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LEDER

FORMANDENS KLUMME

EFTERÅRSSAMLING

NY HJEMMESIDE 

FLOT FEST HOS JT3

TYVERI AF KØLEMIDLER BREDER SIG

NYE SVENDE

AFSLUTNING PÅ GF2

ERFA-MØDE SJÆLLAND

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Køle- varmepumpeanlæg/varme-
genvindingsanlæg

- AB92 bliver til AB18

-  Ventilation i servicebilens varerum

KOLOFON

LEDER AF SØREN BÜLOW

Nu trækker vi stregerne op
Det skal være nemmere at benytte sine 
medlemsfordele! 

Dette princip var et vigtigt udgangspunkt 
i april da vi i sekretariatet i gik i gang med 
at opbygge AKBs nye hjemmeside, der nu 
er on-line. Du kan læse mere om den nye 
hjemmeside inde i bladet, og måske ken-
der du den allerede. 

Hjemmesiden er blevet forenklet så det 
er blevet nemmere at finde det, man skal 
bruge. Og ikke mindst er det blevet nem-
mere at finde ud af lov- og regelstoffet. Nu 
er muligt at finde direkte svar på spørgs-
mål om, hvad der gælder i en række kon-
krete situationer ude i det daglige arbejde 
i kølefirmaet. 

Samtidig er hjemmesidens forside nu 
udformet sådan, at den giver det hurtige 
overblik over, hvad der er af nyt fra AKB. 

Og ikke mindst bliver det nu meget nem-
mere at bruge hjemmesiden på en mobil-
telefon. Så har du altid hjælp og nyheder 
fra AKB lige ved hånden! 

AKBs og branchens profil udad til er også 

vigtig. Derfor har 
vi gjort mere ud af 
at fortælle, hvad 
køleteknik egentlig 
er, hvordan man 
bliver køletekniker, 
og hvad AKB mener 
om for eksempel 
k l imaindsatsen. 
Det skal ses som et 
led i arbejdet på at gøre AKB og dens med-
lemmer mere synlige for omgivelserne.

De store linjer er dermed trukket tydeligt 
op for både AKBs medlemmer, branchens 
kunder, uddannelsessøgende, samar-
bejdsparter, journalister og alle de andre, 
der besøger hjemmesiden.

Vi arbejder stadig på at udbygge indhol-
det, og for eksempel vil hjemmesiden - 
som noget nyt – i år komme til at rumme 
alt materialet til efterårssamlingen. 

Og du er naturligvis rigtig meget velkom-
men til at komme med forslag, ønsker og 
spørgsmål til hjemmesiden! Skriv eller 
ring bare og fortæl, hvad vi kan gøre endnu 
bedre.

Du er altid velkommen til at 
skrive til AKB nyt. Det be-
høver ikke være en hel arti-
kel. Det må det gerne være, 
men det kan også bare være 
en mening, en nyhed fra din 
virksomhed, et jubilæum el-
ler andet fra din virksomhed. 
Eller måske bare et tip om, 
hvad der kunne være interes-
sant at få med i AKB nyt.

Sekretariatet skriver 
gerne med, så du 
behøver ikke tage 

den store uddannelse 
som forfatter først!

Tip eller skriv 
til AKB nyt
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FORMANDENS KLUMME

Jeg ville ønske at I 
alle kunne komme 
til dette års efter-
årssamling!

Der er nu kun to 
måneder til foreningens efterårssamling, 
hvor vi i branchen møder hinanden og ud-
veksler erfaring, viden og taler om frem-
tiden. 

Vi har i år gjort os ekstra umage med pro-
grammet, fordi det skal være vedkom-
mende at bruge sin kostbare tid sam-
men med sine kolleger 
– ellers kunne vi hver 
især lige så godt blive 
hjemme og passe vores 
arbejde og familie. Vi har 
sammensat et program, 
der henvender sig til dig, 
som – på godt og ondt 
- driver virksomhed og 
et program, der på en 
ærlig måde adresserer 
nogle af de mange ud-
fordringer, der opstår i 
hverdagen.  

Du kan se det samlede program på de næ-
ste sider i dette nummer af AKB Nyt. 

Jeg vil dog gerne komme med en lille om-
tale af programmet, hvor det overordnede 

tema er ”Lysten til at drive virksomhed”. 
Du kan fordybe dig i emner som: Hvorfor 
vi egentlig driver virksomhed – og ikke 
bare er lønarbejdere, den travles guide til 
god og effektiv PR, håndtering af dårlige 
betalere, hvad der sker hvis det ender i en 
retssag og kølemiddelsituationen lige nu. 
Gode oplæg udefra, der udfordrer os til at 
tænke nyt og blive bedre, end vi allerede 
er. 

Og så har vi sat AKB selv på programmet 
med punktet ”Hvordan får vi mere ud af 
AKB?”. Som formand for AKB er det det 

vigtigste punkt for 
mig, hvordan vi får 
mere ud af vores 
fælles forening. 
Er det mon tid til 
en fælles garan-
tiordning? Skal 
vi ændre forenin-
gens navn for at 
få større gennem-
slagskraft i en tid, 
hvor mange bran-
cher kigger ind i 

potentialet på varmepumpemarkedet? Og 
meget mere. 

Du skulle tillade dig selv at lade dit firma 
invitere dig og din samlever til sådan en 
oplevelse, som en efterårssamling er. Du 
har fortjent at deltage på efterårssamlin-

” Du har fortjent at 
deltage på efter-
årssamlingen efter 
århundredets  
varmeste, travleste 
sommer!”

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

AF CHRISTIAN ILDOR
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FORMANDENS KLUMME

gen efter århundredets varmeste, trav-
leste sommer! Parallelt med det faglige 
program har vi nemlig også lavet et spæn-
dende program for ledsagere, der byder 
på udfordring og gode 
oplevelser. Som noget 
nyt, er der i år også en 
udstilling, hvor du kan 
møde leverandører og 
samarbejdsparter. 

Vi slutter hele program-
met af med et brag af 

en fest, for det at være i kølebranchen er 
meget mere end teknik, hårdt arbejde og 
kolde temperaturer; det er også det gode 
liv, hvor vi har overskud til at engagere os i 

hinanden! 

Sidst men ikke mindst: 
hvis du er hurtig til at 
melde dig til, er der for 
de første 30 en rabat 
på 10%! Så skynd dig at 
tilmelde – hellere i dag 
end i morgen! 

SMART INDEKLIMA MED
INNOVA

Prisbevidst luftvarmepumpe

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.

Titanium

Balance

Classic

For de første 
30 tilmeldte er 
der en rabat på 

10%

AKB opfordrer til, at du anmelder ulovli-
ge anlæg og ulovligt udført arbejde. Det 
er kun fair play at alle skal overholde de 
samme regler!

Du kan anmelde dem via AKB (akb@
akvb.dk/akb@koeleteknik.dk) eller di-
rekte til den rette myndighed: Arbejds-

tilsynet (at@at.dk) eller Miljøstyrelsen 
www2.mst.dk/webapps/aspnetapps/
eis/Indberetningsskema.aspx.

Hvis du er i tvivl om reglerne for, hvad 
der er lovligt og ulovligt, kan du se dem 
på AKBs hjemmeside akvb.dk.

Anmeld ulovligt arbejde!

JEG HÅBER, AT VI SES TIL EFTERÅRSSAMLINGEN 
DEN 16.-17. NOVEMBER
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Er du en Early Bird?  Tilmeld dig hurtigt og få rabat! 

De første 30 tilmeldinger får 10% rabat!
Du kan tilmelde dig via AKBs hjemmeside: 
www.koeleteknik.dk/medlem-af-akb/arrangementer-og-kurser

EFTERÅRSSAMLING 2018

Så er vi klar med årets største begivenhed 
i AKB! D. 16. november afholder AKB den 
årlige efterårssamling i smukke omgivel-
ser på Hotel Vejlefjord.

Årets tema er ”Lysten til at drive virksom-
hed”. Vi har sammensat en række oplæg, 
der giver dig ny viden og inspiration med 
hjem og omdrejningspunktet er, at det 
handler om nogle af de ting, der gør det 
sjovt (og mindre sjovt) at drive et køle- og 
varmepumpefirma i Danmark. Herunder 
bliver der tid til at kaste AKB op i luften 
med et oplæg og debat om, hvordan med-
lemmerne kan få mere ud af AKB fremover.

Efterårssamlingens form vil være de fle-
ste, tidligere deltagere, bekendt. Og så er 
der alligevel et par nyheder i år: 

∫  Ingen mødemapper eller muleposer. I år 
vil alt materiale blive lagt på hjemmesi-
den – før og efter efterårssamlingen.

∫  Vi har lyttet til feed-backen fra sidste 
års efterårssamling: Behov for læn-
gere pauser til netværket! Derfor er den 
gennemgående linje på årsmødet nu:  
20 minutters oplæg - 20 minutters 
netværkspause!

∫  En udstilling som du kan besøge i net-
værkspauserne, hvor blandt andet nogle 
af oplægsholderne og branchens gros-
sister udstiller.

EFTERÅRSSAMLING 2018

Kom til efterårssamlingen 
på Hotel Vejlefjord

Tag din ledsager med!

Årets tema er 
"Lysten til at drive virksomhed"

AKBs efterårssamling holdes i dette 
store, flotte konferencelokale!

PROGRAM FOR MEDLEMMER, FREDAG 16. NOVEMBER 2018
09.00 Ankomst og registering på hotellet. Let morgenmad.
10.00 Åbning af AKB’s efterårssamling v. direktør Søren Bülow
10.10 Generalforsamling
11.00 Netværkspause
11.20  Hvorfor brænder vi egentlig for at drive 

virksomhed? Ane Buch, SMVDanmark
11.40 Netværkspause
12.00  Den travles guide til god PR, Klaus 

Risom, Klaus Risom Rådgivning
12.30 Frokost i Glassalen
13.30  Kølemiddelsituationen: Nyt og udsigter. 

Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting
13.50 Netværkspause
14.10  Dårlige betalere, Maximillian Frimmer, 

Likvido ApS + Når Inkasso ikke rækker, 
Ulrik Vindberg, Advodan

14.30 Netværkspause
14.50  Hvordan får vi mere ud af AKB?  

Formand Christian Ildor og direktør Søren Bülow
15.10 Netværkspause
15.30  Humoristisk oplæg om bonussen for dit arbejdsliv med en sund 

livsstil v. Sukkersheriffen Vibeke Lund
16.00 Netværksøl, -vin eller -vand i Galleriet
 Mulighed for at tjekke ind på værelse
19.00 3-retters festmiddag med vine ad libitum, underholdning og fri bar
24.00 Natmad

Der tages forbehold for programændringer.

Generalforsamlingen finder  
sted 16. september

Der kommer en formel indvarsling 
af generalforsamlingen senere når 
regnskab og budget – som krævet i 
vedtægterne – også foreligger. 
Hold øje med din mail, nyhedsmailen 
fra AKB og AKBs hjemmeside.

Sukkersheriffen 
Vibeke Lund
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EFTERÅRSSAMLING 2018EFTERÅRSSAMLING 2018

PRISER 
(GENERALFORSAMLING UDEN FROKOST ER GRATIS)

Dagsarrangement  kr. 595,00
(morgenmad, generalforsamling, frokost og medlemsmøde) 

Dags- og aftenarrangement  kr. 795,00
(morgenmad, generalforsamling, frokost, medlemsmøde og aftenarrangement) 

Ledsagerarrangement  kr. 695,00
(adgang til spa, morgenmad, frokost og aftenarrangement. 
Prisen er den samme uanset om man deltager i aftenarrangementet eller ej) 

Adgang til spa i forbindelse med overnatning  kr. 275,00
(ikke nødvendig, hvis man deltager i ledsagerarrangementet, da dette er inkluderet her. 
Adgang fra 16/11 kl 16 til 17/11 kl 14)

Overnatning:  Enkeltværelse: kr. 975,00  Dobbeltværelse: kr. 1.375,00

PRAKTISKE 
INFORMATIONER

Vi har forhåndsreserveret 
en del værelser hos Hotel 
Vejle Fjord.

Der er gode og gratis 
parkeringsmuligheder ved 
hotellet.

Hotellet er røgfrit.

Fri Wireless Internet for 
alle gæster. Koden er 
”hotelnet”.

Der er føntørrer på alle 
værelser og strygejern og 
strygebræt på de fleste 
værelser. Hvis det mangler 
på værelset, skal man 
kontakte receptionen.

Anden type vin, øl eller 
vand end det inkluderede 

i middagen, betales for 
egen regning.

Aftenarrangementet er 
med fri bar (øl, vand og 
vin).

Ønskes der andre spabe-
handlinger end dem, der er 
oplyst i programmet, må 
man selv sørge for booking 
og betaling via Hotel Vejle 
Fjord.

PROGRAM FOR LEDSAGERE, FREDAG 16. NOVEMBER 2018

09.00 Ankomst og registering på hotellet. Let morgenmad.
10.00  Forskellen på mænd og kvinder  

v. Maibritt Kronborg, sygeplejerske og livstilsekspert
11.15  Omklædning til badetøj på værelset eller i spaen.  

Alle får udleveret badekåbe, slippers og håndklæde. 
12.00 Vitalfrokost i spaområdet
13.00  Sansepakken
  Der vil være en vært fra spaafdelingen, som guider deltagerne gennem Vejle-

fjords gør-det-selv-spabehandling inkl. produkter og toilettaske til evig eje.
 Trin 1 – Fodbad
 Trin 2 – Ansigtspeeling
 Trin 3 – Tørpeeling af hele kroppen
 Trin 4 – Kropsmaske

  Saunagus virker udrensende og du 
får mere energi.

  Saunagus afsluttes med et friskt 
fjorddyp, der rykker dine grænser og 
giver et fantastisk styrkende kick.

  Sansepakken varer ca. 50 minutter.

14.00  Tid i spaen efter eget ønske.  
Mulighed for at prøve forskellige 
faciliteter.

15.30  Humoristisk oplæg om bonussen for 
dit arbejdsliv med en sund livsstil  
v. Sukkersheriffen Vibeke Lund

16.00  Netværksøl, -vin eller -vand  
i Galleriet

Mulighed for at tjekke ind på værelse
19.00 3-retters festmiddag med vine ad libitum, underholdning og fri bar
24.00 Natmad

Der tages forbehold for programændringer.

PROGRAM FOR LØRDAG 17. NOVEMBER 2018
Der er mulighed for at benytte Spaområdet indtil kl. 14.00 (Se priser)
Afrejse efter morgenmad.

I vitalbaren serveres frisk presset 
juice frugt. Der vil være kaffe/the, 
isvand og frisk frugt ad libitum 
under hele opholdet i spaen.
Efterfølgende mødes man i den 
store udendørs skovsauna

Maibritt 
Kronborg

Frist for tilmelding 7. november 2018
Du kan tilmelde dig via AKBs hjemmeside: 
www.koeleteknik.dk/medlem-af-akb/arrangementer-og-kurser
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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

98,1%

VRF | Multi-Split | Serverkøl
Vandkølere | Fancoils

info@klimalux.dk | Tlf. 63 22 33 33

Mener at de får produkter 
af høj kvalitet hos os.

Vi spurgte 2594 fagfolk.
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AKB - NY HJEMMESIDE

AKBs gamle hjemmeside er sendt på pen-
sion og en afløser er lagt på internettet.

Teknologi forældes efterhånden meget 
hurtigt, og det samme gør menneskers 
måde at bruge teknologien på.

Der er gået 6 år siden den nu pensionere-
de hjemmeside blev lanceret, og i 2017 var 
tiden allerede løbet fra den. For eksempel 
var den svær - og i nogle tilfælde umulig - 
at bruge på mobile enheder. Desuden var 
dens struktur efterhånden ikke så bruger-
venlig – især ikke hvis man skulle bruge 

noget i en fart, hvilket det må konstateres, 
at kølefirmaer tit skal…

Vi har derfor ikke skiftet hjemmesiden ud 
”bare fordi vi kunne”, men fordi vi ønske-
de en mere effektiv og mere tilgængelig 
hjemmeside, som hurtigere giver bruge-
ren det, som er formålet med at besøge 
hjemmesiden.

Det aller nemmeste for at få et indtryk af 
den nye hjemmeside, er naturligvis at slå 
op på den. Men her er en kort gennem-
gang af de væsentligste, nyheder:

1
FAQ OM LOVE OG REGLER 
En hel del af de spørgsmål 
som sekretariatet mod-
tager til den omfattende 
lovgivning for kølebran-
chen, drejer sig om de 
samme situationer. Vi har 

derfor indtil videre udvalgt 70 spørgsmål 
som man med det samme kan finde svar på 
(for eksempel: ”hvor meget kølemiddel må 
der være i servicevognen?”). Så er der ikke 
behov for at læse en hel lov igennem!

2
EN SIMPEL MENU
Nu er der kun én menu, 
og den står for oven på 
siden. Til hvert menu-
punkt er der nogle un-
derpunkter, og det er 
så dét. Vi har priorite-

ret, at man med 3-4 klik skal kunne få 
dét frem, som man søger.

Velkommen 
på hjemmesiden!

HJJ 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

1

- alt til klima- og køleanlæg
September 2018

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

Aermec og BlueBox har det fulde program

scan koden og se 
alle fordelene samt 
de tekniske specifi-
kationer 

ULTIMATIV
KOMFORT
NORDIC GOLD

VILD 
nedsat 
pris

HFO CHILLERS

Nordisk version 
med elvarme i bundbakke
Høj nominel varmeeffekt:
Nordic Gold 18: 5,6 kW 
(max. 7 kW)
Nordic Gold 24: 7,6 kW 
(max. 8,8 kW)
Med fjernbetjening og WiFi

Fortsættes side 19



 - Din kølegrossist

NATLEVERING
Få leveret dine varer tidligt om morgenen og 
slip for både morgentrafik, når du afhenter dine 
varer, og tabte arbejdstimer. 
Med H. Jessen Jürgensen A/S’s natlevering kan 
du og dine kollegaer køre direkte til arbejds-
stedet, hvor varerne står og venter.

Hvorfor ikke effektivisere arbejdstiden og sam-
tidig øge omsætningen i virksomheden? 

Du bestiller dine varer på hverdage inden kl. 
14.00, ganske som du plejer. Du udfylder en 
natleveringsaftale, og så sørger vi for, at var-
erne er på din valgte leveringsadresse senest 
kl. 07.00 dagen efter.

Du skal kun udfylde én natleveringsaftale pr. 
lokation, da den er gældende, så længe der ar-
bejdes på stedet - så administrationsarbejdet 
er minimalt.

Natlevering gælder hele Danmark, dog kun bro-
faste øer.

Spar kostbar arbejdstid og penge med vores nye natlevering

LEVERING

Levering inden kl. 07.00

for kun kr. 100,- ekstra 

i nattillæg pr. levering

Lige der, hvor du har 
brug for varen

- inden kl. 07.00 
næste morgen
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HJJ 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

1

- alt til klima- og køleanlæg
September 2018

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

Aermec og BlueBox har det fulde program

scan koden og se 
alle fordelene samt 
de tekniske specifi-
kationer 

ULTIMATIV
KOMFORT
NORDIC GOLD

VILD 
nedsat 
pris

HFO CHILLERS

Nordisk version 
med elvarme i bundbakke
Høj nominel varmeeffekt:
Nordic Gold 18: 5,6 kW 
(max. 7 kW)
Nordic Gold 24: 7,6 kW 
(max. 8,8 kW)
Med fjernbetjening og WiFi

AKB - NY HJEMMESIDE

6
SIKKER HJEMMESIDE
Den opmærksomme bruger vil 
bemærke, at der ved et besøg på 
hjemmesiden nu står ”https://” 
i internetadressen. Det lille ”s” 
fortæller, at det nu er en sikker 
hjemmeside. Dette krav kunne 

den gamle hjemmeside ikke leve op til - med det 
resultat at nogle brugere blev afvist fra at besøge 
hjemmesiden og at hele vores domæne koeletek-
nik.dk blev vurderet som usikkert af en række in-
ternettjenester. Alt sammen af sikkerhedsmæs-
sige årsager.

4
HVEM ER AKB OG HVAD ER KØLETEKNIK 
FOR NOGET?
Det er vigtigt hvis man er ekstern, at man så 
hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad 
foreningen og dens medlemmer egentlig står 
for. For eksempel vil vi altid gerne have flere 
medlemmer, og nu er det blevet nemmere som 
virksomhed at få et hurtigt indtryk af, hvad for-
eningen står for og tilbyder. I andre situatio-
ner er det vigtigt at for eksempel journalister 
hurtigt kan få en forklaring på, hvad køleteknik 
egentlig er for noget.

3
FORSIDEN ER DINE NYHEDER FRA AKB
Den nye forside består af blokke, hvor de nyeste eller vig-
tigste nyheder står øverst, og er kort beskrevet. På den 
måde kan du hurtigt danne dig et overblik over, om AKB 
har noget nyt at tilbyde dig, eller om der er ny, vigtig in-
formation til dig om forhold i kølebranchen. Brug forsi-
den til hurtigt at komme ajour eller til at blive opdateret 

når du alligevel er inde på hjemmesiden for at bruge for eksempel FAQ’en 
eller ISO-systemet med mere.

https

:-)

5
MOBIL-VENLIG
Den nye hjemme-
side bygger på en 
såkaldt responsiv 
teknologi som 
gør, at hjemme-
siden tilpasser 

sig hvis den vises på en mobil en-
hed. Det virkede ikke rigtig på den 
gamle, hvilket gjorde den svær at 
bruge i mange situationer. Des-
uden er skrifttypen større på den 
nye hjemmeside, hvilket også gør 
den nemmere at anvende på en 
mobiltelefon.

Fortsættes side 20
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AKB - NY HJEMMESIDE

I forbindelse med lanceringen af den nye 
hjemmeside introducerer vi også en lille 
genvej til AKBs hjemmeside: akvb.dk.
Idéen med denne genvej er, at man så skal 
skrive færre bogstaver hvis man for ek-
sempel skal ind på AKBs hjemmeside fra 
en mobiltelefon. Det kan desuden være 
nemmere at forklare ”AKVB.DK” hvis man 
skal fortælle nogen om hjemmesidens 
adresse. 

Og så får vi ved samme lejlighed også 
gjort varmepumperne i foreningen lidt 
retfærdighed, for egentlig hedder AKB jo 
”Autoriserede Køle- og Varmepumpefir-
maers Brancheforening” – AKVB. Vi æn-
drer dog ikke på, at foreningens officielle 
forkortelse er AKB.

Hvis nogen undrer sig over, hvorfor vi så 
ikke bare bruger ”akb.dk”, så hænger det 
sammen med, at der er et boligselskab, 
der allerede bruger den adresse. Så den 
går desværre ikke.

Akvb.dk fører automatisk til koeleteknik.
dk, så man kommer altså det samme sted 
hen. Det samme gælder i øvrigt alle for-
eningens e-mails. Man kan for eksempel 
vælge at skrive til akb@akvb.dk og mai-
len ender samme sted som akb@koele-
teknik.dk. I forskellige sammenhænge vil 
man desuden se, at vi angiver info@akvb.
dk som en kontaktmulighed fordi info@-
mailadresser er alment kendt som adres-
ser man skriver generelle henvendelser til.
Brug bare løs af mulighederne! 

!
DETTE HER HAR VI ABSOLUT 
IKKE FJERNET: 
FIND DIT KØLEFIRMA!
Bare fordi noget skal fornyes, er 
det ikke ensbetydende med, at 
alt det gamle skal skrottes. En 
vigtig funktion, som er ført vi-

dere fra den gamle hjemmeside, er derfor 
fortsat at finde på den nye: muligheden 

for at finde et kølefirma. I sekretariatet 
ved vi fra henvendelser, at Find Dit Køle-
firma bruges af kunder til kølefirmaerne, 
og derfor er oversigten en af de fordele 
man har som medlem af AKB. Vi har dog 
forbedret søgefunktionen lidt så man nu 
kan søge efter et kølefirma ud fra region, 
ISO 9001, godkendt til uddannelsesaftaler 
og højeste kølemontør certifikat. 

God fornøjelse med den nye hjemmeside, og husk 
endelig at give feed-back, hvis noget mangler, 
eller du har forslag til nyt indhold.

NU KAN DU OGSÅ BARE SKRIVE 
AKVB

vak b.dk
akvb.dk 
= koeleteknik.dk

26. juni havde JT3 inviteret samarbejds-
parter og venner til at fejre 60-års dagen 
for Jens Just og JT3s nye domicil.

Receptionen var lagt samtidig med Dan-
marks VM-kamp mod Frankrig, så der var 
storskærm til lejligheden.

Resultatet (0-0) gav ikke anledning til den 
store fest, men det gjorde til gengæld det 
flotte arrangement med blandt andet hel-
stegt pattegris. 

TILLYKKE TIL JENS JUST OG JT3!

Flot fest trods nul-løsning
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TYVERI AF KØLEMIDLER DET FAGLIGE HJØRNE

TYVERI AF KØLEMIDLER 
BREDER SIG I TYSKLAND

FÅ ENDNU FLERE FORDELE MED NATLEVERING!
Som noget helt nyt har vi nu også mulighed for at tilbyde natlevering. Kort fortalt betyder det, 
at hvis du bestiller natlevering inden klokken 14.00, får du dine varer leveret næste morgen 
senest klokken 07.00, hvor arbejdsdagen ofte starter. 

Med natlevering får både du og dine kunder de mest optimale betingelser for planlægning af 
tid og ressourcer. Det giver dig en langt mere effektiv arbejdsdag og reducerer behovet for 
lagerbeholdning.

SÅ ENKELT BLIVER DU TILMELDT NATLEVERING!
Hvis du ønsker at benytte dig af natlevering, skal du udfylde en natdistributions-aftale, som 
du kan downloade på vores hjemmeside. Når du har udfyldt aftalen, returnerer du den til os. 
Herefter sender vi din anmodning videre til Danske Fragtmænd, som sørger for, at dine varer 
leveres rettidigt. 

Det koster kun 100 kr. ekstra i nattillæg pr. levering, og vi leverer i hele Danmark til fastland 
og brofaste øer.

Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
+45 86 34 51 11

Nu tilbyder vi også ...

NATLEVERING!   
Bestil senest kl. 14.00 
og få dine varer leveret 
næste dag inden 07.00.

Vidste du, at det kun 
koster 100 kr. ekstra i 
nattillæg pr. levering?

Antallet af tyverier af kølemidler i Tyskland 
er gået op, skriver netmedie.

Ifølge netmediet Cooling Post har kvote-
ordningen for f-gasser og de tilhørende, 
voldsomme prisstigninger, ført til en stig-
ning i antallet af tyverier af kølemidler.

I ét tilfælde blev der stjålet 851 20-kilos 
flasker fra et lager. I flere andre tilfælde 
blev der ligeledes stjålet større og mindre 
mængder fra lagre. Men der bliver også 
rapporteret om mindre tyverier af 5-kilos 
flasker.

Det er især 
R134a, der bliver 

stjålet, og artiklen 
spekulerer derfor i, 

at det er kræfter i den ty-
ske autobranche, der står bag. 

I nogle tilfælde er det dog udlæn-
dinge, der står bag og som er blevet stop-
pet ved den tyske grænse, i færd med at 
smugle de stjålne kølemidler ud af landet. 

Af samme årsag advarer tyske leverandø-
rer af kølemidler imod at købe kølemidler 

til påfaldende lave priser – det kan være 
hælervarer som er smuglet over græn-
serne. Det gælder for eksempel også for 
R404A, som der ligeledes har været tyve-
rier af. 

AKB har ikke oplysninger om tyverier i eller 
smugling til Danmark. AKB Nyt har spurgt 
Rigspolitiet, der oplyser, at man ikke har 
særskilte tal eller oplysninger om omfan-
get i Danmark.

Men det er en nærliggende tanke, at når 
det tyske politi nu har optrappet indsat-
sen overfor kølemiddel-tyvene, så kan 
det måske have en afsmittende effekt på 
Danmark? Lidt som når naboen får instal-
leret tyverialarm og indbruddene derfor 
begynder at ske i huse, der ligger ved si-
den af ham.

Under alle omstændigheder må opfor-
dringen være, at give det en tanke, hvilken 
sikkerhed man opbevarer større mængder 
kølemiddel med og, at man som køber af 
kølemidler ikke er ukritisk, hvis et tilbud 
virker for godt til at være sandt.
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NYE SVENDENYE SVENDE

Nye svende sprang ud med 
flotte resultater
15 nyuddannede køleteknikere kunne 15. juni glæde sig over en velgennemført ud-
dannelse og en afslutning i flot sommervejr. TILLYKKE TIL ALLE!

Det blev til hele 6 diplomer, heraf et sølv og 5 bronze. 
De 6 dygtige svende fik udover diplomet også en indgraveret statuette, 
som er sponsoreret af AKB.

BRONZE (BAGEST):

Mikkel Olsen
PVN Køleteknik A/S

Nicolaj Østergaard
Kølemadsen A/S

Allan Kongstad Thomsen
Bundgaard Køleteknik. Vejle A/S

Nis Christian Thye
Innoterm A/S

Carsten Haugaard
Johnson Controls Denmark Aps, Køleteknik

SØLV (FORAN):

Martin Lilleøre Krarup
Innoterm A/S
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AFSLUTNING PÅ GF2

25. juni inviterede TEC i Søborg til afslut-
ning for sine elever på GF2. 

Hvis man genkender nogle på billedet, er 
det måske fordi vi har bragt deres profil-
billede og tekst i AKB Nyt nummer 2 i år, 
hvor de søgte lærepladser. Det lykkedes 
for de fleste at finde en, men ikke for alle. 
Branchen i østdanmark skal altså blive 

bedre til at tage lærlinge, hvis fremtidens 
mangel på køleteknikere skal undgås!
På dagen var der en lille festlighed og 
fremvisning af deres afsluttende prøver.

Der mangler desværre et par personer på 
billedet, men vi ønsker hele holdet alt godt 
med den videre uddannelse!

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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DET FAGLIGE HJØRNEERFA-MØDE

Cyberkriminalitet på 
ERFA-møde Sjælland
5. september stod den på cyberkriminali-
tet da ERFA Sjælland mødtes. 2 mand fra 
Rigspolitiets NC3-enhed for cyberkrimi-
nalitet stillede op, og fortalte om forskel-
lige måder man bør sikre sin virksomhed 
imod cyberkriminalitet. Opfindsomheden 
hos de kriminelle er nemlig stor og blandt 
andet ubeskyttede, trådløse kameraer og 
uskyldigt udseende USB-nøgler som fir-
magave, kan indebære en risiko for tab af 
data, penge og misbrug af virksomhedens 
hjemmeside.

Meget apros pos øget sikkerhed blev AKBs 
nye hjemmeside, der lige var gået live da-
gen inden, præsenteret på ERFA-mødet 
sammen med en række andre nyheder 
fra AKB. Og så var der som sædvanligt frit 
slag for nyheder og andre emner fra del-
tagerne.

ERFA Sjælland havde som noget nyt flyt-
tet sit møde til Sorø Golf Klub, hvilket var 
en succes. Næste møde i ERFA Sjælland 
holdes samme sted, 28. november kl. 16. 
Tilmelding via AKB er nødvendig for at del-
tage. 

Hvornår kan man kalde et køle- eller varmepumpeanlæg for et varmegen-
vindingsanlæg? Og må et varmegenvindingsanlæg kunne køle?

Spørgsmålet er dukket op et par gange på 
det seneste fordi varmegenvindingsanlæg 
må installeres med op til 50 kilo HFC. Så 
hvor går nu grænsen imellem hvad man 
må kalde et varmegenvindingsanlæg med 
50 kilo HFC og et ”almindeligt” køle-/var-
mepumpeanlæg med en grænse på 10 
kilo HFC?

Reglerne på dette her punkt er lidt kompli-
cerede så forvirringen er forståelig.

Helt overordnet er kravet til et varmegen-
vindingsanlæg at anlægget rent faktisk 
anvendes til varmegenvinding. Det er ikke 
nok at det rent teknisk kunne anvendes til 
varmegenvinding. Der er til gengæld ikke 
noget krav om at anlægget ikke også må 
kunne køle.

Men hvor meget skal det så anvendes? 
Bygningsreglementet siger, at ”ventila-
tionsanlæg skal udføres med varmegen-

vinding med en temperaturvirkningsgrad 
på mindst 65 %”og det lægger op til, at 
anlæggene skal etableres og have en virk-
ningsgrad på mindst 65%.

Samtidig gælder, at anlægget eller den 
genvundne varme skal være omfattet af 
§ 11, stk. 3 i lov om afgift af elektricitet  
- dvs. at der betales en afgift. Ellers kan 
anlægget ikke anses for at være omfattet 
undtagelsen fra de 10 kilo.

Noget helt andet er, at der er et lovforslag 
på vej om at tillade visse varmepumper 
med op til 50 kilo HFC. Hvis det bliver ved-
taget, vil flere – men ikke alle – typer var-
mepumper blive lovlige med 50 kilo HFC – 
også uden at kunne genvinde varme.

Det gør det ikke lige frem nemmere at fin-
de rundt i reglerne og AKB har da også af-
givet et kritisk høringssvar til det nævnte 
lovforslag.

AB92 bliver til AB18 fra 1. januar 2019

Bygge- og anlægsbranchen benytter fri-
villige standardvilkår ved indgåelse af 
kontrakter om udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder og rådgivning om bygge- 
og anlægsarbejder. Standardvilkårene 
Almindelige Betingelser hedder fra nytår 
AB18 i stedet for AB92.

Hvis man er leverandør til eller involveret i 
et bygge- eller anlægsarbejde, er det der-
for godt at kende AB18 som man enten 
forventes at overholde eller som typisk er 
skrevet ind i en aftale om leverancen.

AB18 dækker faktisk over en lang række 
forskellige versioner. Der er for eksempel 
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Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
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

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

AKB er til for 
medlemmerne

DET FAGLIGE HJØRNE

Er du tilmeldt vores nyhedsmail?
AKB udsender jævnligt en nyheds-
mail med informationer og nyt for 
virksomheder med interesse i køle- 
og varmepumper.

Det kræver ikke medlemskab at 
modtage nyhedsmailen, og I kan 
godt være flere på samme arbejds-
plads, der modtager nyhedsmailen.
Tilmeld dig her:
www.koeleteknik.dk/Nyhedsbrev

er en særlig kategori APP Driftskrav, der 
stiller særlige krav til driften over en pe-
riode, og AB Forenklet, der er velegnet til 
mindre opgaver.

AB18 og alle versionerne kan ses på Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemme-
side
www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byg-
geriets-aftalevilkar.aspx

Skal der være ventilation i servicebilens varerum?

AKB får af og til spørgsmål om kølemid-
ler, der medbringes i servicevognen, og vi 
tager derfor et af de seneste spørgsmål 
op her.

Som udgangspunkt er der ikke noget kon-
kret krav om ventilation eller anden åb-
ning i køretøjet.

Beredskabsstyrelsen fortolker på dette 
punkt ADR-direktivet sådan:

”Alle, som er involveret i transport af far-
ligt gods skal udvise forsigtighed og agt-
pågivenhed, og det farlige gods skal være 
forsvarligt stuvet og fastgjort ved trans-
port på vejene. 

Kravet om forsvarlig fastgørelse og stuv-
ning gælder tilsvarende for medbragt 
gods, der ikke er farligt gods, når dette 
under transporten kan udgøre en risiko for 
beskadigelse af emballagerne med farligt 
gods. Her skal det nævnes, at katastro-
feopbremsninger og undvigemanøvrer 
ifølge Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet 
betragtes som normale transportforhold.

Foranstaltninger til forebyggelse af udslip 

af indholdet under normale transportfor-
hold indebærer endvidere anvendelse af 
emballager, der er i ubeskadiget stand og 
egnede til formålet. Det gælder f.eks. UN-
godkendte emballager.

Yderligere foranstaltninger kan være nød-
vendige afhængigt af, hvilken type farligt 
gods der transporteres. Relevante for-
anstaltninger til forebyggelse af udslip 
under normale transportforhold vil efter 
Beredskabsstyrelsens opfattelse være at 
følge § 3 i bekendtgørelsen om vejtrans-
port af farligt gods.”

Det er bredt formuleret det sidstnævnte 
med ”yderligere foranstaltninger”. Man 
kan altså være forpligtet til mere end bare 
det med at sikre, at gasflaskerne ikke kan 
rulle rundt i bilen.

Men det centrale her er ”under normale 
transportforhold”. Det er forhåbentlig 
ikke en sædvanlig situation, at medbragte 
gasbeholdere lækker gas i et omfang, der 
kan udgøre en fare. Derfor kræves der som 
udgangspunkt ingen særlige forholdsreg-
ler mht. udluftning hvis gasflaskerne er i 
orden. 




