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LEDER AF SØREN BÜLOW

Det fylder meget i medierne, at regerin-
gen udflytter styrelser og andre stats-
lige arbejdspladser. Det er nu anden gang 
at der bliver besluttet en stor udflytning 
af statens arbejdspladser.

Indenfor køleområdet bliver to af de 
centrale myndigheder berørt: både Ar-
bejdstilsynet og Miljøstyrelsen udflytter 
nogle afdelinger. Det er en lidt længere, 
bureaukratisk forklaring hvad der udflyt-
tes og dermed også, hvilke funktioner 
det omfatter. 

Og i virkeligheden er det måske ikke det 
mest interessante, hvor diverse styrel-
sers afdelinger flytter hen. Det er 2018, 
det her, og meget myndighedsudøvelse 
foregår alligevel elektronisk. En embeds-
mand kan skrive en nøjagtigt lige så god 
e-mail i Esbjerg som han kan i Køben-
havn.

Det mest interessante er nok mere, at de 
styrelser, der udflytter afdelinger, også 
omorganiserer sig. Afdelinger opdeles og 
opgaver fordeles på nye måder. Og hvis 
for eksempel en myndigheds tilsyn kom-
mer længere væk fra den afdeling, der 

udformer lov-
givning, ja så er 
der en risiko for 
at lovgivningen 
bliver mere vir-
kelighedsfjern 
fordi de, der 
udarbejder nye 
lovforslag ikke 
har nogen kontakt med erhvervslivet.

Det er næppe noget vi skal ligge søvnløse 
over. Der kan være problemer i en over-
gangsfase, men på et tidspunkt er kon-
torstolene i Esbjerg formentlig blevet 
slidt blanke de samme steder som de var 
i København, og så fungerer bureaukra-
tiet igen som tidligere.

Eller det vil sige: Det er det, vi som bran-
che må kræve! Staten må flytte alle de 
stole, den vil. Men det må ikke være på 
bekostning af mere bureaukrati, længere 
sagsbehandlingstid eller større omkost-
ninger for virksomhederne. 

Det er med det perspektiv, at AKB følger 
de udflytninger som sker for de myndig-
heder, der har med køleområdet at gøre. 
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FORMANDENS KLUMME

SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR F-GASSER

BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET

NY VE-GODKENDELSESORDNING

VARMEPUMPER MED FEJL PÅ FEJL

10 KILOS GRÆNSEN FOR VARMEPUMPER

HER ER DIN NYE LÆRLING

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN 

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Forbrugerens reklamationsret

-  EN378 stiller skrappe krav

-  Nyt ISO9001-system

KOLOFON

UDFLYTNINGEN AF STATENS 
ARBEJDSPLADSER kan være både 
skidt og godt for kølebranchen
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LEDER AF SØREN BÜLOW

BKF-Klima A/S
Tlf. 70 26 56 66
daikin@bkf-klima.dk
www.daikin.dk

3

BANEBRYDENDE 
REVOLUTION
INDENFOR 
LUFT TIL VAND 
VARMEPUMPER

Miljøvenlig enhed
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

Kunsten at styre
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse 
via intuitive platforme

Redefineret design
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

0,36m2 Fantastisk pasform
Optager minimal plads

65° C Fantastiske fremløbstemperaturer
Driftsområde helt op til 65° C

Og så står AKB naturligvis parat til at 
indgå i et konstruktivt samarbejde med 
myndighederne. Som man kan se inde i 
bladet, er vi startet på en dialog med Ar-
bejdstilsynet, og møder med andre myn-
digheder er på vej. 

Det handler om at få myndighederne til 
at se de forhindringer og det besvær, 

som en del af lovgivningen giver virk-
somhederne på køleområdet. Og heldig-
vis møder vi i denne tid en pæn portion 
forståelse for vores synspunkter.

Udflytningerne indeholder ikke kun en 
risiko, men også muligheder for at øve 
indflydelse!

Reservér 16. november 2018 i din ka-
lender. Den dag er der nemlig efterårs-
samling i AKB!

Der kommer flere oplysninger senere 
efterhånden som vi kommer længere i 
planlægningen.

Velkommen til 
Efterårssamling 2018 
på Hotel Vejlefjord!

Du kan se mere på 
www.hotelvejlefjord.dk
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”Det svarer til at  
bilindustrien skulle  
udfase diesel- og 

benzinmotorer  
på 10 år”

FORMANDENS KLUMME

Som kølefirma bliver vi ofte brugt som 
rådgivere om hvilket anlæg, kunden skal 
vælge eller hvilket kølemiddel, der passer 
bedst til en given opgave. Men netop nu 
er det vel mere vanskeligt end nogensin-
de at rådgive i en jungle af nye kølemidler 
og gamle kølemidler med stigende priser 
og udfasningsprogrammer for de værste 
af slagsen. 

Med F-gas forordningens ankomst er 
rækken af spørgsmål endeløs: Hvad er 
s e r v i c e v e n l i g t , 
hvad er er drifts-
omkostningerne 
og hvad er leve-
ringssikkerheden? 
Det er nemt for 
en kunde at spør-
ge ”hvad koster 
det?”, men det er 
utroligt svært for 
et kølefirma at svare, uden at det bliver 
for nørdet, eller man får viklet sig så langt 
ud i en forklaring, at det virker som om 
man ikke har styr på fakta. 

Navnlig i forhold til valg af kølemiddel sy-
nes jeg at vi som branche skal bruge lidt 
mere tid på at fortælle vores kunder om 
hvilken situation, vi befinder os i. 

Populært sagt kan man forklare hastig-
heden på udfasning af F-gasser ved at 
bruge bil-branchen: situationen svarer til 
at bilindustrien skulle udfase diesel- og 
benzinmotorer på 10 år. Så er der flere, 
der forstår at et enkelt svar eller råd om 
kølemidler er svært at give – for tingene 

er mere komplekse 
end som så. 

Jeg synes, at alle 
k ø l e f i r m a e j e r e 
burde bruge lidt tid 
internt på at ned-
skrive en kølemid-
delpolitik og infor-
mere montørerne, 

så de ved hvilken retning man bør rådgive 
i som del af firmaet. 

For eksempel siger F-gas forordningen, 
at vi skal nedbringe importen af kølemid

”Der er ingen vej 
udenom: Vi skal alle 

lære at dimensionere, 
sælge, håndtere,  

installere og servicere 
køleanlæg, inde- 

holdende naturlige 
kølemidler”

del med 45%, målt i GWP-værdi inden 
2021, for yderligere at nedbringe tallet 
med 79% i 2030. Alt sammen opgjort i 
forhold til niveauet i 2015. 

Samtidig er priserne på R404A steget 
over 1100% siden 2015. Prisstignin-
gerne kan delvis forklares med at både 
producenter og importører af kølemiddel 
er reguleret efter ovenstående GWP-im-
port begrænsning. Det afstedkommer, at 
der kan sælges 2,8 kg R448A eller R449A 
i stedet for at sælge 1 kg R404A, som er 
har en høj GWP-værdi. 

Derfor vil vores nationale GWP-kvote 
strække længere, hvis vi alle benyttede 
kølemiddeltyper med lavere GWP-værdi. 
For øvrigt er disse kølemidler samlet set 
billigere i indkøb!

Men der er ingen vej udenom: Vi skal alle 
lære at dimensionere, sælge, håndtere, 
installere og servicere køleanlæg, inde-

holdende naturlige kølemidler. Som an-
svarlig leder af dit firma bør du afsætte 
ressourcer til at dygtiggøre dig selv og 
dine medarbejdere til denne nye situa-
tion. Sørg for at dine montører bliver 
opgraderet til min. et C-certifikat, og at 
I har værktøj til at udføre disse arbejder. 
Sørg for at holde tæt kontakt til din bran-
cheorganisation og til uddannelsesste-
derne samt grossisterne, for det er lige 
nu, det sker!

FORMANDENS KLUMME

Op og ned på 
nye kølemidler?

Tip eller skriv til AKB nyt
Du er altid velkommen til at skrive til AKB nyt. Det behøver ikke være en hel 
artikel. Det må det gerne være, men det kan også bare være en mening, en 
nyhed fra din virksomhed, et jubilæum eller andet fra din virksomhed. Eller 
måske bare et tip om, hvad der kunne være interessant at få med i AKB nyt.

Vi skriver gerne med, så du behøver ikke tage den store uddannelse 
som forfatter først!
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SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR F-GASSER

HER ER TRE GODE GRUNDE TIL AT TÆNKE FREMAD, ALLEREDE I DAG:

1. Der kommer større mangel på f-gasser med høj GWP
Her ved indgangen til 2018 blev kvoterne beskåret med en tredjedel og 
udgør nu kun cirka halvdelen af det årlige forbrug i 2014. Kvoten beskæres 
igen om under 3 år og er derefter ned på godt en fjerdedel.

Herunder er EU’s samlede kvote vist, og den rammer Danmark i nogenlun-
de samme omfang og tempo. Det betyder, at det vil blive sværere overho-
vedet at finde en, der vil sælge for eksempel R404A. Du kan derfor komme 
i en situation, hvor du ikke længere kan servicere dine kunder, hvis du ikke 
har fået dem over på et andet kølemiddel i tide.

 

F-gasser udgør stadig en stor del af 
kølemiddelfyldningerne rundt omkring i 

Danmark. Måske 70-80% er R404A, og det 
vil gå hen og blive et problem meget snart

Det kan måske være besværligt at skifte til noget andet. Måske næsten umuligt eller 
kunderne vil ikke have det. Men situationen er bare nået der til, at der ret snart ikke er 
noget valg. Kun en meget lille andel af de nuværende køleanlæg vil kunne fortsætte 
på F-gasser. Det er nødvendigt at tænke fremad, hvis forretningen skal kunne køre 
videre.

Figuren viser EU’s kvoter for HFC-gasser 
i millioner tons CO2-ækvivalenter. Det 
grå er EU’s HCF kvote. Det røde er kvoten 
for præfyldt udstyr importeret til EU. 
Kilde: AREA.

2. Priserne er steget kraftigt, og 
alt tyder på at det vil fortsætte
Priserne på HFCer med høj GWP 
er steget eksplosivt, og som man 
kan se af figurerne her, fortsat-
te prisstigningen igennem hele 
2017.

Der er al mulig grund til at regne 
med, at priserne fortsat vil stige. 
Det hænger sammen med de fal-
dende kvoter som vist før. Når 
mange skal konkurrere om en fal-
dende mængde af HFC, så presser 
det prisen op.

På et tidspunkt bliver det så dyrt 
for kølemontørens kunde at få 
udført service, at kunden vil søge 
andre løsninger. Du risikerer at 
miste en kunde, hvis du ikke kom-
mer den udvikling i forkøbet ved 
selv at foreslå kunden at skifte til 
andre kølemidler.

Kilde: Öko-recherche for EU-kommissionen
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SKRIFTEN PÅ VÆGGEN

Der er nogle specialtilfælde, hvor forlø-
bet er lidt anderledes, men tendensen er 
tydelig: en total afskaffelse af brugen af 
alle HFCer over 150 GWP. Det vil blandt 
andet sige helt farvel til R404A, R410A, 
R407A, R134A og R32. 

Baggrunden for kvoterne og det forbud, 
der kommer i sidste ende, er de inter-
nationale og europæiske, politiske mål-
sætninger for klimaet. For at bremse den 
globale opvarmning er det besluttet at 

nedbringe udledningen af alle luftarter, 
som bidrager til den globale opvarmning. 
Det gør blandt andet trafikken, landbru-
get og industrien, men kølemidlernes 
høje GWP-værdier gør, at kølemidler er et 
af de indsatsområder, der er størst fokus 
på i klimapolitikken. Der er derfor ingen 
grund til at forvente at ”det går over”. 
Selv de kølemidler, som vi i dag anser for 
at have en meget lav GWP, kan ende med 
at blive forbudt.

3. Det ender med et totalt forbud 

De store linjer er at: 

∆  Fra 1. januar 2020 er det forbudt at installere nye kølesystemer med 
kølemidler, der har over 2.500 GWP (og det er for eksempel R404A). 
Service med sådanne kølemidler er også forbudt på anlæg med mere end 
40 ton CO2 ækvivalenter (cirka 10 kilo fyldning med R404A) mindre det er 
genanvendt eller regenereret kølemiddel.

∆  Fra 2022 bliver kølemidler med en GWP større end 150 forbudt i nye 
centralkølesystemer med multikompressor over 40 kw og i enkeltståen-
de, nye køle- og fryseanlæg til kommerciel brug.

∆  Fra 2030 er det helt slut med at bruge f-gasser over 150 GWP til såvel 
nye anlæg som til service. Også selv om kølemidlet er genanvendt eller 
regenereret. 

Vores præisolerede kølerør er hårdføre 
produkter med en robusthed der kan  
tilpasses ethvert kølesystem. Den energi-
effektive isolering betyder reduceret  
CO2-udledning, og dermed et bidrag til  
en mere bæredygtig fremtid.

LOGSTOR rørsystemer er foretrukket  
af førende kølegrossister og giver dig  
samtidig en værdifuld investering:

• Enkel og effektiv rengøring

• Vedligeholdelsesfrit rørsystem

• Høj kvalitet og lang levetid

• Reduktion af driftsomkostninger

LOGSTOR A/S ∙ Danmarksvej 11 ∙ DK-9670 Løgstør 

Tlf: +45 9966 1000 ∙ logstor@logstor.com ∙ www.logstor.com

Vi passer på miljøet

Som førende leverandør af køle- og procesrør,
leverer vi et unikt produkt, som tjener dit 

formål og samtidig passer på miljøet.

defining network efficiency

INDUSTRI
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FINT BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET

AKBs bestyrelse holdt bestyrelsesmøde 
om eftermiddagen 4. april, og havde invi-
teret Arbejdstilsynet til et kontaktmøde 
med bestyrelsen om formiddagen.

Arbejdstilsynet er en vigtig myndighed 
for kølebranchen. Blandt andet har Ar-
bejdstilsynet ansvaret for reglerne om 
krav til certifikater for kølemontører og 
kravet om en ISO 9001. Ved at holde en 
løbende kontakt med Arbejdstilsynet 
kan AKB blandt andet opnå at få tidlig in-
formation om forhold, der vil komme til 
at berøre medlemmerne. Og vi har mu-
lighed for at få drøftet konkrete forslag 

til ændringer som vores medlemmer har 
behov for.

Mødet blev brugt på dels gensidig orien-
tering om, hvad der sker i henholdsvis 
Arbejdstilsynet og AKB og dels en åben 
drøftelse af nogle konkrete forslag og 
overvejelser. For eksempel blev beskæf-
tigelseskravet for de forskellige certifi-
kattyper drøftet. 

Det var et succesfuldt og udbytterigt 
møde, og det er planen at gentage det 
om et års tid.

4. april fik AKB besøg fra Arbejdstilsynet

Fra venstre forrest Micael Scheer og Katrine Wied Christensen fra 
Arbejdstilsynet. Til højre for dem er det bestyrelsesmedlemmerne 
Anders B Hansen og Jørgen Schreiber. Bagved står formand Christian 
Ildor, direktør Søren Bülow og bestyrelsesmedlem Paw Rasmussen.

Normalt vil et besøg fra Arbejdstilsynet måske udløse rynker i 
panden eller en kold rislen ned ad ryggen, men dette besøg var 
en fornøjelse og helt efter aftale.
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NY VE-GODKENDELSESORDNING

Den nuværende godkendelsesordning, 
der udover varmepumper også omfatter 
blandt andet sol- og vindenergi, blev ind-
ført i Danmark på baggrund af EU’s VE-
direktiv. VE-direktivet er et led i at sikre 
udbredelsen af vedvarende energi for at 
understøtte miljø- og klimapolitikken.

Da man i Danmark skulle indføre ordnin-
gen, var der imidlertid ikke vilje til at gøre 
ordningen obligatorisk. I stedet blev den 
gjort frivillig og skulle evalueres efter 3 
år.

Evalueringen – den såkaldte Lauritzen-
rapport - viste, at det stod skidt til med 
tilslutningen til ordningen, som næsten 
ingen brugte og med kvaliteten af de in-
stallationer, der er blevet gennemført – 
herunder varmepumper.

Når der ikke er ret mange, der har været 
VE-godkendte hænger det måske sam-
men med, at boligejerne ikke har kendt 
ordningen og derfor ikke har efterspurgt 
den. Og mange virksomheder har måske 
blot som ”altid” henvist til et VPO-med-
lemskab eller anden ordning. Eller de har 

installeret uautoriseret uden at have de 
fornødne kompetencer. 

Et væsentlig potentiale for forbedring
Evalueringen af ordningen konkluderer, 
at der er ”et væsentligt potentiale for 
forbedringer i varmepumpernes årlige 
gennemsnitlige effektivitet, og at dette 
i langt overvejende grad hører under in-
stallatørernes ansvarsområde.”

Evalueringen peger på nogle forslag til, 
hvad der skal sikre en højere kvalitet. 
Blandt andet:

∆  Bedre uddannelse af installatører.
∆  Krav om et kvalitetssikringssystem.
∆  En løbende kontrol af anlæggene.
∆  Uvildig kontrol af anlæggene.
∆  Sanktioner overfor installatører, der 

ikke lever op til et vist kvalitetsniveau i 
installationer og service.

∆  Eventuel offentligt tilskud varieres alt 
efter hvor høj virkningsgrad anlægget 
har.

∆  Indføre krav om at det årlige eftersyn 
skal udføres af en VE- eller VPO-instal-
latør.

Godkendelsesordning for varmepumper har ikke virket. 
Nu skal den laves om.

I 2013 blev den såkaldte Vedvarende Energi-Godkendelsesordning (VE-
G) indført. Ordningen skulle sikre en højere kvalitet i installation af ved-
varende energi i boliger ved at gøre det synligt for boligejerne, hvem der 
var godkendt til at installere vedvarende energi. Men meget få virksom-
heder er blevet godkendt og kvaliteten har ikke været i orden.
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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

Der installeres årligt over 20.000 
varmepumper. Heraf er cirka ¾ af 
typen luft-luft.
F-gas forordningen indebærer, at 
man mindst skal have et kategori 
II-certifikat for at installere en var-
mepumpe af typen luft-luft lovligt.
Det er derfor ikke nok blot at have 
gennemført et kursus i opsætning 
af varmepumper.

NY VE-GODKENDELSESORDNING

På dette punkt vil nogle kølemontører 
måske sige til forslagene ”Opfylder vi 
ikke allerede de krav? Vi har en køletek-
nisk uddannelse, et ISO 9001 og vi efter-
ser anlæggene en gang om året!”.

Men her er det vigtigt at bemærke, at 
da bekendtgørelsen om ordningen i sin 
tid blev indført, var den især møntet på 
andre installatører end kølemontører. 
Derfor kan forslagene virke overflødige, 
men det er de ikke for alle andre end kø-
lemontører. 

Faktisk er kølemontører noget usynlige i 
den nuværende bekendtgørelse om VE-
godkendelse, hvilket AKB også i hørings-
fasen i 2012 protesterede over.

Kølemontører og lovkrav måtte ikke 
komme med i anbefalinger til politik-
kerne
Evalueringsrapporten dannede ud-
gangspunkt for et udvalgsarbejde i 2017 
og 2018 som Energistyrelsen sad for 
bordenden af, og som udover AKB om-
fattede blandt andet Tekniq, Arbejds-

giverne og Dansk Byggeri. Det vil sige i 
praksis brancheorganisationerne for alle 
de relevante installatørvirksomheder.

Det var relativt nemt for alle i arbejdet at 
indse, at VE-G ordningen aldrig ville blive 
en succes, hvis den ikke blev gjort obliga-
torisk. Men her hørte enigheden så op.

I det fælles forslag til VE-G fremtidige 
udformning, var det ikke muligt for AKB 
at få synliggjort, at alene det at benytte 
installatører med viden om og uddannelse 
indenfor køleteknik, har potentialet til at 
løfte kvaliteten indenfor varmepumper. 

Noget tilsvarende gælder AKBs ønske om 
at gøre opmærksom på den lovgivning, 
der gælder for varmepumper med f-gas-
ser. Men heller ikke dette var det muligt 
at få en synlig placering af.

Heller ikke AKBs forslag om at kræve 
måling af energieffektiviteten i de instal-
lerede varmepumper, fandt opbakning.
AKBs forslag svarer sådan set til flere 
af evalueringsrapportens anbefalinger, 
men alligevel kunne der ikke skabes fler-
tal for dem. 

AKB har derfor vurderet at forslaget om 
en ny VE-G som det foreligger nu, samlet 
set ikke vil være en tilfredsstillende løs-
ning, og AKB har på den baggrund valgt 
ikke at være medunderskriver af forsla-
get. Men vi vil naturligvis fortsat følge 
sagen til dørs.
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VARMEPUMPER MED FEJL PÅ FEJLHJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

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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- alt til klima- og køleanlæg
April 2018

HFO CHILLER
Vand/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Luft/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Kølemiddel R1234ze.

• Kompakt og fleksibel
• Høj effektivitet - også ved del-last
• Microprocessor styring

VLT® Refrigeration Drive FC 103
Spar energi, og forlæng køleapplikationernes levetid

VLT® Refrigeration Drive 
FC 103 er konstrueret til at 
reducere dine kølesystem-
ers levetidsomkostninger 
betydeligt. Den tilbyder 
forstærkende egenskaber, 
hvad angår effektivitet og 
pålidelighed, integrerede 
processtyringsfunktioner 
og et idriftsættelsesmiljø, 
der er specifikt konstrueret 
til at opfylde behovene 
i køleapplikationer. Den 
indeholder også opsæt-
ningsguide, der anvender 
almindelige køletermer. 
Dette gør installationen 
og idriftsættelse nem og 
sikker. 

Aermec og BlueBox har det fulde program

Teknologisk Institut og Insero Energy 
undersøgte i 2017 effektiviteten af 164 
væske/vand-varmepumper og installa-
tionen af varmepumper i 21 boliger.

Konklusionen i undersøgelsen er blandt 
andet, at kun 15% af varmepumperne 
lever op til den forventede effektivitet. 
Resten af varmepumperne leverer af 
en eller flere årsager mindre effekt for 
el-forbruget end forventet, og rappor-
ten vurderer, at effekttabet svarer til et 
merforbrug af el på 16%.

Det svarer til at boligejerne spilder 60-
80 millioner kroner om året, og hvis det 
fortsætter på den måde i takt med at 
varmepumper bliver mere udbredt, vil 
omkostningen i 2035 løbe op i 180-400 
millioner kroner.

Undersøgelsen vurderer, at årsagen til 
alle disse fejl dels er for dårlig uddan-

nelse og dels at der er sløset med instal-
leringen af varmepumperne. 

Undersøgelsen konkluderer, at en del af 
fejlene ville have været opfanget, hvis de 
der installerede, fulgte et kvalitetssik-
ringssystem. Et kvalitetssikringssystem 
er et krav for at blive godkendt som VE-
installatør, men da kun 1% af virksom-
hederne på markedet er VE-godkendt, 
er mange installationer udført uden et 
kvalitetssikringssystem.

Undersøgelsen har ikke set nærmere på 
hvem, der har installeret de fejlramte 
varmepumper. Da VE-godkendelsesord-
ningen blev indført i 2013 forventede 
man dog at især 60-70% af alle VVS- og 
elinstallatører ville have interesse i mar-
kedet. Desuden er nogle varmepumper 
er sat op af private og andre naturligvis 
af kølemontører.

85% af varmepumperne 
fungerer ikke ordentligt
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PRISEKSEMPEL

GRØN OG MILJØVENLIG CO2 KØLELØSNING
KOMPLET MED ENERGISPARENDE FORDAMPER OG STYRING

Komplet styring boks inderholder:
Elektronisk ekspansionsventil med skueglas, tryktransducere, Ultra EVD modul, NTC følere, kabler med stik og 
Ultracella rum styring med logger.        
  

Type unit Omg.temp        Min.  & maks.  ydelse i W Brutto pris      Ford. temp ved -5 °C ΔT 8K Brutto pris Brutto pris Pris DKK komplet

°C    t0 = -10 °C    t0 = -5 °C Unit  KW  Model Fordamper Komplet styring

UMT T030 MTDX 29    579-2602    690-3029 73.400 2 F27HC28N6CO2EC 5.375 10.783 89.558

UMT TO45MTDX 29    874-3929   1044-4574 73.400 4 F35HC59N6CO2EC 9.492 10.783 93.675

UMT TO67MTDX 29   1352-5592   1601-6525 80.000 6 F27HC110N6CO2EC 13.695 10.783 104.478

UMT T100 MTDX 29   1615-8348  2390-9738 87.000 8 F35HC117N6CO2EC 15.900 10.783 113.683

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 olieretur fra fordamperne
• Speed boost for optimal olie tilbageførsel 
• Floating condensing  - sørger for lavest muligt kondenseringstryk
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HFO CHILLER
Vand/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Luft/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Kølemiddel R1234ze.

• Kompakt og fleksibel
• Høj effektivitet - også ved del-last
• Microprocessor styring

VLT® Refrigeration Drive FC 103
Spar energi, og forlæng køleapplikationernes levetid

VLT® Refrigeration Drive 
FC 103 er konstrueret til at 
reducere dine kølesystem-
ers levetidsomkostninger 
betydeligt. Den tilbyder 
forstærkende egenskaber, 
hvad angår effektivitet og 
pålidelighed, integrerede 
processtyringsfunktioner 
og et idriftsættelsesmiljø, 
der er specifikt konstrueret 
til at opfylde behovene 
i køleapplikationer. Den 
indeholder også opsæt-
ningsguide, der anvender 
almindelige køletermer. 
Dette gør installationen 
og idriftsættelse nem og 
sikker. 

Aermec og BlueBox har det fulde program

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde 
Larsen har i Folketinget oplyst, at Tek-
nologisk Institut har gennemført en ana-
lyse af markedet for store varmepumper 
for Miljøstyrelsen og Dansk Energi. 

Analysen danner grundlag for forslaget 
om at fritage varmepumper for 10-kilos 
grænsen sådan, at der kan opstilles var-
mepumper med HFC-fyldninger større 
end 10 kilo.

Baggrunden for forslaget er efter alt at 
dømme, at store varmepumper uden 
HFC-gasser vurderes at være for dyre til 
at konkurrere med oliefyr og gasfyring, 
og at 10-kilos grænsen dermed bremser 
overgangen til vedvarende energi.

Der er til gengæld ikke noget der tyder 
på, at miljø- og fødevareministeren har 
tænkt sig at lempe på 10-kilos grænsen 
for kølesystemer. 

Minister overvejer at fjerne 10-kilos 
grænsen for varmepumper

Miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen.

Foto: Claus Bjørn
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Disse elever startede på Grundforløb 2, 
køleteknikeruddannelsen, på TEC i Gladsaxe den 22.01.18.

De er engagerede og ihærdige og følger undervisningen som planlagt. De har sidste 
skoledag tirsdag den 26.06.18, og er dermed klar til en læreplads umiddelbart heref-
ter. Alle er synlige på platformen ”Praktikpladsen.dk”. 

Siddende fra venstre: 
Patrick R. Hejlesen, 
Christian E. Rosenstrøm, 
Enver D. Gülen, 
Younus Khallad. 
Stående fra venstre: 
Kesgin B. Emre, 
Christoffer H. Wonsbek, 
Henrik F. Larsen, 
Henrik J. Jürgensen, 
Morten Hammer, 
Sivan D. Gülen. 
Hamza M. K. A. Elmajid 
var ikke tilstede den dag 
fotoet blev taget. 

Henrik Larsen
Tlf. 26623786 • nettohl@hotmail.com
Jeg er en frisk ung mand, 35 år, som søger lære-
plads som ”Køletekniker”.
Går i dag på GF2 - Køl, på TEC Gladsaxe og forventer 
at være færdig, medio Juni 2018. 
Jeg er stabil, ansvarsbevidst og har erhvervserfa-
ring fra detail og anlægsbranchen.

Mit navn er Enver Diyar Gülen. Jeg er 22 år gammel, 
fylder 23 til november. Jeg bor i Farum. I min fritid 
spiller jeg fodbold og træner i fitness. 
Jeg har arbejdet i Cirkle K i et års tid, og ved siden af 
har jeg taget et VVS grundforløb.
Nu er jeg i gang med grundforløbet som køleteknik-
ker, som jeg er utrolig glad for. Glæder mig til at høre 
fra jer. 
Mobilnummer: 22 16 91 54
E-Mail: Norankbh@live.dk Hilsen Enver Gülen

Mit navn er Sivan Danyal Gülen, jeg er 22 år og bor 
i Birkerød. Udover at jeg i gang med at uddanne mig 
til kølermontør, så er jeg restauratør. Jeg startede 
med, at hjælpe min far i hans restaurant, og på 
senere tidspunkt åbnede jeg mit eget sted. Lige nu 
har jeg alt fokus på min uddannelse, da jeg i starten 
af januar solgte min butik. Jeg har haft kølerum i 
restauranten og har set kølemontører ligge og rode 
med det, hvilke så meget interessant ud. Da nyhe-
den om at uddannelsen var mulig at tage i Gladsaxe, 
sprang jeg med det samme på. 

Tlf nr: 53701161
Email: Danyalgulen2@hotmail.com MVH: Sivan Danyal Gülen

AKB har konstateret, at noget i vores 
branche er lidt i ubalance, når det kom-
mer til lærlinge. Af og til hører vi nemlig 
fra medlemmer, der beklager sig lidt over, 
at det er svært at få lærlinge – også på 
Sjælland.

Men som du kan se her, er der faktisk 9 
elever, som lige nu søger efter en lære-
plads.

Derfor har AKB aftalt med TEC, at vi syn-
liggør de praktikpladssøgende elever her 
i AKB Nyt. 

Desuden sker der det, at TEC vil ringe 
rundt fra slutningen af april til slutningen 
af maj til en række virksomheder i bran-
chen for at foreslå en uddannelsesaftale.

Husk på, at de her unge er branchens 
fremtid og, at det kan afskrække andre 
unge fra at begynde på uddannelsen som 
køletekniker, hvis det er for svært at finde 
en læreplads. Så tag godt imod TECs op-
ringning, eller tag selv initiativet ved at 
finde din næste lærling her på siderne.
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Barishan E. Keskin
Tlf: 53303450
Platanhaven 15, Allerød

Mit navn er Barishan Emre Keskin, jeg er 23 år og 
fra Allerød. til dagligt går jeg til fodbold i den lokale 
fodbold klub, og det gør jeg 4 gange om ugen. Jeg 
har valgt at tage kølerteknik uddannelsen pga. det 
altid er noget nyt, man laver og ikke ensformigt. 
Og det med at lave kølerum og lodde/svejse forskel-
lige rør, det var lige præcis det, der fangede min 
interesse.

Morten Hammer 41 år, gift og har to børn. Vi bor 
i København V. Jeg søger voksenelev uddannelses 
aftale. Eller gerne en delaftale frem mod H1. 
Tidligere beskæftigelse: Udlært lufthavnsoperatør 
(erfaring 9 år). Udlært stilladsmontør (erfaring 10 
år). Og jeg går nu all-in på køleuddannelsen. Jeg er 
loyal og pligtopfyldende af natur, med en engageret 
positiv indstilling.
Tlf: 50272370 
Mail: sk8hammer@gmail.com 

Henrik J. Jürgensen, 27 år, bor i Vanløse, KBH. 
Jeg søger en lærlingeplads, eller en del aftale frem 
mod H1. 
Har erfaring fra butik i 12 år, hvor jeg har en masse 
kundekontakt og er vellidt.
Jeg er meget ansvarsbevidst og loyal ung mand, I 
ikke vil fortryde at tage ind! 
Kontaktes meget gerne på tlf.: 81613048 eller mail: 
henrik.j.jurgensen@gmail.com

Hej mit navn er Patrik. Jeg er en ung frisk fyr på 24 
år, og jeg kommer fra Smørum. 
Jeg er i gang med grundforløbet som køletekniker 
på Gladsaxe Teknisk Skole, og det finder jeg super 
interessant. Jeg er flittig, hjælpsom, ærlig og har en 
humoristisk sans. Jeg er meget engageret i min ud-
dannelse og mødestabil. Så mangler i en mand som 
mig, vil jeg med glæde høre fra dig. 
Kontaktes på tlf: 26849622 
Mail: patrikrh@hotmail.com 

Christian Rosenstrøm 32 år. Jeg er i gang med 
grundforløbet til køletekniker.
Jeg har tidligere arbejdet med opsætning af events 
i København. Jeg er matematisk anlagt, mødestabil, 
detaljeorienteret og har en god forståelse for, hvor-
dan et kølesystem virker. Jeg har en stor interesse 
for køleteknik og er meget interesseret i en praktik-
plads.
Kontaktinfo: Mobil: 53539880 
Mail: Christianrosenstrom@gmail.com

Mit navn er Younes Khallad, jeg er 20 år gammel. 
Jeg er er i gang med køletekniker uddannelsen.
Min fritid bruger jeg på vennerne, familien, hygge 
fodbold og ikke mindst mit virksomhedsarbejde, 
som medstifter af ”G for Gentlemen”. G for Gentle-
men er en virksomhed, som arbejder på at ændre 
bogstavets naturlige mening, fra G (gangster) til 
Gentlemen. Vi har haft stor succes, både i Danmark 
og i udlandet. Vi har vores tøj i flere butikker rundt i 
landet. Vi har blandt andet været i næsten alle aviser 
i Danmark, aftenshowet på DR1 og lige pt. koncentrerer vi os specielt om unge 
i udsatte områder i Danmark. Vi arbejder nu på vores sommerkollektion, nyt 
koncept ”Årets Gentleman” og meget mere.
I 2012 var jeg med mit firma til en konference i Chicago for unge entreprenører. 
Hvor vi gik hen og vandt ”Best business concept of the year”, så jeg har virkelig 
let ved at kommunikere med andre personer, endog også på Engelsk.
Tlf. 3131 4049 
E-mail: Youneskhallad@icloud.com/Younezhg@hotmail.com
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Dette skal du vide om og gøre ved 
Databeskyttelsesforordningen

Reglerne i forordningen er faktisk ikke 
nye. Næsten alle sammen har været 
gældende i flere år. Den primære forskel 
med forordningen er, at der nu skal laves 
skriftlige procedurer for behandlingen, 
som skal være tilgængelige for Datatil-
synet, som fører tilsyn med at reglerne 
er opfyldt. Der er også kommet meget 
store bøderammer, hvis ikke reglerne 
overholdes. Bøderne kan være helt op til 
EUR 20.000.000 eller 4 % af virksomhe-
dens globale omsætning.

Hvad skal du vide
Persondata dækker alle typer af in-
formation, som kan føres tilbage til en 
identificerbar, fysisk person (”den regi-
strerede”). Persondata opdeles i ”sær-
lige kategorier” (det vi populært kalder 
følsomme oplysninger) og alle andre. 

De særlige kategorier er:
∆ race eller etnisk oprindelse,
∆  politisk, religiøs eller filosofisk overbe-

visning,

∆ fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
∆ helbredsoplysninger,
∆ seksuelle forhold eller orientering og
∆ genetiske og biometriske data

De øvrige typer af persondata omfatter 
alt fra navn, adresse og e-mail til bille-
der, indkomstforhold og lokationsdata. 
Straffeattest og CPR-numre falder i en 
speciel kategori.

Behandling af persondata omfatter en-
hver digital handling med persondata 
– dvs. registrering, opbevaring, anven-
delse og sletning, samt alt derimellem. 
Du skal også afgøre, om du er dataan-
svarlig eller databehandler. Du kan sag-
tens være begge dele afhængigt af sam-
menhængen. 

Den dataansvarlige bestemmer formål 
og midler for behandlingen, mens da-
tabehandleren behandler persondata 
efter instruks fra en dataansvarlig. Da-
tabehandlere kan fx være et lønbureau 

eller rekrutteringsfirma. Hvilken rolle du 
har, har betydning for hvilke pligter, du 
skal opfylde. Fx har den dataansvarlige 
pligterne overfor de registrerede. Når en 
dataansvarlig bruger en databehandler, 
skal man lave en skriftlig databehand-
leraftale.

For at få lov at behandle persondata, skal 
man (udover et sagligt formål) have et 
grundlag for behandlingen. 

For almindelige persondata er det nor-
malt:
∆ samtykke fra den registrerede,
∆  en retlig forpligtelse som påhviler den 

dataansvarlige iht. lov eller
∆  en afvejning af den dataansvarliges 

interesser over for den registreredes 
interesser.

For følsomme oplysninger er det nor-
malt:
∆ udtrykkeligt og specifikt samtykke,
∆  opfyldelse af arbejds- eller socialretlige 

forpligtelser eller
∆ løsning af juridiske tvister

Hvad skal du gøre
Hvis du er dataansvarlig, skal du opfylde 
nogle pligter over for den registrerede.

Når du indsamler personoplysninger, skal 
du oplyse den registrerede om det. Fx 
skal de have at vide, hvem den ansvarlige 
for oplysningerne er, hvilke oplysninger 

der indhentes og hvilke rettigheder den 
registrerede har.

Hvis den registrerede kontakter dig og 
beder om indsigt i hvilke persondata, du 
behandler om dem, skal du også oplyse 
det.

Den registrerede har også ret til at få be-
rigtiget forkerte oplysning eller til at få 
oplysningerne slettet.

Du skal have skriftlige procedurer for det 
hele, som du kan fremvise til Datatilsy-
net, når de kommer på tilsyn.

Du skal også have en skriftlig procedure 
for, hvornår persondata slettes og hvor-
dan du sikrer god IT-sikkerhed i virksom-
heden.

Hvis du bruger databehandlere – eller 
hvis du selv er databehandler for en da-
taansvarlig – skal I have en skriftlig da-
tabehandleraftale, som regulerer sam-
arbejdet og forholdet mellem jer.

Til sidst skal alle procedurer skrives ind 
i en samlet fortegnelse, som kan udle-
veres til Datatilsynet, når de kommer på 
tilsyn.

På side 28 kan du se, 
hvor du kan få råd og 

vejledninger

Databehandleraftaler, artikel 30-fortegnelser og astronomiske bøder. 
Der er nok at tage fat på med den nye Databeskyttelsesforordning, 
inden den begynder at blive anvendt fra d. 25. maj, og her får du et godt 
sted at starte. 

Af Ulrik Vindberg Thorsen, Advodan Roskilde
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DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN        Prisbillig og pålidelig 
varmepumpe til det 
nordiske klima
Smart indeklima med WiFi

www.innova.ac

Når du køber en varmepumpe fra Innova, får du 
meget varmepumpe for pengene! Den 
fordelagtige pris giver dig mulighed for hurtigt at 
begynde at spare penge på 
varmeregningen - uden at skulle gå på 
kompromis. Innova tilbyder en bred vifte af 
modeller, der giver dig mulighed for altid at 
finde den optimale varmepumpe til dit hus og 
tegnebog.

Luft/luft varmepumpe
TITANIUM

R32 
Nattilstand
SCOP 5.1

Op til 4,6 kW ved -18 °C

Hvordan kommer du i gang?
Datatilsynet har lavet en række vejledninger til, hvordan reglerne skal forstås og for-
tolkes. Dem kan du finde på 
www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

Derudover tilbyder ADVODAN Roskilde, at medlemmer hos 
AKB gratis kan få vurderet deres virksomheder i forhold 

til Databeskyttelsesforordningen. 
Du kan udfylde formularen på 

www.advodanroskilde.dk/html/gdpr_akb

Når du har udfyldt formularen kontakter vi dig med 
et tilbud på, hvad du måtte mangle for at overholde 

forordningen.

Mængden af mails der dumper ind i ind-
bakken hver dag, kan være stor. Også 
mængden af uvelkomne mails, og derfor 
er det godt at have et spam-filter. MEN 
ikke så godt hvis mails fra AKB bliver 
spist af dit spam-filter. 

Det sker desværre, at nyhedsmails og 
meddelelser fra AKB ender i spam-filte-
ret. Så hvis du ikke synes du får nogen 
mails fra AKB, skulle du måske lige kigge i 
”uønsket post”? 

Desuden har vi erfaret, at nogle servere 
er indstillet til at afvise mails fra Mail-
Chimp som vi bruger til at udsende AKBs 
nyhedsmail.

Så hvis du undrer dig over at du ikke 
modtager nyhedsmails fra AKB, så kon-
takt sekretariatet akb@koeleteknik.dk. 
Så ser vi på en løsning.

Har du besøgt dit spam-filter for nyligt?
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DET FAGLIGE HJØRNEDET FAGLIGE HJØRNE

Det handler om EN378-2, hvor afsnit 
6.3.3.3 stiller nogle krav til tæthedsprøv-
ningen i nye anlæg for kølemidler med 
en GWP større eller lig med 150 som det 
tilsyneladende ikke er muligt at efter-
leve, fordi der ikke findes mobilt udstyr i 
Danmark med den følsomhed som stan-
darden kræver (sporingsudstyr med en 
kapacitet på 10−6 Pa m3/s eller bedre).

AKB har taget spørgsmålet op i Dansk 
Standards standardiseringsudvalg for 
kølesystemer for at finde en løsning. En 
løsning kræver typisk, at også den euro-
pæiske standardiseringsorganisation 
CEN er inde over. Og derfor er det noget, 
der godt kan tage måneder.
Det viser sig, at man også har bemærket 
problemet i andre lande, og derfor er der 

håb om, at der bliver fundet en løsning. 
Præcis hvilken, er det for tidligt at sige, 
men det kunne for eksempel blive et re-
duceret krav til følsomheden når der er 
tale om pladsbyggede anlæg.

Hvad gør man så som virksomhed i 
mellemtiden?
Generelt er det sådan, at man bør tage 
et forbehold i en kontrakt, hvis man ikke 
kan leve op til de krav som kunden stiller. 
Herunder hvis kunden kræver at EN378 
efterleves.

I dette tilfælde om 6.3.3.3 kan man 
eventuelt henvise til AKB og/eller Dansk 
Standard og begrunde forbeholdet med, 
at der er rejst spørgsmål om denne del af 
standarden.

Vær opmærksom på forbrugerens 
særlige rettigheder
Et medlem var kommet lidt i klemme 
efter at han havde repareret en var-
mepumpe hos en privat kunde. Han 
havde ikke selv sat varmepumpen op, 
men var tilkaldt af kunden og udskif-
tede en defekt del i varmepumpen.

Desværre vendte den samme fejl tilbage 
13 måneder senere og kunden var util-
freds.

Kan kunden reklamere efter 13 
måneder? Og har det nogen be-
tydning, at varmepumpen var sat 
op af en anden?

De korte svar til de 2 ovenstående 
spørgsmål er henholdsvis ja og nej. 

Først og fremmest er det vigtigt at være 
opmærksom på, at der gælder særlige 
regler når det er forbrugere, man sælger 
varer eller tjenester til.

Forbrugeren har reklamationsret i 24 
måneder på nye komponenter. De før-
ste 6 måneder skal virksomheden bevise 
at fejlen ikke var til stede da varen blev 
solgt. De næste 18 måneder er det for-
brugeren der skal bevise, at der var en 
fejl til stede.
Det tæller i den forbindelse som en fejl, 

hvis man sætter en ny komponent i en 
maskine, hvor komponenten så bliver 
ødelagt fordi maskinen fungerer forkert. 

I tilfælde af rene reparationer, hvor der 
ikke er tilført nye dele, er der ingen re-
klamationsret. Her skal kunden klage in-
denfor 3 år for at klagen ikke er forældet 
og kunden skal bevise fejlen.

Alternativer
Hvis det, der er gået i stykker, er leve-
ret af en anden og reklamationsrettens 
2-årsfrist ikke er udløbet, så overvej at 
henvise kunden til den oprindelige sæl-
ger i stedet for at forsøge at reparere. 
Den oprindelige sælger er som udgangs-
punkt ikke ansvarlig for fejl i noget som 
andre har repareret på. Så hvis den op-
rindelige sælger har leveret noget skidt 
og du har forsøgt at reparere på det, kan 
du komme til at hænge på hans proble-
mer.

Nogle producenter giver dog en længere 
garanti og vil måske ombytte den defek-
te enhed uden beregning. Så det er værd 
at undersøge først.

Tag forbehold for reparationer udført på 
installationer som du ikke selv har ud-
ført. Gør kunden opmærksom på hvor 
længe du mener din reparation vil holde, 

hvis du er usikker på om det vil holde. 
Du kan ikke slippe af med forbrugerens 
reklamationsret, men et forbehold kan 
have betydning for, hvor meget forbru-
geren kan klage over.

Reklamationsret og garanti er to 
forskellige ting
Reklamationsret er noget forbrugeren er 

sikret i Købeloven. Garanti er noget virk-
somheden selv giver på eget initiativ. En 
garanti kan ikke erstatte forbrugerens 
reklamationsret. Så man kan ikke afvise 
forbrugerens reklamationsret hvis virk-
somhedens egen garanti for eksempel 
kun er på 1 år.

EN378 stiller umulige krav til 
tæthedsprøvningen. Hvad gør vi?
AKB har efterhånden fået et par henvendelser om en bestemt del 
af EN378 som volder problemer.
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AKB har fået udarbejdet et nyt 
system for ISO 9001 som virksom-
heden kan benytte i sin certifice-
ringsproces. Systemet er udarbejdet 
i 2 versioner, hvor den ene retter sig 
imod certificering helt fra grunden 
og den anden imod opdatering fra 
ISO 9001:2008 til 2015-versionen.

AKB’s vejledning og template til et Kva-
litetsledelsessystem efter ISO900:2015, 
baserer sig på Den jyske Håndværkersko-
les oprindelige system, som AKB i sin tid 
donerede et væsentlig beløb til DjH for.

Den nye udgave af AKBs ISO 9001-sy-
stem er løbende blevet revideret og 
forbedret i forhold til den oprindelige 
DjH-udgave af Eigil Nielsen og Jørgen B. 
Schreiber i hver deres udgave, men også 
i samarbejde. Den endelige revision fra 
2008 udgaven til den nuværende, som 
tilfredsstiller ISO9001:2015, er foreta-
get af Bent Møller, Force Certification, og 
Jørgen B. Schreiber.

De virksomheder som anvender forskel-
lige revisioner af den oprindelige udgave, 
vil antagelig uden problemer kunne til-
rette den, efter den senest opdaterede 
vejledning.

2 udgaver
Det nye systems materiale kan anven-
des til såvel udarbejdelse af et nyt virk-
somhedsrelateret kvalitetsledelsessy-
stem i henhold til ISO9001 standarden, 
som til opdatering af et eksisterende 
system efter AKB’s eller DjH’s oprindelige 
systemer.

Ved udarbejdelsen af et nyt system, 
udarbejdes og tilpasses Kvalitetsledel-
seshåndbogen efter de anvisninger som 
fremgår af selve templaten, ligesom alle 
bilag tilpasses det for virksomheden re-
levante.

Ved opdatering af et eksisterende sy-
stem, bearbejdes det materiale (KVL-
håndbog og Bilag) som fremgår i det nye 
system. De nye Bilag nummereres og 
tilføjes i virksomhedens Systemoversigt.

Eksisterende bilag anvendes som tidli-
gere.

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

Epsilon Echos

Zeta Rev

Epsilon Echos er en komplet serie af chillere 
og varmepumper fra BlueBox, som giver stor 
alsidighed og maksimal komfort til dit projekt.

HØJDEPUNKTER:
• Ekstremt støjsvag drift
• Kompakte dimensioner
• Effektiv energiudnyttelse
• Fleksibel og konfigurérbar
• Hurtig og simpel installation

Zeta Rev er en serie af energieffektive 
chillere og varmepumper udstyret med 
scroll-kompressorer.

HØJDEPUNKTER:
• Eurovent energiklasse A-enheder
• Chillere med lav kølemiddelpåfyldning
• Hydrauliske moduler med buffertank
• Multilogisk funktion til flere enheder
• Omformer på brugerens side
• Night shift-funktion

Ét af branchens største udvalg i

Nu kan du benytte dig af AKB’s 
ISO9001:2015 system

SE det nye 
ISO 9001-system på  
www.koeleteknik.dk
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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: 
Søren Bülow
 – 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

Modtager I AKB nyt nok?
Vi har hørt, at nogle medlemmer lægger 
AKB nyt frem i virksomheden, så flere kan 
få glæde af det. Det er en rigtig god idé. 
Skulle I alligevel stå og føle, at I godt kunne 
have brug for at modtage flere eksempla-
rer end i dag, så sig til. Det koster jer ikke 
noget at få tilsendt et par ekstra kopier. 
Send en mail til akb@koeleteknik.dk
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De nye svende

Behov for

flere hænder 

i branchen

Den nye formand, 

Christian Ildor:
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ERFA-møde om 

LÆRLINGE

Bestyrelsen på

INTERNAT

Nye krav til 

ECO-DESIGN

AKB udsender jævnligt en nyhedsmail 
med informationer og nyt for virksomhe-
der med interesse i køle- og varmepum-
per.

Det kræver ikke medlemskab at modtage 
nyhedsmailen, og I kan godt være flere på 
samme arbejdsplads, der modtager ny-
hedsmailen.

Tilmeld dig her: 
www.koeleteknik.dk/Nyhedsbrev

Er du til-
meldt vores 
nyhedsmail?

Er du tilmeldt vores 
nyhedsmail?

Her overrækker AKB i 2008 
en check på 100.000 kroner 
til Den Jyske Håndværker-
skole for opbygningen af det første ISO 9001-system i branchen. Det er det system 
som AKBs nye ISO 9001:2015-system er bygget videre på.

På billedet ser man Ib Bæk Jensen (DjH), samt fra AKB formand Jan-Erik Rose Larsen, 
direktør Lau Vørs og bestyrelsesmedlemmerne Torben Lund og Christian Ildor.

Bistand til bearbejdning og 
implementering
Vi anbefaler at virksomheder, som ikke 
mener de selv har overblik over Kvalitets-
ledelsessystemet og dets 
virkemåde at tage kontakt 
til en konsulent i ISO 9001, 
ligesom en tidlig kontakt til 

et certificeringsorgan, for at orientere 
sig om dettes fremgangsmåde frem til 
certificering, kan anbefales.

ISO9001 standarden
For at opnå certificering af et tilrettet 
kvalitetsledelsessystem efter ISO9001, 
er det et krav, at standarden DS/
EN9001:2015 anskaffes, og er til rådig-
hed i virksomheden.

Det anbefales at gennemgå standardens 
enkelte afsnit, for at få en bedre forstå-
else for kvalitetsledelsessystemet, lige-
som det giver et bedre indblik i de for-
skellige krav standarden kræver opfyldt, 
for at virksomheden kan certificeres.



PAC UNIT
Ring og hør
nærmere

• fjernbetjening
• affugter 

“Dry Mode” 
• • køling ı varme

• ventilering

Well Air Aps • Tlf. 70 22 13 66 • www.wellair.dk

360°
Roundflow
Ring og hør
nærmere

• unikt design
• køling parralelt

mmed loft
• køling ı varme
•  fjernbetjening


