/ens_3102_20160621.nsf
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SIDEN SIDST

AKB forsøgte med et nyt medlemsprodukt 
tirsdag den 25. og onsdag den 26. april 2017 i 
henholdsvis Roskilde og Hadsten – et forårs-
træf, hvor medlemmer med montører bliver 
opdateret på et vigtigt område. I år var det 
brandbare kølemidler, der stor på program-
met, og det var en stor succes med hhv. 30 
og 20 deltagere, der efter underviser Jens 
Sørensens gennemgang af regler fik til-
sendt et kursusbevis. 

Det er aftalt mellem DJH og AKB, at 
succesen gentages i 2018 med et nyt, 
brandvarmt emne.

Forårstræf





















 






 





 
   
 









Selvom vores logo er blåt, 
så er vi faktisk ret grønne …

KLIMA & ENERGI:

www.solar.dk

Solar Klima & Energi har et omfattende produktprogram til kommerciel køling 
og opvarmning med varmepumper samtidig med en høj, teknisk ekspertise, 
der altid sikrer dig en korrekt løsning med optimal driftsøkonomi. 

Solar Klima & Energi er en førende leverandør af split-køleanlæg til fx erhverv, 
detail og restaurationer.   

Hvorfor vælge Solar Klima & Energi som din partner?

• Solid erfaring inden for branchen og mange reference-anlæg 
• Stærk teknisk organisation, der altid tilsikrer det rette løsningsvalg
• Samarbejder med verdens mest anerkendte leverandører, herunder Panasonic
• Egen serviceorganisation, så eventuelle fejl og mangler kan udbedres  
hurtigst muligt

• Erfarent salgsteam, der gerne bistår med fx besigtigelse
• Bredt udvalg af lagerlagte varer
• Bestil indtil kl. 16, og modtag varerne næste dag inden kl. 7
• Fastboxlevering inden for 1 time* til favorable priser

*) Pris og leveringstid kan variere, se mere på solar.dk

20
47

.2
01

7
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Special guest star var Mads Lindelof fra 
det tekniske isolerigsfirma Armacell, der 
også i Danmark er bedst kendt fra pro-
duktet Armaflex. Mads gennemgik bl.a. 
isoleringsstandarden, der ligger til grund 
for optimal isolering af blandt rør og en-
heder. DS452-3 beregningsprogram kan 
frit downloades fra Armacell’s hjemme-
side, så man er sikker på optimal isole-
ring og energiforbrug.

 ERFA-Vestsjælland kører fint – bl.a. fordi 
man skiftes til at arrangere møderne, så 
smerten fordeles. Også derfor er ERFA-
Vestsjælland så småt begyndt at optage 
medlemmer fra især Østsjælland, der øn-
sker at deltage i det fagligt-sociale sam-
arbejde i Sorø.

ERFA-møde Vestsjælland 
onsdag den 10. maj 2017 kl. 16:00 på Hotel Postgården i Sorø

Torsdag den 18. maj kl. 11:00 blev der af-
holdt generalforsamling i Dansk Køledag 
på Amager. Hovedtrækkene fra general-
forsamlingen kan opridses som følger: 

Ny formand er Peter Brøndum fra Dansk 
Køle- og Varmepumpeforening, næst-
formand Brian Ziegler fra AKB, sekretær 
Dan Fredborg fra DKVF, kasserer AKB’s 
direktør. Bestyrelsen ønskede at kun 

ejerne – dvs. uden udstillere og maskin-
mestre, der ellers er fast støtter i besty-
relsen – finder den nye fremtid for Dansk 
Køledag-

Der bliver ingen aktivitet i Dansk Køledag 
i 2017 eller før, der er fundet den rigtige 
vej frem. Indtil da ligger køledagen stille 
og samler kræfter til nye tiltag.

Dansk Køledag – hvad nu?

Fra DKD’s generalforsamling 2017. Fv. Dan Fredborg, Brian Ziegler, Lisbeth Haastrup,  
Ulrich Basse, Jan Hansen, Kim Valbum, Sarah Bregnhøj, Morten Juel Skovrup,  
Brian Stubkjær Adamsen
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AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

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

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

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

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

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk
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Det er os en stor glæde at kunne annoncere, at vi efter stigende efterspørgsel på luftkølede chillere 
har besluttet at lagerføre de 3 mest efterspurgte størrelser.

Det drejer sig om kapaciteter på ca. 75 kW, 100 kW og 150 kW kalkuleret ved  7 / 12 °C 30 % EG og 
28 ° omgivelser.

Fælles for chillerne er, at de alle er med elektronisk termoventil. Det gør at man har et stort spænd 
i outlet temperatur, helt ned til -6 °C.

Der tages forbehold for mellemsalg.

Alle chillerne er ligeledes 
med tank, pumpe og fan 
speed regulering.
Vi har stadig mindre 
modeller på lager af 
typen ANL, ligeledes med 
tank, pumpe og fan speed 
regulering.

Vi håber det kan afhjælpe 
nogle akutte problemer.

NRL 
LUFTKØLET CHILLER
D A N S K  V E R S I O N

luftkølede CO
2
 condensing 

units fra SCM op til 9,7 kw

CAREL HECU og DC Inverter Power+ sikrer høj effektivitet af den trinløse BLDC kompressor

Smooth Lines – Dynamisk modulation:
• Kontinuerlig overhedningsforskydning efter kølebehov
• Dynamisk modulation af køleydelsen resulterer i mindre off tid
• Færre afrimninger og mere stabil temperatur

Floating Suction kompressor hastighedsregulering:
• Synkronisering med kølebehovet på de forskellige 
   kølesteder
• Kontinuerlig tilpasning af sugetryk for at opnå 
   optimalt og stabilt sugetryk
• Kompressor on/off reduceret til et minimum

Optimal olie og kompressor sikkerhed:
• Fuld kontrol med kompressorens indsatsområde 
• Automatisk og synkroniseret tømning af olie i fordamperne
• Speed boost for optimal olie tilbageførsel 
• Floating condensing 
   - sørger for mindst muligt kondenseringstryk

Optimer dit anlæg maksimalt med CAREL styringer og elektroniske termoventiler som udnytter følgende teknologier:

Ved fordampningstemperatur på -5°C og omgivelsestemperatur på 29°C

AKB_HJJ juni 2017.indd   1 01-06-2017   12:56:19

Der var skiftedag hos KMO på den årlige 
generalforsamling i Roskilde, tirsdag den 
30. maj 2017. Torkil Høft gik 23 år med 
en kæmpe indsats på næsten pension. 
Torkil Høft har lovet at assistere sin arv-
tager Kim Valbum, til han er fuldt udlært 
i KMO’s mange krinkelkroge pr. senest 1. 
december 2017.
KMO’s indtægtsgrundlag er vigende, og 
det er fuldt planlagt, al den stund HFC-er 
ikke er kommet for at blive for altid. 

Selvom salget til autobranchen og KMO’s 
akkreditering til SF6 afbøder det værste, 
var generalforsamlingen nødt til at hæve 
KMO’s gebyr med 2 kroner fra virkning pr. 
den 01. juli 2017 for at undgå kollaps og 
som det mindste onde. I øvrigt stram-
mer KMO til med ekstern censur på også 
kategori II-uddannelserne, så der ikke er 
noget ”at komme efter”, når talen er på 
kvaliteten af kategori II-uddannelserne 
fremover.

KMO – hvad nu?

Fra Venstre: Claus Bo Jacobsen, HJJ – Lars Larsen, AGA – Henrik Lohse, Ahlsell 
– Kim Valbum KMO/AKB – Jens Brandt, Brenntag – Torkild Høft, KMO
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HJJ - din kølegrossist

EN PROFESSIONEL VARMEPUMPE

SRK ZMX-SA DIAMOND NORDISK
EKSTRA HØJ KVALITET • STILFULDT DESIGN • DET DRIFTSIKRE VALG

10 % ekstra rabat på nettoprisen i hele juni

LUFTTÆPPER
Med NHS lufttæpper og en Mitsubishi Heavy Industries varmepumpe opnår du nemt en be-
sparelse på op til 73 % i forhold til elektrisk opvarmning og op til 43 % i forhold til opvarmning 
med olie/gasfyr.
Ecoair lufttæppet er udstyret med state of the art bypass system, der selv 
under afrimning af varmepumpen skaber et behageligt 
luftflow - uden at bruge ekstra energi.

Ecoair
ENERGIBESPARENDE OG HØJ KOMFORT

NYHED HOS HJJ

AKB_HJJ juni 2017.indd   2 01-06-2017   12:56:21
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Det er os en stor glæde at kunne annoncere, at vi efter stigende efterspørgsel på luftkølede chillere 
har besluttet at lagerføre de 3 mest efterspurgte størrelser.

Det drejer sig om kapaciteter på ca. 75 kW, 100 kW og 150 kW kalkuleret ved  7 / 12 °C 30 % EG og 
28 ° omgivelser.

Fælles for chillerne er, at de alle er med elektronisk termoventil. Det gør at man har et stort spænd 
i outlet temperatur, helt ned til -6 °C.

Der tages forbehold for mellemsalg.

Alle chillerne er ligeledes 
med tank, pumpe og fan 
speed regulering.
Vi har stadig mindre 
modeller på lager af 
typen ANL, ligeledes med 
tank, pumpe og fan speed 
regulering.

Vi håber det kan afhjælpe 
nogle akutte problemer.

NRL 
LUFTKØLET CHILLER
D A N S K  V E R S I O N

luftkølede CO
2
 condensing 

units fra SCM op til 9,7 kw

CAREL HECU og DC Inverter Power+ sikrer høj effektivitet af den trinløse BLDC kompressor

Smooth Lines – Dynamisk modulation:
• Kontinuerlig overhedningsforskydning efter kølebehov
• Dynamisk modulation af køleydelsen resulterer i mindre off tid
• Færre afrimninger og mere stabil temperatur

Floating Suction kompressor hastighedsregulering:
• Synkronisering med kølebehovet på de forskellige 
   kølesteder
• Kontinuerlig tilpasning af sugetryk for at opnå 
   optimalt og stabilt sugetryk
• Kompressor on/off reduceret til et minimum

Optimal olie og kompressor sikkerhed:
• Fuld kontrol med kompressorens indsatsområde 
• Automatisk og synkroniseret tømning af olie i fordamperne
• Speed boost for optimal olie tilbageførsel 
• Floating condensing 
   - sørger for mindst muligt kondenseringstryk

Optimer dit anlæg maksimalt med CAREL styringer og elektroniske termoventiler som udnytter følgende teknologier:

Ved fordampningstemperatur på -5°C og omgivelsestemperatur på 29°C
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Det lyder som en utopi, men kan for en 
lille dels vedkommende blive sandt. 1. juli 
2017 skal den nye bekendtgørelse om re-
gulering af visse industrielle drivhusgas-
ser træde i kraft, og i høringsforslaget 
er der lagt op til, at HFC med et globalt 
opvarmningspotentiale på under 5 ikke 
er underlagt grænsen om 10 kg kølemid-
delfyldning. 

De 5 GWP er kommet som svar på den 
klage, der har været indbragt for EU, og 
som modsvarer de naturlige kølemidlers 

GWP-effekt. Dermed skulle der være 
skabt klimamæssig lighed mellem natur-
lige og ikke-naturlige kølemidler.

Nu er 5 GWP meget lidt – men iflg. IPCC 
- Intergovernmental Panel on Climate 
Change – og deres fifth assessment re-
port, som skal ligge til grund for100 års 
GWP-målingerne, og som skal anvendes 
p.t. – ligger alle HFO-erne under denne 5 
GWP-grænse – så det giver nye arbejds-
muligheder på HFC-fronten. 

Fri kølemiddelfyldning for HFC-kølemiddel?

Nu er det blevet muligt at tage første del 
af uddannelsen som køletekniker i Øst-
danmark. Den indledende del af uddan-
nelsen, grundforløbet, kan gennemføres 
på TEC i Gladsaxe allerede fra august 
2017.

Der er ingen tvivl om, at behovet for ar-
bejdskraft vil vokse de kommende år. 
Inden for uddannelser rettet mod ener-
gibranchen får næsten alle elever en 
praktikplads, og ledigheden er minimal. 

Inden for køleteknikområdet er behovet 
for arbejdskraft også stigende. Udover 
den generelle mangel på arbejdskraft, 
betyder lovgivningen og nye krav til 

energi- og køleområdet, at branchen får 
brug for mere kvalificeret arbejdskraft 
for at kunne leve op til myndighedskra-
vene. Det betyder samtidig, at der er et 
stigende behov for flere praktikpladser i 
Østdanmark.

Kompetent arbejdskraft
Som en af landets største udbydere af 
uddannelse til elektriker, VVS-energi-
specialist og automatiktekniker er TEC’s 
dygtige undervisere godt rustet til at 
sikre eleverne på køleteknikeruddannel-
sen gode kompetencer i et tidssvarende 
uddannelsesmiljø.

- TEC har i mange år været stærke på 

Invester i fremtiden
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uddannelse og efteruddannelse på ener-
giområdet. Nu ser vi frem til at føje kø-
leteknikeruddannelsen til paletten, siger 
uddannelsesleder Per Buron og fortæller, 
at TEC udbyder uddannelsen i samarbej-
de med Den Jydske Haandværkerskole.

Få svar på dine spørgsmål 
Det er ikke svært at have en lærling, og 
det er muligt at lave en aftale, der passer 
godt til virksomheden. 

TEC er en stor erhvervsskole med mange 
fagfolk, som allerede har god kontakt 

med virksomheder, der arbejder med 
køleteknik. Derfor kan skolens erfarne 
virksomhedskonsulenter svare på dine 
spørgsmål og hjælpe dig videre. Du er al-
tid velkommen til at kontakte:

Henrik Mortensen
Tlf.: 2545 3408 / e-mail: hem@tec.dk

Jens Blach Petersen
Tlf.: 2545 3462 / e-mail: jbp@tec.dk

Vær på forkant med udviklingen
- Det er en investering i virksomhedens 
fremtid at ansætte en lærling, og sam-
tidig kan virksomheden være med til at 
forme de kommende faglærte, fortæller 
Per Buron, som også lægger vægt på, at 
lærlingen kommer med ny og opdateret 
viden til virksomheden.

Optagelsen til uddannelsesstart i august 
2017 er allerede i fuld gang, men det 
kan nås endnu. Hvis eleven opfylder ad-
gangskravene, kan han/hun søge opta-
gelse helt frem til uddannelsens start i 
august 2017.

Foto: TEC

Vidste du, at …
• virksomheden selv vælger den lærling, der skal ansættes.
• virksomheden ikke betaler for lærlingens skoleophold.
• virksomheden kan søge om lønrefusion under lærlingens skoleophold.
•  TEC hjælper med uddannelsesaftale, godkendelse, vejledning om økonomi, 

skoleophold m.m.
•  Lærlingen har mulighed for ophold på Haandværker Skolehjemmet, hvis 

han/hun har mere end 5 kvarters transporttid hver vej.

Læs mere på 
www.tec.dk/www.industriensuddannelser.dk / www.praktikpladsen.dk

Løsningen til lavtemperatursrum

Johann Gutenbergs Vej 11-13 | DK 8200 Aarhus N
+45 86 34 51 11 | salg@airconteknik.dk | www.airconteknik.dk

Panasonic PACi ELITE er den helt idelle løsning til vinrum 
og blomsterbutikker og afkøler problemfrit ned til 8° C.

Som noget nyt kan vi nu levere PACi ELITE med en ydelse 
på kun 3,5 kW køl. Sætpris bestående af inde- og udedel:

12.995,-

 SOMMERTILBUD
3,5 kW

http://www.tec.dk/www.industriensuddannelser.dk
http://www.praktikpladsen.dk
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Grundlæggende skal enheder/units og/
eller udstyr (komponenter) ikke trykprø-
ves af et kølefirma, hvis det allerede er 
(og det skal det være) trykprøvet af en 
fabrikant/leverandør. Så er denne tryk-
prøvning ok, og der skal være en tryk-
prøvningsattest på dette.

Hvis der er tale om en installation, hvor 

kølefirmaet forbinder nogle komponen-
ter, som allerede er trykprøvet jvf. oven-
stående, med kølerør, er disse samlinger 
mellem kølerør og komponenter ikke 
trykprøvet, hvorfor samlingerne skal 
trykprøves (selve kølerørene er trykprø-
vet fra rørfabrikanten).
(Undtagelse: Små DX-units med fabriks-
fremstillede, typegodkendte rør som føl-

Udstyrsjournal hvor henne?

At-vejledning B.4.4 Køleanlæg og varme-
pumper angiver om udstyrsjournal:

• Trykbeholdere og trykbærende enhe-
der af kontrolklasse A og B, som indgår 
i køleanlæg, skal, inden de tages i brug 
for første gang, efter ombygning, efter 
væsentlig reparation eller ved flytning, 
være:
– Kontrolleret ved opstillingen
– Forsynet med en udstyrsjournal

• Inspektionsorganet skal skrive en rap-
port, påtegne besigtigelsesskiltet og 
skrive i udstyrsjournalen, så ejeren kan 
dokumentere resultatet af kontrollen.

• Regelmæssigt og mindst én gang om 
året skal ejeren/brugeren kontrollere 

alarmerne, den mekaniske ventilation og 
detektorerne. Resultaterne af disse kon-
troller skal fremgå af en udstyrsjournal.

• Virksomheden skal kunne dokumen-
tere, at der har været eftersyn af an-
læg, der har en fyldning større end 1 kg 
kølemiddel. Dokumentationen skal være 
samlet i en udstyrsjournal og befinde sig 
ved anlægget.

• Inspektionsorganet skal udføre efter-
syn af rørsystemer og enheder mindst 
hvert 2. år. Producentens anvisninger 
kan betyde hyppigere eftersyn. Interval-
let kan dog ikke overstige 2 år. Inspekti-
onsorganet skal notere resultatet af den 
periodiske undersøgelse i udstyrsjourna-
len.

Må man anvende R404A mere?

Fra 2020 må der kun anvendes genan-
vendt R404A, og fyldningen på nye anlæg 
må ikke være større end 10,2 kg R404A i 
Europa. Det har dog ingen mening i Dan-
mark, da alle HFC-anlæg de seneste 10 
år ikke har måttet være større end 10 kg. 
fyldning.

Men da EU har kvoteret GWP (CO2-ækvi-
valenterne, stiger priserne voldsomt lige 

nu på høj-GWP kølemidler som R404A. 
Foreløbig er prisen steget 30 %, og den 
vil stige meget mere – måske til et par 
hundrede %. I AKB’s kølemiddeltabel 
(se forsiden af AKB’s hjemmeside) er de 
mest nødvendige oplysninger er angivet. 
En lidt mere fyldig orientering finder du 
hos vore svenske kolleger her: http://allt-
omfgas.se/koldmedietabell 

Hvordan får man refusion af skat på kølemiddel?

Giver CLP-forordningen nye krav til mærkning af anlæg?

Tæthedsprøvning/trykprøvning – men hvor meget?

Det hører under punktafgifter hos SKAT. 
Orienteringen om det står på deres 
hjemmeside her: www.skat.dk/SKAT.
aspx?oID=1921424&chk=214126  

Der står så også, at man skal benytte en 
godtgørelsesblanket 29.002, som man 
finder på virk.dk her: https://indberet.
virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Anmod-

ning_-_Afgiftsgodtgoerelse_-_29002  

Der kan man selv logge ind med NemID, 
udfylde blanketten og sende den.

AKB-Nyt og en livline hos grossisterne 
bekræfter, at der ingen ændring er i, hvad 
der skal mærkes – det, der før skulle 
mærkes, skal stadig mærkes, men nu 
med nye piktogrammer (se AKB-Nyt april 
2017). Oplag, kemikalier til videresalg 

eller arbejde med farlige kemikalier skal 
mærkes. Kølemiddel-type, -mængde og 
GWP er angivet på mærkepladen på et 
køleanlæg, så enhver kan være informe-
ret om indholdet.

http://alltomfgas.se/koldmedietabell
http://alltomfgas.se/koldmedietabell
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921424&chk=214126
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921424&chk=214126
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Anmodning_-_Afgiftsgodtgoerelse_-_29002
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Anmodning_-_Afgiftsgodtgoerelse_-_29002
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Anmodning_-_Afgiftsgodtgoerelse_-_29002
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ger med anlægget, og med samlinger i 
form af forskruninger/omløbere, kan nø-
jes med at tæthedsprøves)

Komponenter som allerede er trykprøvet, 
skal altså ikke (må faktisk ikke) trykprø-
ves yderligere. Hvis de indgår i en tryk-
prøvning af rørsamlinger er det ok, at de 
er med i trykprøvningen.

I henhold til Trykudstyrsdirektivet skal 
trykbærende udstyr som køleanlæg og 
-komponenter trykprøves til 1,43 x PS af 
fabrikanten. I henhold til DS/EN 378 må 
samlinger af kølerør, såfremt kølerørenes 
Kategori højst er i Kategori I, nøjes med 
at trykprøves til 1,1 x PS. (Dette gælder 
ikke for komponenter, kun rørsamlinger). 
(Anvendes normen DS/EN378 for opfyl-
delsen af de væsentlige sikkerhedskrav i 
Trykudstyrsdirektivet, er det ok, og der-
med er 1,1 x PS i ovennævnte tilfælde ok.) 

En trykprøvning skal altid efterfølges af 
en tæthedsprøve med maksimalt tryk = 
PS. Se Arbejdstilsynets vejledning B.4.2 
om trykprøvning og attestation for prøv-
ningen.

Hvis en komponent udskiftes med en 
tilsvarende, skal der trykprøves såfremt 
komponenten loddes på systemet. Så-
fremt komponenten er monteret med 
omløbere, er det tilstrækkeligt med en 
tæthedsprøvning.

Arbejdstilsynet anvender tillige beteg-
nelsen styrkeprøvning for en trykprøv-
ning, fordi man efterprøver om styrken 
af lodningen er ok. For at sikre at styrken 
er ok ved drift, skal man derfor styrke-
prøve/trykprøve til et højere tryk end det 
maksimale arbejdstryk.

Bemærk: Der ingen nedre grænse for 
hvornår loddesamlinger skal trykprøves.

Opfølgning på reparationer – hvor står det?

Det står angivet i EU’s F-gas forord-
ning side 7, kapitel II, Artikel 3 stk. 3,2 i 
2. afsnit: ”Er anlæg eller udstyr underlagt 
kontrol for lækage i henhold til artikel 4, 
stk. 1, og er en lækage i anlægget eller 
udstyret blevet repareret, sikrer opera-
tøren, at anlægget eller udstyret kon-
trolleres af en autoriseret fysisk person 
inden for en måned efter reparationen 
for at verificere, at reparationen har væ-
ret effektiv.”

Reglen gælder altså i hele EU. Hvad der 
menes med at verificere, om reparatio-
nen var effektiv, kan være blot en besigti-
gelse op til en egentlig læktjek, afhængig 
af situationen og anlægget. Og husk, at 
det er operatøren, der har ansvaret for, at 
der bliver fulgt op på sagen.

Hele den nye F-gas forordning findes let-
tes på hjemmesiden www.kmo.dk 

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.

11.16 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 22/11/16   12.34

http://www.kmo.dk
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Skal lys i køle-/frostrum være IP44-godkendt?

IP-koden, er en international standard 
(IEC 60529), som angiver beskyttelses-
graden for elektrisk udstyr, hvilket ud-
trykker udstyrets evne til at modstå ind-
trængning af faste genstande og vand/
væske i relevante udstyr. Den er udgivet 

af International Electrotechnical Com-
mission (IEC). IP-koden omtales ofte 
som ”Kapslingsklasse”. Kapslingsgraden 
betegnes med bogstaverne IP (forkor-
telse for Ingress Protection Rating), ef-
terfulgt af to cifre.

5.9      Normal belysning
Fast belysning skal udvælges og placeres på 
steder, som indeholder køleudstyr, for at give 
tilstrækkelig belysning til sikker drift. Belys-
ningsniveauet og placeringen skal overholde 
national lovgivning. Glødepærer skal beskyttes 
med ”stænktætte” dæksler (EN 60529 IPX 4) i 

maskinrum med R717-kølesystemer.

5.10      Nødbelysning
Der skal forefindes et fastinstalleret el-
ler bærbart nødbelysningssystem, som 
er tilstrækkeligt til, at betjeningsan-
ordninger kan betjenes, og personale 
kan evakueres ved svigt af den normale 

belysning. Belysningsniveauet og place-
ringen skal overholde national lovgivning.

7.1      Generelle krav
Køleudstyrets og andet udstyrs overordnede 
elektriske installation, herunder belysning, 
strøm, etc., skal være i overensstemmelse med 
national lovgivning og bestemmelserne i IEC 
60364-serien (IEC 60364, Low-voltage electri-
cal installations), alt efter relevans.

Af EN378-3 fremgår 
det, at:

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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BRC Global standard for fødevaresikker-
hed har til formål at sikre fødevarernes 
kvalitet og sikkerhed, og lovmedholde-
lighed. Ifølge Vibeke Bagger, som er Food 
Business Development Manager i DNV GL, 
anvendes standarden i hele verden til at 
udvælge pålidelige leverandører - og den 
er i mange tilfælde en betingelse for, at 
fødevareproducenter overhovedet kan få 
deres varer på hylderne i supermarkedet. 
Som det gælder for de fleste kvalitets-
standarder, er BRC metodisk og specifik 
i sine krav til, hvordan producenten skal 
håndtere sin produktion. Udfordringen er 
at omsætte kravene til et komplet set-
up, hvor der er styr på både procedurer 
og produktionsapparat, fastslår Vibeke 
Bagger.

Nedkøling er en særlig udfordring
Et af de væsentligste områder, som BRC 
beskriver, er ’opbevaring og distribution’. 
Producenten skal kunne dokumentere, 
at der er gennemtestede procedurer, der 

sikrer produkternes sikkerhed og kvali-
tet. Det involverer blandt andet en risiko-
vurdering, en lang række specifikke krav 
og naturligvis uddannelse af de medar-
bejdere, der er involveret i produktionen.  
Håndteringen af nedkølede og frosne 
produkter er en særlig udfordring, som 
derfor kalder på kompetent rådgivning. 
Kim Valbum, der er direktør i AKB (Aut. 
Køle- & VP-firmaers Brancheforening), 
har gennem årene kunnet spore en sti-
gende efterspørgsel efter professionelle 
køleløsninger fra medlemmerne. 
”Vores medlemmer render stærkt for 
tiden. De servicerer både de helt store 
fødevareproducenter og den underskov 
af mindre producenter, som har et ni-
cheprodukt, de gerne vil have ud i detail-
handlen. Men uanset størrelse skal pro-
ducenten jo kunne dokumentere, at der 
er styr på opbevaringen i køleanlægget 
eller containeren - og her kan vores med-
lemmer hjælpe dem ved blandt andet at 
automatisere systemerne.”

Er der styr på opbevaringen af 
fødevarer?
Der er ikke plads til fejltrin, når producenter af råvarer og fødevarer  
opbevarer og transporterer deres produkter. Styring af temperaturen er 
altafgørende for, at de produkter, der i sidste ende havner i forbrugerens 
indkøbskurv, ikke er sundhedsskadelige eller blot mister kvalitet. 

Af Jesper Trampe

Sparring om den rigtige løsning
Kim Valbum forklarer, at der sjældent kan 
anvendes standardløsninger, når montø-
ren rykker ud. Produkterne skal af gode 
grunde behandles forskelligt, og opbe-
varingsrummene har hver især deres 
fordele og ulemper, der skal tages højde 
for ved beregninger og installation. For 
de mindre producenter, hvor der mulig-
vis er masser af gå-på-mod, men endnu 
ikke et stort kvalitetsapparat på plads, 
får montøren ofte en meget aktiv rådgiv-
ningsrolle. Derfor skal montøren ifølge 
Kim Valbum være fortrolig med de speci-
fikke krav, der stilles i BRC og andre rele-
vante standarder. 

”Der er mange forhold, som 
producenten skal være op-

mærksom på for at efterleve 
kravene til temperaturen. 

Nedkøling og temperatur-
påvirkning af nye varer, 
der kommer til og forla-
der lageret. Forskellige 
kølebehov for forskel-
lige produkter på lage-
ret. Optimal placering af 
produkterne. Og ikke 
mindst transporten, hvor 
produkttemperaturen skal 
bevares hele vejen, selv når 

der er hedebølge.”
Samtidig er der altid en lang 

række ubekendte faktorer i spil, 
når man har med opbevaring af fø-

devarer at gøre. Meget kan designes, 
så systemerne regulerer temperaturen 
automatisk, men der er også forhold, 
som løbende skal overvåges og justeres, 
fordi lageret hele tiden er i bevægelse.

Hvad siger BRC om opbevaring?
BRC stiller en række specifikke krav til, 
hvordan producenten skal opbevare sine 
produkter. Her et udpluk af de vigtigste:

•  Styring af nedkølede og frosne pro-
dukter ved overførsel mellem tempe-
ratur-kontrollerede områder.

•  Temperaturkontrol via udstyr med 
alarm eller manuel aflæsning på faste 
tidspunkter.

•  Adskillelse af produkter, hvor det er 
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nødvendigt for at undgå krydskonta-
minering (fysisk, mikrobiologisk eller 
allergenetisk) eller afsmag.

•  Renholdelse af faciliteter - herunder 
at undgå kondens.

•  Opbevaring af materialer væk fra gulv 
og vægge.

•  Håndterings- og stablingskrav for at 
forhindre beskadigelse af produktet.

•  Håndtering af emballagematerialer, 
som skal genanvendes.

•  Opbevaring af brugt emballage i et se-
parat område - herunder også syste-
mer til at forhindre utilsigtet brug.

•  Beskyttelse mod forurening og for-
ringelse af produkterne (ved udendørs 
opbevaring).

•  Systematisering af lageret, så råvarer, 
halvfabrikata og færdigvarer anven-
des i den rigtige rækkefølge (produk-
tionsdato og holdbarhed).

DNV GL har stor erfaring i at certificere 
virksomheder efter standarden. Det 
kræver en indsats, men ifølge Vibeke 
Bagger tjener investeringen sig hurtigt 
hjem i form af en mere rentabel produk-
tion og adgang til nye kunder.
”Vi tager selvfølgelig altid gerne et ufor-
pligtende møde med virksomheden om, 
hvad certificeringen indebærer i praksis. 
Og ellers holder vi både kurser og tema-
dage, hvor man kan blive introduceret til 
de forskellige fødevarestandarder. Det er 
et godt sted at starte for dem, der vil vide 
mere”, slutter Vibeke Bagger.

Kort om BRC Global Standard 
for Food Safety
BRC gør det muligt for virksomheder 
at demonstrere engagement i føde-
varesikkerhed, kvalitet, og lovlighed 
- og arbejde på løbende forbedringer. 
Standarden omhandler fødevare-
producenterne. I disse år implemen-
teres tilsvarende standardar med 
krav til opbevaring indenfor andre 
områder i fødevare leverandørkæ-
den fra jord til bord disse er:

• Packaging
• Storage and Distribution
• Agents and Brokers
• Consumer Products
• Retail

Mere end 25.000 virksomheder i over 
130 lande er i dag certificeret efter 
BRC. 

Andre relevante standarder med til-
svarende krav er: 

FSSC22000 – dækker produktion, 
foder, transport og logistik.
ISO22000 – dækker hele fødevare-
kæden.
International Food Safety Standard, 
IFS samt IFS Logistic & IFS Whole 
sales/ Cash & Carry.

Luftkølet vandkøler
30-300 kW

Kaloriferer og Fancoils 

Stort udvalg, også med EC 
ventilator og modulerende  
ventiler.

● Viden 
● Kvalitet     
● Support

Virkelig høj kvalitet til overraskende lav pris!




