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LEDER AF SØREN BÜLOW

Hvad blev der af 
Dansk Køledag?

Det korte svar for dig, der ikke vil læse så 
meget: Dansk Køledag eksisterer stadig, 
men er blevet til noget  andet end det var.

Dansk Køledag som den traditionsrige 
udstilling og store sammenkomst for 
branchen, har ikke været afviklet i et 
par år. Og har efter mange meldinger at 
dømme, heller ikke været tilfredsstillen-
de afviklet i de seneste mange år.

Man skal passe på med at pille for meget 
ved gamle, respekterede institutioner, 
men i tilfældet med Dansk Køledag har 
jeg og de involverede samarbejdsparter 
vurderet, at der ikke var nogen vej til-
bage til, hvad Dansk Køledag har været. 
En stor udstilling af køleudstyr bliver det 
næppe igen.

I stedet har vi tænkt fremad. Hvad kan vi 
så bruge Dansk Køledag til? Der er nem-
lig stadig en klat penge tilbage i kassen.

Svaret er blevet, at Dansk Køledag indtil 
videre skal være med til at skabe større, 
faglige arrangementer som hele køleom-
rådet kan mødes om. Kølefirmaer, råd-
givere, forskere, myndigheder og andre 
beslutningstagere.

Første forsøg på 
dette hedder

”KØLE- 
OG VARMEPUMPEFORUM 
2019” og er etableret i et samarbej-
de med DTU og Teknologisk Institut. Det 
afvikles 7. marts på DTU med 18 oplæg 
fordelt på 3 spor.

Der er indlagt 1 times frokost, der er en 
eftermiddagspause, og der er et fælles 
mødeområde. Køle- og Varmepumpefo-
rum 2019 er derfor også et velegnet sted 
at netværke ligesom på AKBs efterårs-
samling.

Så mød op og mød de andre fra køleom-
rådet samtidig med, at du får viden med 
hjem.

Din deltagelse er i øvrigt med til at af-
gøre, om vi gentager dette til næste år. 
For branchen vil det være godt, om vi kan 
mødes alle sammen 2 gange om året – 
på efterårssamlingen og her i foråret. 
Der er nok at tale om! 

Se mere om Køle- og Varmepumpeforum 
2019 inde i bladet.
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FORMANDENS KLUMME

INFORMATION FRA AKB

- Pjecer om skift af kølemidler 

- Mulighed for to kontaktpersoner

- Besøg FAQen på hjemmesiden

AKBs UDDANNELSESTAND

- Uddannelsesstanden er klar til udlån 

- Uddannelsesstandens elementer

- Uddannelsesstanden på Bornholm

- Piger kan også køleteknik!

ERFA-MØDER

KØLE- OG VARMEPUMPEFORUM 2019

NY STANDARD FOR VARMEPUMPER

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Tjeklister til APV

-  Import af kølemidler

KOLOFON
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FORMANDENS KLUMME

De gør det alle sammen, både store og 
små, offentlige og private virksomheder. 
Skifter navn, forstås. For ligeså meget 
umage vi gør os med at finde det helt 
rigtige navn til vores nyfødte børn, li-
geså vigtigt er det, at 
navnet på dem vi er 
i professionel sam-
menhæng, sender de 
rigtige signaler til om-
givelserne. 

Tænk bare på nogle af 
de nyeste eksempler: 
DONG Energy, Dansk 
Olie og NaturGas, skif-
tede navn til Ørsted, 
efter den hæderkro-
nede danske fysiker H.C. Ørsted, som 
opdagede elektromagnetismen. I stedet 
for at firmaet blev forbundet med fos-
sile brændstoffer og dertil hørende for-
urening og CO2-udslip, indikerer det nye 
navn nu fremstilling af el, innovation og 
grøn profil. 

Skat havde fået et lidt for smart og kort 
navn, og skiftede tilbage i 2017 til 7 for-
skellige styrelser. Selvom det kostede i 
nærheden af 100 millioner med nye logo-
er osv., var det nødvendigt for at komme 
ud af krisen, vurderede statsapparatet. 

Brancheforeningen er ikke i krise og vi 
har ikke tænkt os at bruge 100 millioner 

eller har desperat brug for et helt nyt 
image. Men vi har behov for at få støvet 
vores forening af med klare budskaber 
om hvad vi kan og hvad vi står for.

 Vi har brug for en 
synlig klimapro-
fil, som sender et 
tydeligt signal til 
omverdenen om, at 
kølebranchens fø-
rende firmaer spil-
ler en vigtig rolle i 
dagens Danmark. 

Brancheforeningen 
er en vigtig spiller i 
forhold til at skabe 

dokumenterede, bæredygtige forandrin-
ger, og det er vigtigt at vi bliver taget med 
på råd, når nye løsninger bliver undfan-
get. 

Det nye navn er en god anledning til at 
brancheforeningens medlemmer gen-
opfrisker værdien af at være sammen i 
et fagligt forum: Hvad er vigtigt for os? 
Hvordan prioriterer vi foreningens res-
sourcer: Er vi en lobbyorganisation eller 
en indkøbsforening? Hvad er god bran-
cheetik, både internt i foreningen og 
over for kunderne? Sådan er der mange 
spørgsmål, der skal afklares i den kom-
mende tid, når vi tager fat på arbejdet 
med at finde et godt, nyt navn. 

” Vi har brug for en 
synlig klimaprofil, som 

sender et tydeligt 
signal til omverdenen 
om, at kølebranchens 
førende firmaer spiller 
en vigtig rolle i dagens 

Danmark”

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

Hvad skal barnet hedde?
AF CHRISTIAN ILDOR
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Åderupvej 65-67   ·   4700 Næstved   ·   Tlf. 55 77 60 90   ·   www.dkc-klima.dk

PAC

Officiel Dansk Distributør

• Luft/vand løsninger op til 50 kW

• 50°-80° fremløbstemperatur

• Energibesparende løsninger til 
 Industri og Erhverv

• Mulighed for opkobling til CTS

• Kan kombineres med
 DVN luft/luft løsninger

Bestyrelsen tager hul på diskussionen i 
slutningen af februar på vores 3-dages 
internat. Herefter vil de enkelte ERFA-
grupper blive taget med på råd og får 
mulighed for at påvirke resultatet, såle-
des at alle gode kræfter tilsammen bliver 
lagt i arbejdet. 

Jeg håber derfor, at så mange som over-
hovedet muligt møder op til ERFA-mø-

derne i foråret. Skulle du være forhindret, 
er du altid velkommen til at kontakte se-
kretariatet med dine forslag og gode idé-
er. Navnelegen er hermed skudt i gang. 

Jeg ønsker et rigtigt godt 2019 til alle 
medlemmer!

INFORMATION FRA AKB

Tiden løber ud for HFC-kølemidler, og det 
er derfor klogt at tænke lidt fremad i for-
hold til, hvilke kølemidler der installeres 
anlæg med i de nærmeste par år. 

Vi stiller nu to pjecer fra AKBs europæi-
ske samarbejdspart AREA til rådighed på 
hjemmesiden som man kan læse on-line 
eller måske printe ud og vise kunden når 
samtalen går på, hvilket kølemiddel der 
skal være i deres anlæg fremover.

Den ene forklarer årsagerne til, at det bør 
være slut med at installere anlæg med 
R404A. Den er på dansk.

Den anden handler om, at brændbare 
kølemidler fremover ikke vil være til at 

komme udenom for de fleste, og om de 
særlige forhold man skal være opmærk-
som på med brændbare kølemidler. Indtil 
videre er den kun på engelsk.

Du kan finde begge pjecer på AKBs hjem-
meside under Viden om  > Kølemidler

To pjecer til dig og dine 
kunder om at skifte til 
nye kølemidler

Get ready 
  for flammable 

          refrigerants!  

Grow your business:

For din virksomheds skyld:  Hold op med at installere R-404A/R-507A!  

R-
40

4A
R-

50
7A
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UNISAB II  
Kompressor kontrol

Reparation
Ønsker du at få repareret dit print, kan 
du sende det til vores værksted, hvorefter 
vi vil reparere det og returnere det til dig 
inden for fem dage efter modtagelse.

Udskiftning
Vi kan også tilbyde dig et renoveret print, 
som du kan udskifte dit defekte print 
med. 
Når du har udskiftet printet, skal du blot 
sende dit defekte print tilbage til os. 

Ved udskiftningen af UNISAB II printet, 
skal du oplyse revisionsnummeret (REV) 
til os, så vi kan levere det korrekte print 
til dig. 

På billedet af relæprintet til venstre er der indi-
keret hvor REV-nummeret kan være placeret.

REV nummer er placeret her

På ældre modeller er REV nummeret 
placeret her

B COOL A/S
Telefon: +45 8636 1929

VIENGEVEJ 2, 8240 RISSKOV
DANMARK

CVR Nr. 26458641
E-mail: service@bcool.as

www.bcool.as

Vi udfører også reparation på UNISAB III og UNISAB S/RT

I efteråret fik AKB udviklet en uddannel-
sesstand med materialer for de penge 
som Ahlsell Danmark har sponsoreret til 
den såkaldte uddannelsespulje. Uddan-
nelsesstanden fik sin ilddåb på to mes-

ser i efteråret i henholdsvis Frederiks-
borg- og Bella centrene. På de to messer 
var cirka 38.000 unge på besøg og cirka 
1.000 var forbi AKBs uddannelsesstand. 
Så standen og materialerne er grundigt 
testet!

Nu er standen og dens forskellige dele 
igen klar til at komme ud at præsentere 
kølebranchen overfor uddannelsessø-
gende og andre, der kunne gøres interes-
seret i arbejdet som køletekniker.

Hold øje med de lokale og regionale ud-
dannelsesfremstød og grib chancen for 
at tiltrække flere hænder til branchen el-
ler din egen virksomhed. 

Uddannelsesstanden 
er klar til udlån!

AHLSELLS UDDANNELSESPULJE

I maj 2018 indgik AKB og Ahlsell Danmark Aps en samarbejdsaftale. Med 
aftalen donerer Ahlsell op til 15.000 kroner per AKB-medlem (afhængigt af 
omsætningen) til uddannelsespuljen. I 2018 blev det til et flot beløb på over 
200.000 kroner.
Uddannelsespuljen skal hjælpe kølebranchen til at få flere og bedre lærlinge. 
Både ved synliggørelse af de spændende udfordringer branchen giver og ved 
målrettet hjælp og talentpleje.

AKBs UDDANNELSESSTAND

I AKBs sekretariat står uddannelsesstanden klar til udlån til medlemmer. 
Som medlem kan du gratis låne hele eller dele af standen med materialer 
til for eksempel en lokal uddannelsesmesse, besøg på uddannelsesste-
der eller til præsentation af kølebranchen i det hele taget.
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Piger kan også køleteknik! 
På uddannelsesmesserne i Frederiks-
borg- og Bella centrene havde AKB en lille 
konkurrence, hvor de unge kunne prøve 
kræfter med at bukke kobberrør som en 

køletekniker.

Nu er kølebranchen jo en mandsdomine-
ret branche, men blandt de unge besø-
gende var også en del piger, og nogle af 
dem klarede sig rigtig godt. 

4 piger klarede den lidt svære opgave at 
bukke rørene så præcist, at de passede 
i den drilske skabelon. De fik poser med 
AKB-bolcher som præmie og AKB fik lov 
til at beholde deres fine prøve som bevis 
på, at piger også kan køleteknik. 

Tillykke til 
Valeri, Emilie, Sandra og Victoria!

En disk med 1 indvendig hyl-
de (Mål i sammenpakket ud-

gave: 90x110 cm).

2 beachflags og 1 roll-up (Mål 
i sammenpakket udgave: 3 

tasker á 85x12 cm).

Et demonstrationskøleanlæg 
med AKB-logo, der genererer 

rimfrost og er velegnet til at 
forklare de grundlæggende 
dele og mekanismer i et kø-
leanlæg. Mål: 85x45x110 cm. 

Har ikke egen emballage og 

kræver derfor egnet ind-
pakning under transpor-
ten.

Bukketænger samt en 
skabelon. Disse dele er 
beregnet på, at besøgende på udstillin-
gen kan forsøge sig med at bukke kob-
berrør som en køletekniker. På den måde 
bliver det ikke bare snak, men også en 
praktisk udfordring som mange af de 
besøgende unge var glade for i efter-
året (mål på kuffert med redskaber: 
43x21x70 cm). Dertil kan der eventuelt 
følge en rulle kobberrør med.

Uddannelsesstanden består af 
disse dele, som man kan låne 
samlet eller hver for sig:

En interaktiv folder om arbejdet 
og uddannelsen som køletekni-
ker. Folderen kan vise en film og 
360-graders billeder på en mo-
biltelefon.

Tidsskriftsholder (sammenklappelig) 
med 3 hylder (sammenpakket i egen 
taske: 45x13x30cm).

Tyggegummi i pakker med AKB-logo og 
link til den del af AKBs hjemmeside, hvor 
indholdet i køltekniker-uddannelsen er 
forklaret.

Der er også altid 
mulighed for at få 
nogle ekstra eksem-
plarer af AKB Nyt.

Skriv eller ring til sekre-
tariatet hvis du vil låne 
dele af standen: 
akb@koeleteknik.dk eller 
4632 2111. Hvis du ikke 
selv kan afhente mate-
rialerne, betaler Uddan-
nelsespuljen for fragt i 
rimeligt omfang.

AKBs UDDANNELSESSTAND AKBs UDDANNELSESSTAND

22. november var der uddannelsesmesse 
på Bornholm. Her havde Bornfrost lånt 

dele af uddannelsesstanden, og deres 
deltagelse på messen blev en succes, si-

ger Hans Hellisen fra Bornfrost:

”Der blev brugt ca. 100 L Softice mix 
tilsat blå farve, vi forsøgte at lave 
en Bornfrost blå softice, men mixen 
blev kun lyseblå
Der var rigtig mange besøgende, som 
fik afprøvet deres færdigheder i at 
bukke kobberrør, lave kraver og spise 
Softice.”

Uddannelsesstanden på Bornholm
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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
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- alt til klima- og køleanlæg
Februar 2019

TEMPERATURE CONTROL 
FOR TODAY & TOMORROW

SERVERRUM S I K K E R H E D
RC-EX3
En fjernbetjening til styring af 2 
separate Mitsubishianlæg, perfekt 
til serverrumskøling. 
Passer til alle modeltyper: væg, 
gulv, lofthængt, indbygning og 
loftkassetter.

Fejl backup kontrol
Hvis et anlæg går i fejl starter fjern-
betjeningen automatisk anlæg nr. 2.

Kapacitets backup
Hvis køleydelsen ikke er nok fra ét anlæg 
til at kunne holde rumtemperaturen, kan 
fjernbetjeningen automatisk tænde anlæg 
nr. 2, som midlertidig kapacitets backup. 
Indstilling fra +2 °C til +5 °C over sæt-
punktet.

Tidsrotation
Fjernbetjeningen kan indstilles til automa-
tisk at skifte mellem de 2 anlæg på tid. 
Den skiftevise driftscyklus kan angives fra 
1 time op til 41 dage.

Tilsammen giver det den perfekte 
løsning til mindre serverrum

R32
LAV GWP

ENDNU MERE MILJØRIGTIG 
CARRIER POWER WALL

Den nye Carrier POWER WALL anvender kølemiddel R32

• Indbygget LED display
• Stilledriftfunktion
• Turbofunktion
• 8 °C funktion
• Auto genstart

• Sleep funktion
• “Follow Me” funktion
• Timerindstilling
• Miljørigtig
• WiFi eller SMS modul (tilkøb)

Højeffektiv varmepumpe til både køl og varme

ERFA-MØDER

ERFA-MØDER I MIDTJYLLAND OG 
HOVEDSTADEN
Så har der igen været mødeaktivitet i 
ERFA-grupperne.

Ikke så længe før jul var det i Midtjyllands 
ERFA-gruppe, hvor en repræsentant for 
Guldager holdt et oplæg om problemer 
med bakterier i rørsystemer med glykol. 
Efter mødet var der dømt god, dansk ju-
lefrokost med mange forskellige retter, 
som man kan se et udsnit af på billedet.

17. januar var det så ERFA-hovedsta-
dens tur til at holde møde. Her var te-
maet sags- og lagerstyring med et op-
læg fra et af AKBs medlemmer, nemlig 
Henrik Ritter fra Kølegruppen.

På begge møder var der også mulighed 
for at spille andre emner på bordet og 
så var der naturligvis de faste punkter – 
herunder nyt fra AKBs sekretariat.

Midtjylland 6/3
Sjælland 13/3

Hovedstaden 21/3
Syddanmark 28/3

Kommende ERFA-møder:



Vores serie af miljørigtige CO2 Condensing Units CUBO2 
Smart fra SCM Frigo S.p.A. har vundet "Årets køleprodukt 
2019" ved National ACR & Heat Pump Awards.

Cubo2 Smart er en serie miljørigtige CO2 Condensing Units til 
medium- og lavtemperatur køleanlæg med en kapacitet på op til 
8 kW køl og 6 kW frost.

• Inverterstyret DC kompressor
• Kapacitetsmodulering 25% til 100%
• Elektronisk HECU CO2 styring fra Carel
• EC ventilatorer
• K65 tilslutninger
• Lav CO2 fyldning
• Designtryk 120/80/80 bar
• Lavere energiforbrug i forhold til HFC
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Højeffektiv varmepumpe til både køl og varme

INFORMATION FRA AKB

Medlem af AKB? 
Nu er det muligt at have 
to kontaktpersoner 
Hos hvert medlem af AKB er der udpe-
get en kontaktperson. Det er en central 
person fordi det er til denne person (el-
ler e-mail adresse) AKB sender al vigtig 
information om medlemskabet, vigtige 
meddelelser eller invitationer til arrange-
menter. 

Hidtil har det kun været muligt at have én 
kontaktperson, hvilket blandt andet har 
med den tekniske løsning på AKBs hjem-
meside at gøre.

På baggrund af et medlemsønske har vi 
imidlertid fået tilføjet en mulighed for at 
få registreret én ekstra kontaktperson 
(eller e-mail adresse) så man kan have i 
alt 2. Det kan for eksempel være nyttigt, 
hvis firmaet består af 2 afdelinger, der til 
dels kører selvstændigt.

Hvis man ønsker at tilknytte en ekstra 
kontaktperson er fremgangsmåden den 
samme som ved ændringer af kontakt-
person i øvrigt: skriv til akb@koeleteknik.
dk eller ring på 4632 2111.

På AKBs hjemmeside er 
der en FAQ – svar på de 

mest stillede spørgsmål – om 
en række forhold der vedrører 
et kølefirma. 

HVORNÅR må en varmepumpe for ek-
sempel have mere end 10 kilo HFC? 
HVILKE certifikater kræves ved instal-
lation, service og vedligeholdelse af for-

skellige anlæg? HVORDAN indgår/opsi-
ger man en uddannelsesaftale?

Der er nu over 70 typiske spørgsmål med 
svar – måske findes der også svar på dit 
spørgsmål? Vi tilføjer desuden løbende 
nye spørgsmål/svar.

Besøg FAQ’en på hjemmesiden under: 
Spørgsmål og svar>FAQ. 

Hvad er op og ned på reglerne for 
køle- og varmepumper?
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7. marts: 
Køle- og varmepumpeforum 
2019

Kom med til Køle- og Varmepumpefo-
rum 2019 7. marts og bliv opdateret på 
ny viden og tendenser indenfor køle- og 
varmepumper.

Med Køle- og Varmepumpeforum gen-
optager Dansk Køledag sin rolle som ar-
rangør af faglige arrangementer for kø-
lebranchen. Denne gang sammen med 
Teknologisk Instituts og DTUs interna-
tionale symposium. Det foregår på DTU 
i Lyngby.

Bag Dansk Køledag står AKB, Dansk Kø-
leforening og IDAs faggruppe for køle-
teknik.

Køle- og Varmepumpeforum 2019 er 
indrettet sådan, at du kan skifte imellem 
de forskellige spor, der fremgår af dette 
program, og vælge de oplæg som du er 
mest interesseret i.

Se mere om Køle- og Varmepumpefo-
rum 2019 og om tilmelding på forsiden af 
AKBs hjemmeside.

Dansk Køledag, 
Teknologisk Institut og 
DTU Mekanik præsenterer:

Start Slut Start Slut 6th International Symposium on 
Advances in Refrigeration and 
Heat Pump Technology

09:00 09:30 Kaffe og morgenbrød

09:30 10:00 Velkomst

10:15 11:00 ”VE-Godkendelse til varme-
pumper. I dag og fremover?”, 
Morten Ladegaard Petersen, 
Energistyrelsen

”Fremtidens vedvarende 
køleteknologi”, 
Mark Hollænder Viese, 
C4SEA

10:15 10:50 Key note 1 ; ”Towards a 5th 
generation of District Heating 
and Cooling Network with CO2 as 
an energy transportation fluid”, 
Daniel Favrat, EPFL, Schweiz

11:00 11:45 ”HFC-fri køling i fremtiden – 
hvordan? Spørg grossi-
sterne.” Spørgsmål og svar 
med Claus Bo Jacobsen og 
Carsten Pedersen, H. Jessen 
Jürgensen A/S samt Henrik 
Lohse, Ahlsell Danmark Aps

”Køling af mælk med Propan 
som kølemiddel” Rø-Ka 
Industri A/S 

10:50 11:20 ”High temperature heat storage”, 
Lars Reinholdt, Teknologisk 
Institut

11:20 11:50 ”Feasibility and limitations of 
flexible operation of large-scale 
ammonia heat pumps”, Wiebke 
Meesenburg, DTU Mekanik

11:45 12:45 Frokost 

12:45 13:30 ”Ny kampagne for kontrol af 
HFC-kølemidler”, Ida Lund-
stein Scharff, Kemikaliein-
spektionen, Miljøstyrelsen

”“BITZER Ammonia 
Compressor Packages (ACP 
units)” 
BITZER, H. Jessen Jür-
gensen

12:45 13:15 ”Performance mapping of a 
large-scale heat pump in the 
Greater Copenhagen’s district 
heating network”, Pernille H. 
Jørgensen, DTU Mekanik

13:15 13:45 ”Characteristics of natural heat 
sources for heat pumps and 
their impact in energy planning”, 
Henrik Pieper, DTU Mekanik

13:30 14:15 ”SuperSupermarked – 
fjernvarmeproduktion fra 
køleanlæg i supermarkeder”, 
Torben Funder-Kristensen, 
Danfoss

”Luftkølede fordampere i 
store ammoniak varme-
pumper”, 
Jóhannes Kristófersson, 
Teknologisk Institut

13:45 14:15 ”Zeotropic working fluid mixtures 
in heat pumps – Challenges and 
potentials”, Benjamin Zühlsdorf, 
DTU Mekanik

14:15 14:45 Kaffe og kage

14:45 15:30 ”Tilstandsbaseret vedligehold 
af kølecontainere”, 
Ragnar Ingi Jónsson, IPU

”Udfordringer på varme-
pumper til energisektor (set 
fra en producent)”,  
Morten Deding, SABROE

14:45 15:15 ”Industrial heat demand and 
development of high temperature 
heat pumps”, Robert de Boer, 
TNO, The Netherlands

15:15 15:45 ”Smart integration of heat pumps 
in futrure energy grids”, Svend V. 
Pedersen, Teknologisk Institut

15:45 16:45 Rundtur på laboratoriet

PROGRAM

Gå ikke glip af denne enestående 
mulighed for at blive klogere på dit fag!



Tel: 43241717
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

Højeffektiv 
luft/vand chiller
• Naturligt kølemiddel R290
• Lydsvag
• ErP 2018
• Standard  

40 - 270 kW
• Frikøl  

54 - 146 kW
• Inverter 

28 - 290 kW

Professional Series
Single-, Multisplit og VRF 
til forretninger, kontorer, 
serverrum og større bygninger.

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

www.klimalux.dk

Vi klarer gerne dimensionering
og leverer alle nødvendige
rør- og el-diagrammer.

• Altid på lager
• Hjælp til idriftsætning
• Mulighed for MODBUS
• Under 10 kg kølemiddel
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NY STANDARD

Energistyrelsen har bedt Dansk Standard 
om at udvikle en national standard om 
udførelse af mindre varmepumpeinstal-
lationer, der skal kunne anvendes i for-
bindelse med Energistyrelsens godken-
delsesordning for installatører af små 
Vedvarende Energianlæg, men som også 
skal kunne stå alene som selvstændig, 
frivillig standard.

Som tidligere beskrevet i AKB Nyt, har det 
knebet for Energistyrelsen at få skabt et 
godt grundlag for at sikre god kvalitet in-
denfor installation af varmepumper. En 
analyse fra Teknologisk Institut fra 2017 
viste således, at der var fejl på 85% af in-
stallationerne. 

Det er fortsat frivilligt, om man som 
virksomhed vil registrere sig som VE-
godkendt, og kravene for at blive det er 
meget spinkle (kursus på 2-3 dage). Det 
kontrolleres heller ikke, om virksomhe-
der, der VE-godkendes, har montører 
med de nødvendige kølemontørcertifi-
kater – et forhold som AKB har kritiseret 
stærkt.

En ny standard kan måske være med til 
at skabe et mere objektivt og fagligt, for-
svarligt grundlag for, hvad man skal leve 

op til for at installere en varmepumpe.
Der er nedsat en projektgruppe i regi af 
Dansk Standard, der er med til at udvikle 
standarden.

For at åbne op for input fra interessenter 
bliver der i løbet af processen afholdt to 
arrangementer:
∫ Kickoff møde d. 8. februar 2019
∫ Workshop i maj 2019 
 (dato ikke fastsat)
På kickoff mødet bliver procesforløbet 
gennemgået og indholdsfortegnelsen 
bliver præsenteret ligesom hovedindhol-
det i standarden gennemgås. 

Mellem kickoff mødet og workshoppen 
bliver et første udkast til standarden ud-
arbejdet under hensyn til de input, der er 
kommet på kickoffmødet. På workshop-
pen gennemgås indholdet og der er mu-
lighed for input fra deltagerne.

Efter workshoppen indarbejdes input fra 
workshoppen i standarden og der udar-
bejdes en høringsversion.

AKB deltager i noget omfang i arbejdet, 
og opfordrer sine medlemmer med væ-
sentlige interesser i varmepumper til også 
at gøre det, eller til at give input til AKB.

Nu bliver der udviklet 
en dansk standard 
for varmepumpeinstallationer

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



AKB NYT  I  NR. 5  I  DECEMBER 2017
24

DET FAGLIGE HJØRNE

Tjeklister til APV

Enhver virksomhed med ansatte har pligt 
til at udarbejde en arbejdspladsvurde-
ring (APV). Man kan selv bestemme må-
den det gøres på, men AKB får af og til 
spørgsmålet om vi har et standardskema 
eller lignende man kan anvende. Det har 
AKB af to årsager ikke. 

For det første skal APV’en dække alle 
væsentlige områder i virksomheden, og 
da medlemsvirksomhederne er forskel-
lige, er det ikke lige sådan til at sikre, at 
alt væsentligt for enhver virksomhed er 
med i et standardskema.

For det andet stiller hjemmesiden ”Ar-
bejdsmiljø i Danmark” faktisk nogle tjek-
lister til rådighed som man kan bruge til 
at identificere sine indsatsområder. Der 
er 85 brancherettede tjeklister – dog 
ingen som sådan til kølebranchen, men 
dér kan man i stedet vælge den branche, 
man bedst kan genkende sin egen virk-
somhed i.

https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/
arbejdspladsvurdering/hvad-kan-i-goe-
re-apv/apv-tjeklister/

Krav til APV’en
• Det er et lovkrav, at alle virksom-

heder med ansatte skal udarbejde 
en APV, som omfatter alle arbejds-
miljøforhold i virksomheden

• Det er arbejdsgiverens ansvar, at 
virksomheden udarbejder en APV 
og at medarbejderne bliver ind-
draget

• APV’en skal være skriftlig og være 
tilgængelig for både ledelsen og 
medarbejderne

• Ledelsen og medarbejderne skal 
samarbejde igennem hele APV-
processen

• Det skal klart fremgå, hvem der 
har ansvaret for at gennemføre 
virksomhedens handlingsplan i 
praksis

• APV’en skal revideres, når der sker 
ændringer, som har betydning for 
arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 
3. år.

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

automotive@brenntag-nordic.com
www.brenntag.dk

HFC / HFO / Propan / Isobutan /  
Ammoniak / Ethanol / Glykoler
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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

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

AKB er til for 
medlemmerne

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

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 3   I   JUNI 2018   I   36. ÅRGANG

-Love og regler:

Hvad gælder hvornår?

-Nu starter nye ERFA-grupper

-Ny uddannelsespulje

Kom til 

efterårssamling 2018

AKB har fået 

ny hjemmeside

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 4   I   SEPTEMBER 2018   I   36. ÅRGANG

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 5   I   DECEMBER 2018   I   36. ÅRGANG

Efterårs-
samling

UDBYTTE, NETVÆRK OG 

HUMOR PÅ ÅRETS

Skriften på væggen 

er naturlige 

kølemidler

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 2   I   APRIL 2018   I   36. ÅRGANG

-Nyt ISO 9001-system

-Nyt om varmepumper

-Her er din nye lærling

-Databeskyttelsesforordningen

En lovændring per 1/1 2019 betyder, at 
der er indført en bagatelgrænse for hvor-
når man skal betale afgift for import af 
kølemidler. De nærmere betingelser er 
dog noget uklare. 

LOV nr. 1431 af 05/12/2018 (Gældende 
pr. 01.01.2019) om indførelse af bagatel-
grænser i visse afgiftslove blev vedtaget 
kort før jul i al hast, og noget tyder på, at 
lovændringen ikke var helt gennemtænkt 
i forhold til import af kølemidler.

Indførelsen af en bagatelgrænse gælder 
også på en række andre områder end kø-
lemidler og har til hensigt at lette de ad-
ministrative byrder for virksomheder der 
kun har små aktiviteter på områder, der 
ellers er afgiftsbelagt.

I forhold til kølemidler betyder ændringen, 
at virksomheder fremover kan importere 
HFC’er afgiftsfrit og uden registrering 
hos Skat hvis afgiften er på under 10.000 
kroner om året. Umiddelbart altså lettere 
og billigere.

For mange løse ender: KMO er ved at 
undersøge, hvad der er op eller ned

Desværre er der mange løse ender. For 
eksempel er det uklart, om afgiftsfrita-
gelsen kun gælder hvis man holder sig 
under 10.000 kroner i afgift om året, eller 
om det bare er de første 10.000 kroner 
man slipper for uanset det samlede køb. 

Det er også uklart om fritagelsen også 
gælder forfyldt udstyr eller kun kølemid-
del som sådan plus flere andre spørgs-
mål.

AKB afgav sammen med KMO et hørings-
svar til lovforslaget inden det blev vedta-
get, hvor der blev peget på nogle af disse 
problemer, men loven blev altså vedtaget 
alligevel.

Det er nu aftalt, at KMO får opklaret alle 
disse spørgsmål med de relevante myn-
digheder og sædvanligvis tager sådan en 
myndighedskontakt noget tid.

I mellemtiden er det derfor så at sige på 
egen risiko, hvis man vil prøve kræfter 
med en egen import af kølemidler. AKB 
kan ikke anbefale det på nuværende tids-
punkt.

Import af kølemidler: De første 10.000 kroner i afgift er bortfaldet

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/
medlem-af-akb/nyhedsbrev



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


