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LEDER AF SØREN BÜLOW

Bliv ved. 
Det nytter.
For godt et år siden meldte vi åbent ud 
og opfordrede AKBs medlemmer til, at 
anmelde ulovligt kølearbejde. Simpelt-
hen for at få sat en stopper for kølebran-
chens pirater – dem, der skærer hjørner 
af reglerne og påfører alle andre unfair 
konkurrence.

Siden da har indsatsen imod kølebran-
chens pirater udviklet sig og har fået 
flere perspektiver.

For det første har vi nu også fokus på il-
legale kølemidler. Den illegale import af 
kølemidler er en del af det samlede pro-
blem, hvor nogle virksomheder og pri-
vatpersoner griber til såvel ulovlige køle-
midler som ulovligt arbejde.

For det andet er det blevet synligt, at 
indsatsen overfor de illegale kølemid-
ler og det ulovlige arbejde hænger godt 
sammen med et mål om at nedbringe 
kølebranchens belastning af klimaet.

Der er i løbet af året kommet mange 
indmeldinger om illegale kølemidler eller 
ulovligt arbejde. Tak for det! Vi er endda 
begyndt at få indmeldinger fra ikke-
medlemmer. Så også tak for at sprede 
budskabet.

Vi sender, alt 
det vi kan, vi-
dere til myn-
digheder ne. 
Og det tjener 
faktisk et for-
mål i sig selv at indberette pirateriet til 
myndighederne: Jo flere indberetninger, 
jo bedre kan myndighederne nemlig for-
svare at bruge ressourcer på at komme 
efter piraterne. Og jo nemmere kan AKB 
få politisk opmærksomhed om proble-
met.

Erfaringerne fra det seneste års tids 
kampagne er desuden, at det har en ef-
fekt. Virksomheder, som indberettes, 
og som måske også får en henvendelse 
fra en myndighed, ændrer adfærd og får 
orden i manglende certifikater og så vi-
dere. Og det er jo hele formålet.  

Så bliv ved med at komme med indbe-
retninger. Også selv om der eventuelt 
mangler egentlig dokumentation. AKB 
kan også indsende tip om for eksempel 
ulovligt salg, som myndighederne så vil 
undersøge. 
Det nytter!
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FORMANDENS KLUMME

Alle interesserer 
sig for klimaet. 
Både helt almin-
delige menne-
sker, politikere 
og industrien.

Klimaet har således også været et stort 
tema i den netop overståede valgkamp, 
hvor de forskellige partier har haft travlt 
med at markere sig. For det betyder no-
get for os, og jeg tror vi alle har mærket 
det på den ene eller anden måde, at vo-
res vejr har ændret sig. Enten i form af en 
ekstremt tør sommer, voldsomme sky-
brud eller kraftige storme. Vores fælles 
klima er ikke som det plejer at være, og 
det kan skabe voldsomme forandringer, 
som vi slet ikke kan overskue. Vores leve-
randører og kunder bekymrer sig i særlig 
grad, når de skal investere i køleteknik. 

Det er derfor oplagt nu, hvor FN er kom-
met med de 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling inden 2030, at vi som 
brancheforening for alvor har en hold-
ning til menneskeskabte klimaforandrin-
ger. Vi kan gøre en kæmpe stor forskel i 
den måde vi agerer på i dagligdagen; her 
tænker jeg på valg af kølemiddel, op-
samling af brugte kølemidler, korrekt de-
struktion, dimensionering af køleanlæg 
til fremtidens køle- og varmebehov – ja, 
du kan selv fortsætte listen. 

Fordi forskellige kølemidler påvirker jor-
dens atmosfære på vidt forskellige må-
der, spiller vores faglighed en stor rolle 
for at vores kunder træffer de miljørig-
tige valg. Vores medlemmer kan netop 
blive valgt som foretrukne leverandører, 
fordi vi er klædt på til at rådgive om både 
økonomi og miljø. 

Nu kan vi jo ikke redde hele verden, og 
nogle af de 17 verdensmål er mere rele-
vante for vores branche end andre. Vi ar-
bejder allerede i dag for brancheforening 
med mål 4, Kvalitetsuddannelse, gennem 
et partnerskab med Ahlsell til fremme for 
køleteknikeruddannelsen. I bestyrelsen 
har vi sat en proces i gang med at udvæl-
ge flere relevante verdensmål, som pas-
ser til vores udfordringer og hvor vi kan 
gøre en forskel i forhold til at nå målene. 

Denne grønne side skyder klimaindsat-
sen i gang. Du vil nemlig i de kommende 
numre af AKB-nyt kunne finde denne 
side, hvor vi sammen kan hjælpe hin-
anden med at synliggøre tiltag, at blive 
klogere og i det hele taget få en klarere 
miljøprofil som branche. Jeg håber, at vi 
på Efterårssamlingen, tillige med vores 
nye navn, kan beslutte hvilke af de 17 
verdensmål, vi som branche i særlig grad 
vil arbejde for.

AF CHRISTIAN ILDOR
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NYE MEDLEMMER

AKB er til for 
medlemmerne

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

Gør dit firma til medlem 
og få del i godterne

Læs mere på koeleteknik.dk

Ikke medlem af AKB?

Velkommen til de nye 
medlemmer i AKB!

Køl & Varmepumpe X-perten ligger i Bagsværd og udfører opgaver 
indenfor varmepumper, køl- og frostanlæg samt klimaanlæg.

DVI Energi ligger i Støvring og beskæftiger sig med udvikling, produktion 
og drift & vedligehold af varmepumper til privat-, landbrug-, industri- og 
fjernvarmesegmenterne.

AGA A/S er en landsdækkende grossist indenfor kølemidler.

L.C. Glad & Co. A/S ligger i Vallensbæk og er en leverandør som er 
specialiseret i glykol (kølevæske), stævnrørsfedt, vandbehandling og 
delstrømsfiltre.  

KP Køleteknik ligger i Gram og udfører alt fra service, montage og til eftersyn.
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POLITISK INDFLYDELSE

AKB har løbende kontakt med de rele-
vante myndigheder og i forbindelse med 
bestyrelsesmødet i april var AT på deres 
årlige besøg hos AKB.

I fokus denne gang var det stigende be-
hov for, at arbejde med brandbare kø-
lemidler. På det område er der i dag det 
problem, at hvis ingen i en virksomhed 
i forvejen har C eller D certifikat, kan de 

heller ikke få det, og kan dermed ikke ar-
bejde med for eksempel propan over 2,5 
kilo.

Reglerne er nu på vej til at blive lavet om 
- blandt andet på forslag fra AKB. Det er 
dog ikke bare lige til. De nye certifikat-
regler skal blandt andet godkendes af ar-
bejdsmarkedets parter og forventes ikke 
klar før engang i 2020.

Arbejdstilsynet kom på besøg

På billedet ser man i midten kontorchef i AT Katrine Wied og mangeårig konsulent i AT 
Michael Scher. Fra AKB kan man blandt andet se næstformand Brian Ziegler til højre, 
Palle Jørgensen, Anders B. Hansen og Søren Bülow til venstre. Tlf: 43241717

ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

FAN 
COILS FRA EURAPO

• Gulv, loft, kanal og 4-vejs kassetter
• Integreret komfort systemer
• Eurovent certificeret
• Lavt lydniveau 
• EC motor
• Modbus RS485
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WORKSHOP

Som tidligere omtalt i AKB Nyt, er der en 
ny standard på vej for installation af min-
dre varmepumper. Standarden er ment 
som et redskab, der skal rette op på de 
mange fejl og mangler på varmepumpe-
installationer. I en undersøgelse fra Tek-
nologisk Institut fra 2017 blev der fundet 
fejl på 85% af installationerne.

20. maj var der en såkaldt workshop om 
den kommende standard for installation 
af mindre varmepumper (under 25kW). 
Blandt andet med deltagelse af AKBs 
formand Christian Ildor, som ses med 
ryggen til midt i billedet.

Workshoppen havde til formål at ind-
samle kommentarer til det udkast til en 
ny standard som en arbejdsgruppe under 
Dansk Standard har udarbejdet.

Der var en del diskussion om forskellige 
dele af standarden. Blandt andet det for-
hold, at standarden kommer til at dække 
varmepumper af vidt forskellig type og 
størrelse. Det er derfor ikke oplagt, at 
alle de forskellige procedurer i standar-
den, giver lige meget mening for alle var-
mepumpeinstallationer. AKB vil afgive 
nogle kommentarer til arbejdsgruppen 
på blandt andet denne baggrund.

Arbejdsgruppen hos Dansk Standard går 
nu i tænkeboks med kommentarerne. 
Planen er, at standarden kommer i of-
fentlig høring i perioden juni-august og 
at den herefter bliver færdiggjort og ud-
givet i november i år.

Der er indtil videre tale om en standard 
som det bliver frivilligt at følge.

Et skridt nærmere en ny 
standard for varmepumper



En privat organisation, der kalder sig 
Project Drawdown har sat sig for at be-
regne og sammenligne effekten af en 
række forskellige måder at reducere den 
globale opvarmning på. De vil opstille og 
rangliste de 100 mest effektive løsninger 
(indtil videre er der 80).

Nummer 1 på listen over de mest slag-
kraftige løsninger er: Udfasning af køle-
midler! Og gruppen anslår, at en sikker 
udfasning vil gøre en så stor forskel som 
1 grad lavere, global opvarmning (ud af de 
2-3 grader som klimadebatten går på).

Den store effekt afspejler en situation, 
hvor verdens bestand af kølemidler med 
klimaskadende effekt udfases med små 
udslip til omgivelserne – i modsætning til 
den nuværende situation, hvor man reg-
ner med, at 90% er gået tabt når kølean-
lægget er udtjent. Det er altså en noget 
nær ideel situation, som figuren viser. 
Men den viser altså også, hvor stort kli-
mapotentialet for kølemidler egentlig er.

Top 100 løsninger 
på den globale opvarmning

”Hvor meget nytter det?”. Dette spørgsmål høres af og til, når debatten 
handler om udfasning af de klimaskadelige kølemidler. Her er ét bud.

KLIMA KLIMA

Ranglisten er global og kan ikke uden vi-
dere oversættes til anbefalinger for Dan-
mark. Danmark har dog fortsat et meget 
højt CO2-udslip per indbygger og er der-

med en del af det globale problem.

Se hele ranglisten på: www.drawdown.
org/solutions-summary

Top 100 løsninger på den globale opvarmning [grøn side] 

”Hvor meget nytter det?”. Dette spørgsmål høres af og til når debatten handler om udfasning af de 
klimaskadelige kølemidler. Her er ét bud. 

En privat organisation, der kalder sig Project Drawdown har sat sig for at beregne og sammenligne effekten 
af en række forskellige måder at reducere den globale opvarmning på. De vil opstille og rangliste de 100 
mest effektive løsninger (indtil videre er der 80). 

Nummer 1 på listen over de mest slagkraftige løsninger er: Udfasning af kølemidler! Og gruppen anslår, at 
en sikker udfasning vil gøre en så stor forskel som 1 grad lavere, global opvarmning (ud af de 2-3 grader 
som klimadebatten går på). 

Den store effekt afspejler en situation, hvor verdens bestand af kølemidler med klimaskadende effekt 
udfases med små udslip til omgivelserne – i modsætning til den nuværende situation, hvor man regner 
med, at 90% er gået tabt når køleanlægget er udtjent. Det er altså en noget nær ideel situation, som figuren 
viser. Men den viser altså også, hvor stort klimapotentialet for kølemidler egentlig er. 

Rangorden for udvalgte redskaber, der kan nedbringe den globale opvarmning: 

 

Ranglisten er global og kan ikke uden videre oversættes til anbefalinger for Danmark. Danmark har dog 
fortsat et meget højt CO2-udslip per indbygger og er dermed en del af det globale problem. 

Se hele ranglisten på: https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank 
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1) Udfasning af kølemidler

2) Vindmøller på land

3) Reduceret madspild

7) Prævention

11) Bæredygtigt landbrug

20) Atomkraft i stedet for kul

26) El-biler

37) Kollektiv trafik

42) Varmepumper

47) Bio-baseret plastik

55) Genbrug af husholdningsaffald

75) Samkørsel

Rangliste for udvalgte løsninger, der kan reducere den globale opvarm-
ning. Potentiale i gigaton CO2-ækvivalenter 2020-2050
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BRANDBARE KØLEMIDLERBRANDBARE KØLEMIDLER

Efterhånden som brandbare kølemidler 
bliver anvendt mere, opstår der et behov 
for at kunne returnere brugt, brandbart 
HFC eller HFO-kølemiddel. Derfor har 
KMO i samarbejde med de  
førende grossister og med 
støtte fra Miljøstyrelsen, 
etableret en returordning for 
brandbare kølemidler.

Fremover skal brandbare 
HFC- og HFO-kølemidler af-
leveres til grossisten på 
samme måde som ikke-
brandbare HFC-kølemidler, 
men i nogle særlige be-
holdere. De særlige behol-
dere er mærket specielt til 
brandbart kølemiddel. Det 
er kun disse særlige behol-
dere, der må bruges til at 
returnere brandbart køle-
middel i. 

Det er vigtigt, at man ikke kommer 
brandbare kølemidler i de normale retur-

Ny returordning for 
brandbare kølemidler
En returordning for brandbare kølemidler er ved at være klar. Returord-
ningen skal sikre en forsvarlig håndtering af brandbare HFC’er og HFO’er. 
Alle de andre, brandbare kølemidler er ikke med i ordningen. Se her, hvor-
dan du skal forholde dig til de forskellige, brandbare kølemidler.

 1233zd Almindelig returflaske Må ikke luftes ud.  
   Er ozonnedbrydende.

 R1234yf Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R1234ze Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R170 (Ethan) Må ikke returneres! 

 R290 (propan) Må ikke returneres! 

 R32 Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R445A, R446A og R447A Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R452B Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R454A, R454B, R454C Særlig til brandbare kølemidler Må ikke luftes ud.

 R600 (Butan) Må ikke returneres 

 R600a (isobutan) Må ikke returneres 

 R1270 (propylen) Må ikke returneres 

HFO’er og eksempler på 
brandfarlige kølemidler:

Hvilken returflaske skal 
benyttes?

Bemærkning

Hvilke brandbare kølemidler kan tages retur?

flasker, der anvendes til ikke-brandbare 
kølemidler. Det udsætter andre menne-
sker for fare og kan skade de anlæg som 
skal håndtere det brugte kølemiddel.

Det er også vigtigt, at vide, at det ikke 
er alle brandbare kølemidler, der må af-
leveres i returordningen. Se oversigten 
herover.

Flaskerne til de brandbare kølemidler er 
mærket så de skiller sig ud fra de nor-
male beholdere med rød/orange farve, 
mærkater og andet. Man kan ikke tage 
fejl, hvis man ser sig for.

H Jessen Jürgensen A/S

Eksempler på returflasker.
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CO2 BOOSTERANLÆG
Trinløs tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov sikrer et minimum antal starter, 
mindsker risikoen for væskeslag og maksimerer levetiden for kompressoren.

Semihermetisk kompressor med krumtapvarme, høj- og lavtrykspressostat, CRII kapa-
citetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% inkl. styring med display, luftkølet 
kondensator med hastighedsregulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, 
skueglas, isoleret sugerør, samt væskerør monteret med filter og skueglas i vejrbestandigt hus.

Hovedafbryder og kompressorkontaktor.

Sugegas-trykgas- og omgivelsestemperaturtransmittere, samt høj- og lavtrykstransmittere.

ECOLITE CONDENSING UNITS
Den høje COP og den indbyggede ventilator 
muliggør lavtemperaturdrift med R448A

Den bæredygtige serie af CO2 racks er 
miljøvenlig og har samtidig et lavere 
årsenergiforbrug end en traditionel 
HFC-løsning.

Boosteranlæggene er designet med 
særlig fokus på kapacitetsregulering 
og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabriksindstillet 
og er med til at sikre en hurtig 
installation og en nem opstart.

Kontakt teknisk afdeling for en optimal 
dimensionering til netop din 
køle-/frostopgave.

Ved første køb af et SCM Boosteranlæg tilbyder vi en dags gratis 
opstart- og indreguleringsassistance

03-06-2019   13:53:47

BRANDBARE KØLEMIDLER

Miljøstyrelsen indkaldte ansøgninger om 
en returordning for brandbare kølemidler 
i maj 2017. Styrelsen tilbød at medfinan-
siere en del af opstarten af ordningen 
med 50 % fra de såkaldte PSO-midler.

Flere var interesserede, men bedste bud 
kom fra Kølebranchens Miljø Ordning som 
hovedansøger og med AGA A/S, Ahlsell 
ApS, Brenntag Nordic A/S og H. Jessen 
Jürgensen som medansøgere.

Opgaven lød: Den nuværende retur-
ordning for HFC-gasser må og kan ikke 
håndtere brandbare HFC-gasser. Derfor 
er der risiko for, at klimagasser utilsigtet 
undslipper til atmosfæren.

Den nye, opdaterede ordning, vil om-
fatte et nyt flaskesystem med særlige 
markeringer, et pantsystem og retur-
modtagere, der sørger for kontrolleret, 
godkendt bortskaffelse af nuværende og 
kommende brandbare HFC-gasser. Mens 
ordningen fungerer, vil der blive arbejdet 
på nye, forbedrede måder at håndtere 
kontrolleret returordning for brandbare 
HFC-gasser.

Ordningen skal træde i kraft senest pr. 
01.01.2020, men allerede nu kan du ind-
levere brandbart kølemiddel til korrekt 
bortskaffelse hos deltagerne i ordningen.

FAKTA OM 

KMO’s brandbare returordning
Af Kim Valbum, KMO



CO2 CONDENSING UNITS
DIN TOTALLØSNING TIL BÆREDYGTIG KØL OG FROST

HJJ - DIN KØLEGROSSIST

CUBO2 Smart er en serie miljøvenlige CO2 Condensing Units 
til medium- og lavtemperatur køleanlæg med en kapacitet 
på op til 8 kW køl og 6 kW frost. CUBO2 Smart er et miljøven-
ligt alternativ til traditionelle HFC aggregater og leveres 
med: 

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

Rekvirer vores Cubo2smart brochure for nemt valg af fordamper og automatik
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ECOLITE CONDENSING UNITS
Den høje COP og den indbyggede ventilator 
muliggør lavtemperaturdrift med R448A

Den bæredygtige serie af CO2 racks er 
miljøvenlig og har samtidig et lavere 
årsenergiforbrug end en traditionel 
HFC-løsning.

Boosteranlæggene er designet med 
særlig fokus på kapacitetsregulering 
og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabriksindstillet 
og er med til at sikre en hurtig 
installation og en nem opstart.

Kontakt teknisk afdeling for en optimal 
dimensionering til netop din 
køle-/frostopgave.

Ved første køb af et SCM Boosteranlæg tilbyder vi en dags gratis 
opstart- og indreguleringsassistance

03-06-2019   13:53:47

Så er det sommer!
I nogle år har det været et 
sikkert sommertegn, at 
AKBs sekretariat får over-
svømmelse i kælderen. 10. 
maj i år var ingen undtagelse 
og efter et større skybrud, 
var der brug for såvel pum-
per som en affugter.
Heldigvis var der ingen mø-
der på dagen – i modsætning 
til sidste år, hvor deltagerne 
på et møde i Kølebranchens 
Miljø Ordning måtte soppe, 
hvis de ville på toilettet.

Hos hvert medlem af AKB er der udpeget 
en kontaktperson. Det er en central person 
fordi det er til denne person (eller e-mail 
adresse) AKB sender al vigtig information 
om medlemskabet, vigtige meddelelser 
eller invitationer til arrangementer. 

Tidligere var det kun 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.

Boligselskabet, hvor sekretariatet er ligger, har lovet 
en udbedring af regnvandskloakkerne, hvilket skulle 
løse problemet. Vi får se!

Medlem af AKB?  Husk at vi har gjort det 
muligt, at have to kontaktpersoner.
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360° kassette med masser af lydsvag power i 
stilfuldt og populært design. Altid på lager.

• 360° Luftafkast
• Individuel lamelstyring*

• Utrolig lydsvag
• Indbygget drænpumpe
• Klar til MODBUS og WiFi
• Energisparesensor mulig*

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

www.klimalux.dk

Noget helt særligt 
til dine kunder

Fås i hvid og sort

* Med særlig fjernbetjening

Inkl. Premium
fjernbetjening

Fujitsu LRLB

Professional Series

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. 

UNISAB II 

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 højre er der indi-
keret hvor REV-nummeret kan være placeret

Kompressor kontrol

REV nummeret er placeret her

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

BCOOL A/S Viengevej 2, 8240 Risskov CVR nr. 26458641
Telefon: +45 8636 1929 www.bcool.as E-mail: service@bcool.as
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MEDLEMMER MØDES

Branchedag og ERFA-møde

8. maj havde TEC i Gladsaxe/Søborg invi-
teret kølebranchen på besøg. 

Der var oplæg fra skolen om grundforlø-
bet og om at ansætte lærlinge. Det var 
især med fokus på de fleksible aftaler 
som tillader kortere aftaler, delaftaler og 
kombinationsaftaler. I nogle tilfælde kan 
man endda tage en lærling ”på prøve”.

Efter en rundvisning på skolen, var der 
”lærlinge-dating” – mulighed for at tale 
med en række af de praktikpladssøgende 
elever. Det blev til en livlig snak.

Til slut var der et fælles ERFA-møde for 
AKBs ERFA-regioner Sjælland og Køben-
havn, hvor der blandt andet blev talt om 
fordele i og udfordringer med at tage 
lærlinge.

Fleksible aftaler med lærlinge
De fleksible aftaler er oplagte til virk-
somheden, der godt kunne bruge en 
lærling i en periode, men som ikke helt 
kan forsvare at springe ud i en flerårig 
aftale med en lærling. Hvis din virk-
somhed er i dén situation, så overvej 
i stedet disse typer aftaler:

∫ Få en lærling på prøve i 14 dage 
uden beregning (gælder kun for ele-
ver, der er i skolepraktik)

∫ Delaftale på 1-3 måneder uden sko-
leophold undervejs (gælder kun for 
elever, der er i skolepraktik)

∫ Kort aftale på for eksempel 10-12 
måneder. Der indgår skoleophold.

∫ Kombinationsaftale: Lærlingeafta-
len deles med en anden virksomhed 
eller 2 virksomheder deler 2 lærlinge 
som ”byttes over” midt i forløbet. 
Med kombinationsaftalen giver det 
mening at tage en lærling selv om 
virksomhedens arbejdsområde er 
meget specialiseret.

I korte aftaler eller kombinationsafta-
ler vil der altid være 3 måneders prø-
vetid.

Kontakt TEC i Gladsaxe eller DjH hvis 
du vil høre mere om mulighederne for 
at benytte en fleksibel aftale.

Der er stadig elever uden uddannelsesaftale!
Når grundforløb 2 slutter her før sommer, er der stadig en del 
elever, som står uden en læreplads. 
Vær med til at sikre branchens fremtidige arbejdskraft 
– tag en lærling (ekstra)!

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 to pjecer fra AKBs europæiske 
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 an-
læg fremover.

Du kan finde begge 
pjecer på AKBs hjem-
meside under Viden om > køle-
midler.

For din virksomheds skyld:  

Hold op med at instal
lere 

R-404A/R-507A
!  

R-
40

4A

R-
50

7A

       

          
Bliv klar 

   til de brandbare 

     kølemidler!

Skab bæredygtighed 

i din forretning: 

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

10. maj var der generalforsamling i Dansk 
Køledag. Dansk Køledag var medarrangør 
på Køle- og Varmepumpeforum i marts 
måned og det blev på generalforsamlin-
gen besluttet, at arbejde på at gentage 
samme arrangement i marts 2020.

Dansk Køledag valgte Jonas S. Nielsen 
(IDA) som formand og Anders B. Hansen 
(AKB) som næstformand. Sekretariatet 
ligger fortsat i AKB. 

Dansk Køledag har holdt 
generalforsamling

Godt med pølser og øl i Hørve

3. maj havde Per Andersen inviteret til 
reception i Holbæk Køl i anledning af, at 
han var blevet ene-ejer af virksomheden.
Det blev fejret af et stort antal frem-
mødte kollegaer, leverandører, kunder, 
bekendte og en del lokale fra Hørve og 
omegn.

Vejret sørgede for, at opskænket øl ikke 
stod og blev lunkent, og det blev en fest-
lig dag med langt flere gæster end den 
stolte virksomhedsejer vist havde regnet 
med. Tillykke til Per!

Vægmodeller, gulvmodeller, kanalmodeller og kassetter. 
Fra 2 til 8 indedele på samme udedel.

• Flere indedele på én udedel
• Op til 17,5kW køl
• Brug flere typer indedele
• Nem installation og service
• Mange kombinationer
• Fylder utrolig lidt

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

www.klimalux.dk

Masser af 
multisplit

Fujitsu

Professional Series



BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

www.airconteknik.dk

Hvorfor vælge Aircon Teknik som din nye samarbejdspartner?

• Erfarent salgsteam, der yder kompetent rådgivning og teknisk support
• Besigtigelse tilbydes til installatører i forbindelse med større projekter
• Tæt samarbejde med førende danske og udenlandske producenter
• Stort udvalg af varmepumper, klimaanlæg og kølekomponenter
• Tilkaldevagt 24 timer i døgnet - 365 dage om året
• Hurtig levering og kort responstid

Meget mere end blot en kølegrossist! 
 
Hos Aircon Teknik har vi en klar ambition om at blive betragtet som branchens 
mest kompetente servicepartner, og derfor får du som kunde hos os ikke kun 
adgang til vores store udvalg af kvalitetsprodukter.

Vi stiller også al vores viden og erfaring til rådighed for dig og dit projekt, og vi 
sidder altid klar til at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til 
dit behov og budget. Intet projekt er hverken for stort eller småt.
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Invitation til åbent hus 

TEFCOLD A/S
Industrivej 25, 8800 Viborg

Tlf. 8660 1933

Efter mere end 30 års erfaring og succes internationalt, lavede vi
i starten af foråret en cool entré på det danske marked. 

Der sker så meget nyt hos TEFCOLD…

Vi har lanceret en dansk webshop samt investeret kraftigt i IT. 
Målet er, at ekspedere og levere mere effektivt end andre 
leverandører i branchen. Som et led i udviklingen på det 
danske marked, kan vi nu også tilbyde køletekniske firmaer 
at handle direkte fra vores hovedkontor i Viborg.

Dette gælder hele produktlinjen samt reservedele.

Det markerer vi med et stort åbent hus arrangement:

Torsdag den 22.08.2019 - Industrivej 25, 8800 Viborg 
kl. 13.00 - 17.00

Dagen igennem byder vi på lidt at spise samt kølige forfriskninger. 
Desuden vil der være rundvisning i vores nye kontorbygning samt lager. 

Interesseret i at deltage? 
Tilmelding til Allan Maan på tlf. 3842 1372 eller ama@tefcold.dk
senest den 09.08.2019.

Vi glæder os til, at byde jer velkommen! 

Behov forflere hænder i branchen

Den nye formand, Christian Ildor:

Kvalitet          -en mærkesag
AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nytNR. 5   I   DECEMBER 2017   I   35. ÅRGANG

Kvalitet          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nytNR. 1   I   FEBRUAR 2018   I   36. ÅRGANG

ERFA-møde om LÆRLINGEBestyrelsen påINTERNATNye krav til ECO-DESIGN

Tag et gratis medlemsblad

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 ÅRETSSkriften på væggen er naturlige kølemidler

Kvalitet          -en mærkesagAUTORISEREDE 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

AUTORISEREDE 
KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS 

BRANCHEFORENINGAKB
Luk op for 
noget godt

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 4   I   SEPTEMBER 2017   I   35. ÅRGANG

De nye svende

Gør dit firma til medlem
og få del i godterne.

Se dine medlemsfordele på 
koeleteknik.dk

Der er fortsat virksomheder i kølebranchen, som 
ikke er medlem af AKB. Det vil vi naturligvis gerne 
lave om på, og derfor er der sat i gang i et par 
initiativer, som skal overbevise nogle flere virk-
somheder om, at de skal være med i det gode 
selskab.

På den baggrund kan man i den kommende tid 
ude i Ahlsells, HJJs og Aircons butikker løbe ind i 
den stander, som ses på billedet. Den er et tilbud 
til ikke-medlemmer om at få et kig i AKB Nyt og 
dermed et indblik i fordelene ved at være med-
lem.

Giv en hånd? Skaf et medlem!
Hvis du allerede er medlem og kender et ikke-
medlem i kølebranchen, så bak gerne op om 
medlemskampagnen. Tal med kontaktpersoner 
hos det mulige medlem og giv eventuelt sekre-
tariatet et tip.

Nyt medlemskab vil også være i fokus på AKBs 
hjemmeside i den kommende periode. Så det er 
oplagt at henvise eventuelt interesserede til at 
få et hurtigt indtryk af medlemsfordelene ved at 
gå ind på koeleteknik.dk eller akvb.dk.

AKB er på plads i butikkerne!
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Officiel Dansk Distributør:

Behagelig køling.
Overraskende rolig.

FARVEL TIL TRÆK,
VELKOMMEN SAMSUNG WIND-FREE 

TM

Åderupvej 65-67 
4700 Næstved
Tlf. 55 77 60 90

www. danskklimacenter.dk

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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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: 
775 eksemplarer

DET FAGLIGE HJØRNE

Pension handler ikke kun om engang ud i fremtiden
- men om livet lige nu

Få adgang til en rammeaftale for Kølefirmaer, hvor mindre 
og mellemstore virksomheder kan opnå de samme fordele 
som store virksomheder (stordriftsfordele).

Pension med fokus på lave forsikringspriser, billige
administrationsomkostninger, lempelige helbreds-
oplysninger samt personlig rådgivning.

Få et gratis og uforpligtende pensionstjek ved at kontakte 
mig enten via mobil eller mail. 

Peter Gybel

Én ting er de regler, man skal følge for 
placering af køleanlæg i lokaler, men hvad 
nu hvis det står udendørs? Hvis der er et 
ventilationsanlæg i nærheden? Og må 
køleanlægget stå i en fordybning? Hvad 
gælder her, har et medlem spurgt om. 
ATs vejledning B.4.4 af 1. oktober 2010 
giver et svar:

Køleanlæg placeret i det fri
Køleanlæg installeret i det fri skal være 
placeret, så kølemiddel ikke kan sive ind 
i bygningen eller på anden måde udgøre 
fare for mennesker. Hvis køleanlægget 
er placeret på et tag, må kølemiddel i til-
fælde af udslip ikke kunne strømme hen 
over taget og ind i en friskluftventilation, 
døråbning e.l. Læskur eller afskærmning 
til køleanlæg, der er placeret i det fri, skal 
have naturlig eller mekanisk ventilation. 
Placeringen skal forebygge, at udslip af 
kølemiddel sker ind i tilgrænsende byg-
ninger eller udgør anden fare for men-
nesker.

Der er altså ikke nogen bestemt ”formel”, 
men man skal vurdere og tage de hensyn, 
der er nævnt i vejledningen. I forhold til at 
placere et køleanlæg i en fordybning gæl-
der det samme: der skal være en form for 
ventilation, så et udslip ikke kan samle 
sig der, hvor mennesker – f.eks. en der 
udfører service på anlægget – skal op-
holde sig.

Grænsen for mængden af brandbare kø-
lemidler i blandt andet visse salgskøle-
møbler hæves fra 150 gram til 500 gram 
for A3 kølemidler og til 1,2 kg for A2L kø-
lemidler.  

Det har den internationale standardise-
ringsorganisation IEC vedtaget med et 
snævert flertal.

Ændringen vedrører standarden IEC 
60335-2-89, hvor de omfattede typer 

køleanlæg eksempelvis er defineret som 
”refrigerated display and storage cabi-
nets, refrigerated trolley cabinets, ser-
vice counters,  self-service counters, 
blast chillers and blast freezers.”. Æn-
dringen berører til gengæld ikke hushold-
ningsudstyr og industrielle køleanlæg.

Der bliver også indført et krav til lokalets 
areal for disse typer kølemidler, når de har 
mere end 150 g kølemiddel.

Grænsen for brandbare kølemidler hæves Placering af 
køleanlæg i det fri




