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Dansk Køl & Varme

Klimaminister Dan Jørgensen
Køle- og varmepumpe-
branchen spiller en 
stor rolle
Farvel og tak, AKB
Velkommen i 
Dansk Køl & Varme!

Fotograf Ulrik Jantzen
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Velkommen til 
temp
Det er nye tider for vores branchefor-
ening. Nyt navn, nye medlemstilbud og 
nye målsætninger for brancheforenin-
gens arbejde.

Derfor er det også en oplagt anledning 
til at give medlemsbladet et frisk pust af 
lidt nyt design. Og så får bladet samtidig 
et nyt navn. Det gør det dels for at være 
nyt, men også fordi det – af gode grun-
de – ikke kunne fortsætte med at hedde 
AKB-nyt!

Navnet temp har vi lånt fra temperatur – 
en central enhed i alt, hvad der har med 
køl og varme at gøre. Og når det så kun 
hedder temp og ikke temperatur, er det 
fordi det skal være kort og godt.

Kort og godt er min ambition for al 
foreningens kommunikation til med-
lemmerne. Indholdet skal være i orden 
og være informativt, men også så kort 
som muligt. Det er for eksempel tilfæl-
det for de seneste informationsark om 
lovgivning, som vi har stillet til rådighed 
for medlemmerne. Ingen af dem fylder 
mere end ét ark. 

temp skal på samme måde være noget, 
du kan bladre og læse i, få noget infor-
mation og viden af eller slå op i. Og så 
ellers komme videre i hverdagen.

Der ligger også i det nye navn et hint i 
navnet om, at vi med bladet gerne vil 
tage temperaturen på aktiviteterne i 
foreningen, fagligt nyt, politisk nyt og 
andre ting som er af interesse for bran-
chen. Hvad er på vej? Hvad gør Dansk 
Køl & Varme?

Jeg håber, du synes godt om de nye ting 
i bladet. Og så vil jeg i øvrigt opfordre dig 
og kollegaer i din virksomhed til at stå 
frem. Vi vil nemlig gerne fortælle mere 
i bladet om medlemsvirksomhederne 
og deres medarbejdere. Jeg ved, I har 
historierne. F.eks. om grønne initiativer i 
virksomheden, om medarbejdere med 
succes, om usædvanlige opgaver og 
meget andet. Lad os dele det med alle 
de andre i foreningen! 

Søren Bülow
Adm direktør, Dansk Køl & Varme 

Velkommen til Samsung 
Climate Hub

– Luft/vand løsningen til private hjem

Samsung Climate Hub er den ultimative integrerbare luft-til-vand løsning til private 
hjem. Udover sit elegante design og nemme touch betjening, sikrer Samsung Climate 

Hub en nem installation, lydsvag drift samt en alsidig styring via Wi-fi tilslutning.

Samsung Climate Hub leveres i både mono- og split løsninger med integreret tank 
i 200L eller 260L. Fås i størrelserne: 5-16kW (mono) & 4-9kW (split).

Priser og yderligere produktspecifikation kan rekvireres på: salg@dkc-klima.dk

Udedel Indedel Touch betjening

Åderupvej 65-67 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 60 90 · www. danskklimacenter.dk

Officiel Dansk Distributør:
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Allerførst vil jeg gerne sige tak for den 
veloverståede efterårssamling på Kra-
gerup Gods, hvor vi på generalforsam-
lingen vedtog at ændre foreningens 
navn til Dansk Køl & Varme. Jeg glæder 
mig over det nye navn, som vil sende 
de helt rigtige signaler til vores omver-
den og samarbejdspartnere om, hvem 
vi er: En professionel 
brancheforening for 
Danmarks bedste 
kølefirmaer, og som 
er optaget af at ar-
bejde lovligt, passe 
på klimaet og vejle-
de kunderne til de 
bedste valg, teknolo-
gisk som økonomisk. 

På generalforsam-
lingen besluttede 
vi også at udvide 
sekretariatet med en ekstra fuldtidsstil-
ling. Det har jeg store forventninger til, 
fordi vi på denne måde kan vitalisere 
det vi allerede gør rigtigt godt – nu bare 
med flere kræfter bag. 

I 2018 satte bestyrelsen ambitiøse mål 
om fælles forsikringsordning, garan-
tiordning for branchen, markedsføring af 
fælles logo og et nyt navn til branchefor-
eningen. Vi er i mål med alle punkter, på 
nær udformningen af garantiordningen, 
som jeg lover at vi holder fokus på i 2020. 

Nye mål for 2020
Bestyrelsen har forpligtet sig på nye 
konkrete mål for den kommende peri-
ode: Vi skal have større politisk indflydel-

se på reguleringen af kølemidler, en ef-
teruddannelse for firmaer der mangler 
C-certifikat, vejledning i konkret brug af 
FN ś Verdensmål og rekruttering af nye 
medlemmer til foreningen. 

Jeg synes, at vi fik skudt de nye mål godt 
i gang med Klima- Energi og Forsy-

ningsminister Dan 
Jørgensens video-
hilsen på efterårs-
samling, hvor han 
udtrykte ønske 
om et godt sam-
arbejde med os. 
For mig er det et 
vigtigt signal om, 
at man politisk al-
lerede anerkender 
Dansk Køl & Var-
mes betydning. 

Medlemskursus i 
brandbare kølemidler
Dansk Køl & Varme har med Ahlsells 
uddannelsespulje i ryggen indledt et 
samarbejde med Den jyske Haand-
værkerskole og TEC i Søborg. Sammen 
har vi designet et to dages opkvalifice-
ringskursus udelukkende for Dansk Køl 
& Varmes medlemmer, hvor man kan 
lære nyt eller få genopfrisket viden om 
brandbare kølemidler og R32. Det bliver 
udbudt efter nytår. Bestyrelsen delta-
ger selv i det første kursus, så vi kan give 
feed back og være med til at forbedre 
tilbuddet. 

Til sidst vil bestyrelsen og jeg ønske alle 
medlemmer og deres familier en rigtigt 

Formandens klumme
Af Christian Ildor

”Vi skal have 
større politisk 
indflydelse på 

reguleringen af 
kølemidler ”
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Kære kunde, leverandør og samarbejdspartner 

 

Alle medarbejdere i Aircon Teknik ønsker dig og dine 

nærmeste en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Tak for et godt samarbejde i det snart forgangne år. 

 

På gensyn i 2020.

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

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

Glædelig jul til alle

glædelig jul. Får du en ledig stund, så 
klik ind på brancheforeningens hjem-
meside og se de mange nye tiltag; må-
ske kan de inspirere dig til nye initiativer 
i din egen virksomhed. Du kunne også 
bruge juleferien til at kigge dit netværk 
efter i sømmene; mon ikke du kender 
en kollega, der kunne have glæde af at 

være med i vores brancheforenings fag-
lige fællesskab? Når nytårsaften er vel 
overstået med krudt, kugler og cham-
pagne, tager du bare telefonen og rin-
ger til sekretariatet om dit bud på et nyt 
medlem. Så skal de nok tage kontakt og 
sætte handling bag idéen. 

DET FAGLIGE HJØRNE

Nu godkender Miljøstyrelsen retrofit af store HFC-anlæg
Miljøstyrelsen har ændret sin fortolk-
ning af retrofit af HFC-anlæg over 10 kilo.

Hidtil har det ikke været tilladt at er-
statte én type HFC med en anden i et 
anlæg med mere end 10 kilos fyldning. 
Så var anlægget nemlig at regne for et 
”nyt” anlæg, og som bekendt betyder 
10-kilos reglen, at man ikke må installe-
re HFC-anlæg på over 10 kilos fyldning.

”Kort sagt, må man gerne skifte fra ét 
HFC-kølemiddel til et andet, uden at 
det bliver betragtet som at bygge et nyt 
anlæg, under forudsætning af, at an-
læggets kapacitet og/eller fyldning ikke 
øges, og at det nye kølemiddel er mere 

klimavenligt end det gamle”, meddeler 
styrelsen.

Med ”mere klimavenligt” menes et la-
vere GWP. Hertil skal man huske de nye 
regler fra EU’s nedfasningsplan som per 
1/1 2020 betyder, at man ikke må ser-
vicere med HFC med en GWP 2.500 
eller derover på anlæg over 40 ton 
CO2-ækvivalenter, medmindre HFCen 
er regenereret eller genvundet. Det æn-
drer Miljøstyrelsens fortolkning ikke på.

Da der er alene er tale om en ny fortolk-
ning og ikke en ændret bekendtgørelse, 
træder den nye regel i kraft med det 
samme.
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Hvis nogen havde forventet dramatik 
til efterårssamlingen Kragerup Gods, 
var de gået forgæves. Til gengæld blev 
det på flere punkter en historisk dag. Og 
så var stemningen god, netværket blev 
dyrket og på generalforsamlingen var 
der bred opbakning til den fremtidige 
kurs.

Det blev ikke mindre interessant af at 
være udramatisk, og der var faktisk fle-
re nye begivenheder. Først og fremmest 
var der i år en større og flottere udstilling 
end sidste år. 11 udstillere viste sig frem 
med udstyr, plancher og materialer. 
Herunder Ensure, som præsenterede 
branchens nye forsikringsaftale (som du 
kan læse omtale af andet sted i bladet).

Klimaministeren talte til 
generalforsamlingen
En anden nyhed på efterårssamlingen 
var klimaminister Dan Jørgensen. I en 
videohilsen talte han til generalforsam-
lingen om branchens store betydning 
for Danmark i at nå i mål med målsæt-
ningerne for klimaet. Han sluttede af 
med at se frem til et godt samarbejde, 
og Dansk Køl & Varme var dermed plot-
tet ind på det politiske landkort. 

Bred opbakning til Dansk Køl & Varme
På generalforsamlingen ventede man-
ge nok på forslaget om det nye navn. 
Det var offentliggjort på forhånd, men 
ville det møde modstand? Kommunika-
tionseksperten Kresten Schultz Jørgen-
sen og brancheforeningens formand 
Christian Ildor forklarede og begrunde-
de beslutning om at ændre navn til net-
op Dansk Køl & Varme.

Den efterfølgende afstemning viste 
bred opbakning. Man fornemmede en 
erkendelse af, at AKB var et historisk og 
velkendt navn, men også et navn som 
tiden var løbet fra.

Det nye navn er samtidig et startskud 
til en større satsning, forklarede Chrsi-
tian Ildor, der fik en klar opbakning fra 
generalforsamlingen og blev genvalgt. 
Med det nye navn skal vi gå ud og skaffe 
flere medlemmer og få mere indflydel-
se. Samtidig skal navnet brandes som 
god kvalitet og lovligt arbejde. En garan-
tiordning ligger lige om hjørnet, og se-
kretariatet skal styrkes for at give bran-
cheforeningen flere muskler.

De blev valgt: 

Christian Ildor, 
genvalgt som formand. 
Anders B. Hansen og Lars 
Marqvardsen genvalgt til 
bestyrelsen (Brian Ziegler og 
Palle Jørgensen var ikke på valg). 
Thomas Panum og Henrik 
Jeppesen blev valgt som 
bestyrelsessuppleanter. 
Lars Anderberg og Allan 
Horsdal blev genvalgt som for-
eningsrevisor og 
foreningsrevisorsuppleant

4 oplæg til inspiration og eftertanke
På det efterfølgende medlemsmøde, 
fortalte først Kaare Trudsø fra Erhvervs-
hus Hovedstaden om mulighederne for 
at få gratis hjælp til strategisk udvikling 

af virksomheden - og såmænd også 
økonomisk støtte til en vækstplan.

Ida Lundstein fra Miljøstyrelsens kemi-
kaliekontrol præsenterede resultatet af 
årets indsats på området for f-gasser (se 
artikel andetsteds i bladet).

Forfatter til bogen ”Iværksætterne” Chri-
stian Frost filosoferede over muligheder 
og faldgruber i at vækste og tage nye 
initiativer.

Signe Frese, CSR-direktør fra Coop for-
talte om Coops bæredygtighedsplan og 
al den fokus der fremover vil komme på 
bæredygtighed. Coop stiller stigende 
krav til sine leverandører og dermed til 
kølebranchen.

For en gangs skyld sjovt at blive 
manipuleret
De, der var heldige nok at have meldt 
sig til aftenens fest, fik ikke alene fest-
lig stemning, god mad og drikke, men 
kunne også opleve en af Danmarks dyg-
tigste mentalister (en person, der virker 
som om han kan læse tanker), Henrik 
Svanekiær. Det var et show af særlig 
klasse, og hvis man ikke allerede kender 
Henrik Svanekiær, kan det anbefales at 
se hans videoer på for eksempel YouTu-
be.

Historisk dag for køle- 
og varmepumpebranchen
1. november 2019 blev en historisk dag. Efter 68 år med mere eller 
mindre det samme navn, skiftede hele branchens forening navn til  
”Dansk Køl & Varme”. Det nye navn bliver en platform for øget synlighed 
og bedre gennemslagskraft.

”Køle- og varepumpe-
branchen spiller en stor 
rolle i realiseringen af 
Danmarks ambitiøse 
klimamål”

Aftenen inden generalforsamlingen. Bestyrelsen drøfter fremtiden for branche-
foreningen og de næste initiativer i det kommende år.
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At skifte navn på brancheforeningen er 
ikke alene en stor beslutning, men er 
også et stort arbejde. I alt hvad bran-
cheforeningen arbejder med og kom-
munikerer ud til medlemmerne, står 
der ”AKB” over alt.
 
Rettelserne er i fuld gang og er allerede 
gennemført på hjemmesiden, i vores 
breve og notater med mere. Men det 
skal nok passe, at man kan opdage et 
fortidslevn hist og her i nogen tid end-
nu!

Navneskiftet påvirker også medlem-
merne. Mange bruger logoet og bran-
cheforeningens navn – for eksempel på 
hjemmesiden eller i tryksager. Hvis det 
også gælder for dit firma, må I meget 
gerne få det opdateret snarest muligt.

Find det nye logo
Gå ind på hjemmesiden og find det nye 
logo under Medlem hos os>Medlems-
fordele (kræver login). 

Bemærk, at logoet nu er et grafisk hele; 
både bomærket med termometeret og 
navnet Dansk Køl & Varme udgør nu til 
sammen brancheforeningens logo.

Logoet findes i en digital version og en 
beregnet på tryksager.

Ændringer i emails og 
på hjemmesiden
Du kan fortsat slå op på www.koeletek-
nik.dk for at besøge hjemmesiden. Men 
for at gøre det lettere på for eksem-
pel mobiltelefonen, kan du også skri-
ve www.DAkv.dk (store bogstaver ikke 
nødvendige).

Emails til foreningen kan på samme 
måde sendes til både koeleteknik.dk og 
dakv.dk. Dog vil vi af gode grunde efter 
en periode lukke for den hidtidige ho-
ved e-mail adresse (akb@koeleteknik.
dk). Fremover hedder brancheforenin-
gens primære postkasse info@koele-
teknik.dk (eller info@dakv.dk).

Publikationer med videre
Når det kommer til alt, hvad der ikke 
kun er elektronisk, vil der komme op-
dateringer hen ad vejen. Det gælder for 
eksempel sådan noget som tilsynsbo-
gen, ISO-systemet og vejledninger. De 
vil blive tilrettet løbende. Bemærk, at 
køletekniker-klistermærket udgår og er-
stattes af et overføringsmærke med det 
nye logo (kommer senere). Vingerne kan 
man stadig bestille.

Alt det praktiske om det nye 
Dansk Køl & Varme

Det er blevet 
mere enkelt at 
taste sig frem til 
hjemmesiden for
Dansk Køl & Varme 
www.dakv.dk

Det naturlige

R290

De nye

R513a
R449a - R452a

De gamle

R134 - R404a

Monoblok til køl & frost - mange størrelser

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

www.klimalux.dk

Kølemiddel

Aksial og centrifugal ventilator - altid lavt lydniveau
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Eigil har igennem nogen tid luftet øn-
sket om at gå på pension, og det sker 
nu. Eller det vil sige: kun ”halvtidspensi-
onist”.

Eigil er kendt af hele branchen for sin 
unikke viden omkring kølesystemer, 
hvor han bl.a. har udgivet ”køle-biblen” 
– 2-binds værket ”Noget om Køleteknik”, 
der må betragtes som lærebøgerne for 
”nørder”, da det er bøger der er usæd-
vanlig teknisk velfunderet. Men han er 
også kendt for sin viden indenfor f.eks. 
det el-faglige område.

Eigil er desuden kendt for hans eget 
ISO-9001 system som han har rådgivet 
kunder i igennem mange år. Den eks-
pertise og anden faglig ekspertise over-
drager han i de kommende år til Lekon 
Rådgivning.

Eigil siger i den forbindelse: ”Nu hvor 
jeg er ved at nå en alder, hvor jeg ikke 
skal bruge så meget tid på landevejen, 
er jeg glad for at have et sted at sende 
mine kunder hen, hvor de både har sy-
stemerne og bemandingen, men som 
også har lysten til at videreudvikle sig 
rent teknisk.”

Lekon Rådgivning hjælper håndværkere 
med både KLS-systemer og med at bli-

ve certificeret til diverse ISO standarder 
og med generel forretningsrådgivning.

Lekons John Mandrup glæder sig over 
aftalen: ”Vi ser en fantastisk mulighed 
i at få en helt unik faglig spidskompe-
tence overleveret af en guru indenfor sit 
felt. Vi er meget taknemlige for den mu-
lighed vi her har fået.”

Aftalen er allerede underskrevet, men 
træder først officielt i kraft pr 1. januar 
2020.

Eigil fortsætter som ”halvtidspensionist” 
ved at yde support til Lekon og med 
jobs som for eksempel sekretariatschef 
for Dansk Køleforening. Desuden fort-
sætter Eigil med at servicere nogle af 
sine kunder med konsulenthjælp til ISO 
9001:2015 kvalitetsledelsessystemer og 
køleteknik i almindelighed.

Nyt fra 
en gammel kending
Eigil Nielsen, ”køle-Eigil” eller bare 
”Eigil” trapper ned og afvikler en del 
af sine rådgivningsydelser omkring 
ISO-9001:2015 certificeringer. Eigil 
går delvist på pension til nytår.

Billede fra underskrivelsen af 
samarbejdsaftalen - fra venstre John 
Mandrup, Eigil Nielsen og Jens Kjærulf

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

 Ö Tillader forskellige temperaturer i   
 forskellige rum 

 Ö Bygget og udviklet til vores nordiske klima.

 Ö ”Sommerhusfunktion” + 8 ° C

 Ö ECO Strømbesparende funktion.

 Ö Indbygget temperatursensor i    
 fjernbetjening.

 Ö Oplyst display i fjernbetjening.

 Ö Stor varmekapacitet og energieffektiv selv  
 ved lave udetemperaturer.

To indedele for optimal 
effektfordeling!

2  
indedele

For dem, der ønsker en mere jævn 
temperatur i huset.

Ideel til huse i flere etager!

Duplex

R32
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Nye rabatter hos Q8 
Q8 og Dansk Køl & Varme har forbedret aftalen, så du får     
følgende rabat på brændstof og  bilvask: 
 
Benzin:                 150 øre 
Diesel:                 155 øre 
Bilvask:                   30 % 
     
  

 Rabatter på brændstof er baseret på Q8’s listepriser i Danmark  
og er inkl. moms og også gældende på F24, Shell og Shell Express   

 Vaskerabatten er kun gældende på Q8 og Shell stationer, og på  
F24 kan der vaskes til nettopris 

 Din rabat ydes på listeprisen, og er pumpeprisen lavere, er det  
den der gælder 
 

Bestil dit kort her: www.Q8.dk/akb 

Har du et Q8 Kundekort i forvejen, så ring til Q8 Kundeservice  
på 7012 8888 og oplys organisationskode 6130. Hvis du i forvejen  
har Q8 kort gennem denne aftale, så justeres rabatterne automatisk. 
 
Vores kortbestemmelser findes altid på www.Q8.dk/erhverv/kortbestemmelser 
 

Vi tilbyder dig også:  
 Find nærmeste station med Q8 app’en 
App’en hjælper dig med at finde frem til den nærmeste Q8, F24, Shell og Shell Express 
station og giver adgang til en masse gode tilbud på snacks, mad og drikke hver uge, som du 
kan indløse i vores butikker. Læs mere her: www.Q8.dk/app 

 
 Få et bedre overblik over forbruget med Q8 Log ind  
Se dine fakturaer og kontoudtog, administrér dine Q8 kort, tjek C02-regnskabet, hold styr 
på brugerne, ændre pinkode og opret alarmer. Log ind her: www.Q8.dk/logind 

Fordelene ved Q8 kort udover 
rabatten: 

 Brug erhvervskortet på 
475 stationer i Danmark 
(Q8, F24, Shell og Shell 
Express stationer) 

 Brug kunde- og 
erhvervskortet på alle 
OKQ8 stationer i 
Sverige 

 Få rabat på kaffen, når du 
tanker eller vasker hos Q8 

 Døgnåben Kundeservice 
på 7012 8888 

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

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

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 kapacitets-
regulering og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabrik-
sindstillet og er med til at sikre 
en hurtig installation og en nem 
opstart.

Kontakt teknisk afdeling for at få 
den optimale dimensionering til 
netop din køle-/frostopgave.

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

AKB_HJJ_sep_ 2019.indd   1 09-09-2019   14:55:05

Bestil dit kort her: www.Q8.dk/dakv

Har du et Q8 Kundekort i forvejen, så ring til Q8 Kundeservice 
på 7012 8888 og oplys organisationskoden, som du finder på 
Dansk Køl & Varmes hjemmeside. Hvis du i forvejen har Q8 kort 
gennem denne aftale, så justeres rabatterne automatisk.

Vores kortbestemmelser findes altid på www.Q8.dk/erhverv/kortbestemmelser

Vi tilbyder dig også:
Find nærmeste station med Q8 app’en
App’en hjælper dig med at finde frem til den nærmeste Q8, 
F24, Shell og Shell Express station og giver adgang til en masse 
gode tilbud på snacks, mad og drikke hver uge, som du kan 
indløse i vores butikker. Læs mere her: www.Q8.dk/app

Få et bedre overblik over forbruget med Q8 Log ind 
Se dine fakturaer og kontoudtog, administrér dine Q8 kort, 
tjek C02-regnskabet, hold styr på brugerne, ændre pinkode og 
opret alarmer. Log ind her: www.Q8.dk/logind



CO2 CONDENSING UNITS
DIN TOTALLØSNING TIL BÆREDYGTIG KØL OG FROST

CUBO2 Smart er en serie miljøvenlige CO2 
Condensing Units designet til medium- 
og lavtemperatur køleanlæg med en 
kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frost. 
CUBO2 Smart er et miljøvenligt 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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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 kapacitets-
regulering og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabrik-
sindstillet og er med til at sikre 
en hurtig installation og en nem 
opstart.

Kontakt teknisk afdeling for at få 
den optimale dimensionering til 
netop din køle-/frostopgave.

Ved første køb af et SCM Boosteranlæg tilbyder vi en dags gratis 
opstart- og indreguleringsassistance
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Alle Dansk Køl & Varmes medlemmer 
har behov for forsikringer, og derfor har 
vi i en årrække tilbudt forsikringsord-
ninger. Men tiden var løbet fra de faste 
aftaler med et enkelt forsikringsselskab; 
vi ville hellere tilbyde de forsikringer, der 
er de bedste og ikke være bundet til et 
bestemt selskab. Det kan vi nu!
 
Vi har indgået et samarbejde med 
mæglervirksomheden Ensure. Ensure 
har sammensat en pakke af forsikringer 
som medlemmer af Dansk Køl & Varme 
kan vælge imellem, og som tilsammen 
udgør en komplet forsikringsløsning, 
der dækker alle virksomhedens gene-
relle forsikringsbehov. Da ikke alle med-
lemmer er ens, er der mulighed for indi-
viduel tilpasning af forsikringerne. 

Denne aftale giver din virksomhed en 
eksklusiv fordel af at være medlem i 
Dansk Køl & Varme. Forsikringerne inde-
holder nemlig særlige dækninger, der er 
tilpasset køle- og varmepumpefirmaers 
behov, og dækninger, som man ikke kan 
få andre steder!

Ensure var til stede med en stand på ef-
terårssamlingen, og de første af Dansk 
Køl & Varmes medlemmer er allerede i 
dialog med Ensure.

Tag kontakt til Ensure for at få 
en vurdering af dine nuværen-
de forsikringer og fordele ved at 
skifte

Forsikringsløsningen tilbydes alle vores 
medlemmer og varetages af Ensure 
Odense. Ensure er en uafhængig og 
uvildig forsikringsmæglervirksomhed. 
Fordelen ved at benytte sig af Ensure er, 
at de ikke er begrænsede af ét selskab 
og selskabets produkter – i stedet kan 
Ensure navigere på hele markedet. Der-
udover hjælper Ensure med den dagli-
ge håndtering af forsikringerne.

Partnerne fra Ensure er fagligt stærke og 
kommer alle med en baggrund inden 
for forsikringsrådgivning til faggrupper-
ne el, VVS og køl. For mere info kan man 
kontakte Ensure for en uforpligtende 
snak og rådgivning om en forsikrings-
løsningen.

Du kan vælge imellem disse 
forsikringer:
1. All Risk-forsikring (løsøre / bygning)
Forsikringen dækker skade på dine vær-
dier samt driftstab, hvis fx bygninger, 
maskiner, varer og andet løsøre bliver 
udsat for pludselige og uforudsete ska-
der som følge af brand, påkørsel, vand, 
tyveri osv. 

Ny forsikringsaftale: 
Forsikringer som er 
skræddersyede til Dansk 
Køl & Varmes medlemmer

Fortsættes side 20



TEMP  5 | 201920 TEMP  5 | 2019 21

2. Erhvervs- & produktansvars-
forsikring
Forsikringen dækker eventuelle økono-
miske konsekvenser, hvis virksomheden 
eller dens medarbejdere pådrages er-
statningsansvar ved skade på ting eller 
personer ude hos kunder eller blandt 
kollegaer og samarbejdspartnere.

3. Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen dækker virksomhedens 
medarbejdere, hvis de kommer ud for 
en ulykke eller kommer til skade på job-
bet. Forsikringen er lovpligtig og er med 
til at sikre de ansatte i virksomheden.

4. Motorkøretøjsforsikring
Denne forsikring dækker skade på jeres 
egne køretøjer samt skader, der med 
køretøjet påføres andre personer eller 
deres ting. 

5. Sundhedsforsikring
Med en sundhedsforsikring til dine 
medarbejdere er de sikret hurtig be-
handling i tilfælde af skade. 
De undgår lange ventelister og sikres 
derved hurtigere undersøgelser, opera-
tioner eller behandlinger hos fx psyko-
log, fysioterapeut eller kiropraktor.

6. Cyberforsikring
Forsikringen dækker ved hacking eller 
virusangreb på computer, telefon o.l. 
Forsikringen kan dække økonomisk tab 
fx ved tab af data, men kan også dække 
eksperthjælp til at få bugt med virus og 
angreb.

7. Netbankforsikring
Netbankforsikring dækker mod indbrud 
på netbank og hacking af bankkonti. Da 
bankerne ikke dækker virksomheder 
mod elektronisk indbrud, giver denne 
forsikring ekstra tryghed.

8. Montageforsikring
Montageforsikringen dækker de skader, 
der eventuelt måtte ske på anlæg under 
montering. Før varen er installeret og af-
leveret til kunden, er den stadig montø-
rens ansvar.

9. Kollektiv ulykkesforsikring
Denne forsikring er et godt supplement 
til arbejdsskadeforsikring, fordi den 
også dækker medarbejderne, hvis de 
skulle komme til skade i deres fritid eller 
på vejen til og fra arbejde.

Ønsker du mere info?
For mere info bedes du kontakte mæglerne fra Ensure Odense 
på følgende e-mail og telefonnummer:

Ralph Tiedemann 

+45 2081 5110 
rti@ensure.dk

Ulrik Moseby 

+45 7022 4464 
+45 5361 7198 
umo@ensure.dk

Michael Moesgaard 

+45 7022 4464 
+45 3117 4454 
mmo@ensure.dk

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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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

Uddannelsespuljen blev etable-
ret som et nyt initiativ i 2018 for to 
kalenderår. Puljen har finansieret 
mange gode og nyttige ting for 
markedsføringen af køletekniker-
uddannelsen. Nu er puljen blevet 
forlænget.

Uddannelsespuljen 
er forlænget

Henrik Lohse fra 
Ahlsell Danmark Aps 

og Søren Bülow fra Dansk Køl & 
Varme underskriver her aftalen 

om uddannelsespuljen

Uddannelsespuljen er et samarbejde 
imellem Dansk Køl & Varme og Ahlsell 
Danmark Aps. Ahlsell har i 2018 og 2019 
sponsoreret et stort beløb til puljen i 
forhold til, hvor meget medlemmerne 
har købt hos Ahlsell. Pengene er blandt 
andet gået til at fremstille den uddan-
nelsesstand som medlemmerne kan 
låne. Der er desuden udviklet informa-
tionsmateriale, et demonstrations-køle-
anlæg og videoer med mere.

Aftalen om Uddannelsespuljen er nu 
fornyet og fortsætter på ubestemt tid. 
Det sikrer blandt andet, at medlemmer-

ne fortsat frit og kvit kan låne uddan-
nelsesstanden til messer og udstillinger, 
men der vil også komme nye initiativer.

Uddannelsesstanden 
på Mors
Uddannelsestanden har været en 
tur til Mors, hvor Buus Køleservice 
stillede op på en uddannelsesmesse 
den 21. november. 
Demonstrationskøleanlægget har 
desuden været udlånt til TEC i star-
ten af december.
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Hvem kan deltage?
ERFA-grupperne er primært for Dansk 
Køl & Varmes autoriserede installatør 
virksomheder. Og primært for ledere 
og ledende medarbejdere/medarbej-
dere med ledende funktioner.

Hvorfor mødes når vi er 
konkurrenter?
Se på det som ”kon-kollegaer”. I er 
både konkurrenter og kollegaer. På 
ERFA-mødet får du typisk mange flere 
”kollegaer” at tale med om forskellige 
udfordringer end du har i din egen virk-
somhed. 

ERFA-mødet er også en mulighed for 
at komme med idéer og forslag på 
en måde, der styrker os allesammen 
som branche. For eksempel: Hvad er 
de største forhindringer i den daglige 
drift? Hvad vil vi gerne have at myndig-
hederne ændrer?

Ingen forventer at du skal dele ud af 
dine forretningshemmeligheder. Det 
kan faktisk være forbudt!

Hvor holdes møderne?
Møderne holdes enten på et konferen-
cested eller nogle gange hos de enkel-
te medlemmer. Det bestemmer grup-
pen selv, men der er altså ikke et eller 
få medlemmer der ”ejer” møderne el-
ler bestemmer, hvor de holdes.

Læs mere på hjemmesiden under 
Medlem hos os>ERFA-møder.

ERFA-MØDE

Sæt dit næste ERFA-
møde i kalenderen nu!
ERFA-Hovedstaden: 
23. januar
ERFA-Syddanmark: 
30. januar
ERFA-Midtjylland: 
20. februar
ERFA-Sjælland: 
4. marts.

Hvis du endnu ikke har deltaget i et ERFA-møde, men overvejer at 
prøve det, er her et kort uddrag af vores FAQ om ERFA-møderne:

Er ERFA-møderne noget for mig?

Sjællandsgruppen blev der drøftet køle-
middelsituationen med gæsten Henrik 
Lohse fra Ahlsell Danmark. På novem-
ber mødet handlede det blandt andet 
om varmegenvinding, garantiordning 
og efteruddannelse.

ERFA Syddanmark i en pause og i godt 
humør. Hos Syddanmark var der blandt 
andet fokus på indsatsen imod ulovligt 
arbejde og kølemidler.

September stod i 
ERFA-gruppernes tegn

I september måned var der ERFA-møde i alle grupperne. Midtjyllands- 
og Sjællandsgrupperne har desuden nået at mødes også i november.

ERFA-MØDE

ERFA-hovedstaden fik en 
præsentation af JT3 og en 
præsentation af køleteknik 
i ventilation. Der blev også 
drøftet kampen mod ulovligt 
arbejde.

Hos ERFA-gruppe Midtjylland 
var der fokus på kølemidler 
med et oplæg fra Aircon. Des-
uden blev der drøftet tunge 
løft og politikontrolller.
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terårssamlingen var, at der er begræn-
set med sanktionsmuligheder, og at de 
sjældent bruges. Ganske vist er strafram-
men bøder og fængsel i op til 2 år, men 
det er ikke noget som Miljøstyrelsen kan 
uddele. I så fald skal politi, domstole og 
i nogle tilfælde Skat også inddrages, og 
så langt er de færreste sager nået.
Den gode nyhed er til gengæld, at Mil-
jøstyrelsens kampagne har en effekt 
selv uden disse straffe. Erfaringen fra 

kampagnen er nemlig, at de fleste som 
styrelsen kontakter, ændrer adfærd og 
stopper med deres snyderi. Og det er jo 
det vigtigste.

Kampagnen fortsætter i 2020
Selv om det er lykkedes at få Miljøstyrel-
sen til at øge kontrollen fra ingen kon-
trol til ”noget”, så er det naturligvis langt 
fra tilfredsstillende. Kampagnen i 2019 
viser, at selv med en beskeden indsats, 

kan der afdækkes et ganske 
stort antal sager. 

Det vil derfor være et af Dansk 
Køl & Varmes indspil til politi-
kerne i 2020, at der er behov 
for en yderligere styrkelse af 
kontrollen.

Foto fra Miljøstyrelsen: Ulovli-
ge f-gas beholdere er blandt 
andet fundet blandt import af 
forskellige fødevarer.

F-GAS KAMPAGNEN I 2019
■  Manglende overholdelse af f-gas kvoter og afrapportering mv.:  

8 sager afsluttet. 1 forventes politianmeldt.

■  Kontrol af ulovligt salg, herunder internetsalg: 19 sager om beslaglæggelse er 
afsluttet, 4 er under behandling og 1 sag om salg uden returordninger under 
behandling.

■  Kontrol af lovpligtige autorisationer: 5 sager afsluttet, 1 forventes politianmeldt. 
14 sager var per 1. november endnu ikke ekspederet. Miljøstyrelsen har udover 
kontrollen også ført en informationskampagne mod brugen af R134a til auto 
aircondition.

KLIMA

På efterårssamlingen i november præ-
senterede inspektør fra Miljøstyrelsens 
Kemikaliekontrol, Ida Lundstein Scharff, 
resultaterne af årets kampagne. Som 
man kan se af boksen her på siden, har 
styrelsen i 2019 haft over 50 sager med 
relation til f-gasser.

Baggrunden for disse sager er dels an-
meldelser fra Dansk Køl & Varme og 
medlemmerne og dels fra Miljøstyrel-
sens egne fund.

Som Ida Lundstein redegjorde for på 
efterårssamlingen, skal antallet af sager 
ses i lyset af den ressourceindsats styrel-
sen har til opgaven. Faktisk er der langt 
mindre end ét årsværk afsat til kontrol-
len. Set i det lys, er det faktisk et bemær-
kelsesværdigt stort antal sager. Man skal 
ikke søge længe for at finde urent trav 
omkring f-gasser.

Det handler om både klima og fair 
konkurrence
Når Miljøstyrelsen går ind i kontrolopga-
ven, er det ikke for Dansk Køl & Varmes 
skyld, men fordi reglerne for f-gasser 
skal modvirke udslip af stærke drivhus-
gasser. Indsatsen imod ulovligt arbej-
de og illegale kølemidler har derfor et 
stærkt klima- og miljøpræg.

For Dansk Køl & Varme handler det også 
om fair konkurrence. Det er desværre 
sådan, at det stadig er billigere at være 
en klimagris, der blæser på regler og 
love end at være et ordentligt kølefir-
ma med styr på alt. Også derfor er det 
vigtigt for branchen at fortsætte med 
at anmelde ulovligt arbejde og illegale 
kølemidler.

Ingen bliver klynget op i en lygtepæl
En vigtig pointe i præsentationen på ef-

F-gasser og 
klimaet

Dansk Køl & Varme/AKB bad i 2018 om at få skruet 
op for kontrollen med f-gasser og ulovligt arbejde 
med f-gasser. Det førte til Miljøstyrelsens f-gaskam-
pagne i 2019, som vi nu kender resultatet af.

Sådan gik f-gas 
kampagnen 
i 2019

KLIMA
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DET FAGLIGE HJØRNE

Ny 5-tons grænse er udskudt

Må jeg arbejde på Færøerne med mit 
danske kølemontørcertifikat?

Selv om det måske sker for de færreste, 
så er der alligevel nogle danske kølefir-
maer, der får tilbudt opgaver på Færø-
erne. Et medlem har derfor spurgt os, 
om hans danske kølemontørcertifikat 
gælder på Færøerne?

Det var et klogt spørgsmål, for selv om 
Færøerne jo er en del af Rigsfællesska-
bet med Danmark og deler meget lov-
givning med Danmark, er det faktisk 
ikke tilfældet på dette punkt.

Svar: Nej, det må man ikke umiddelbart.
Kølemontørcertifikaterne er udstedt 
med baggrund i Arbejdsmiljøloven, og 
den gælder ikke på Færøerne og i Grøn-
land.

Færøernes eget arbejdstilsyn Arbeiðs- 
og brunaeftirlitið oplyser til Dansk Køl 

& Varme, at det kræver et certifikat ud-
stedt af dem at kunne arbejde lovligt på 
Færøerne. Certifikatet kan dog umiddel-
bart udstedes på baggrund af et dansk 
certifikat, så der er mest tale om en rent 
administrativ godkendelse. Den skal 
imidlertid være på plads inden man på-
begynder et arbejde. 

Noget tilsvarende gælder, hvis man 
som firma ønsker at arbejde med over 
2,5 kilo kølemidler på Færøerne. Så skal 
man godkendes til dette, hvilket ty-
pisk kan ske på baggrund af en dansk 
ISO-9001-certificering.

Endvidere gælder der særlige regler, 
hvis man skal arbejde på et skib. Hertil 
kræves et særligt certifikat som også 
skal søges hos Arbeiðs- og brunaeftirli-
tið. Se mere på www.arb.fo.

Indtil Folketingsvalget i juni i år var det 
Miljøministeriets plan, at 10-kilos reglen 
skulle erstattes af en ny 5 tons CO2-ækvi-
valent grænse per 1/7 2020. Den plan er 
nu opgivet.

Det skyldes, at der politisk er sat i gang 
i et omfattende arbejde med at finde 
løsninger som kan indfri Regeringens 
målsætning om at opnå 70% reduktion 
i udledningen af drivhusgasser i 2030. 
5-tons grænsen – eller varianter af det 
forslag – er sat i spil som en af løsninger-
ne og indgår i et såkaldt virkemiddelka-
talog bag klimahandlingsplanen.

Klimahandlingsplanen kan først ligge 
klar efter nytår, og så kan en ny 5 tons 

regel ikke nå at blive klar til 1/7. Den skal 
nemlig godkendes i EU og det er der 
ikke tid nok til.

En sandsynlig ny dato er derfor 1/1 2021, 
men forslaget kan også vise sig at få en 
helt ny udformning. 
Følg med i det på 
Dansk Køl & Varmes 
hjemmeside og i 
nyhedsmailen.
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Star VVS Energi A/S
Murervej 16
6710 Esbjerg V

Jool
Køl & Varmepumpeservice
Østermarksvej 17
4780 Stege

Vi ønsker 
velkommen i 

Dansk 
Køl & Varme 
til vores nye 
medlemmer

Vestergade 28, 
4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
E-mail: 
info@dakv.dk 
www.dakv.dk

Kontortid: 
Mandag-torsdag 
kl. 09:00 – 16:00. 
Fredag 09:00 – 15:00

Ansvarshavende redaktør: 
Søren Bülow

Indsendte bidrag dækker 
ikke nødvendigvis forenin-
gens eller redaktionens 
synspunkter

Deadline for annoncer m.m.: 
Den 5. i månederne februar, 
april, juni, september og 
december 

Layout og grafisk 
produktion: Roskilde 
Mediecenter

Oplag: 375 eksemplarer

Papiret er fra fabrikken  
FSC-certificeret (bære-
dygtigt træ) og har EU’s 
Ecolabel. 
Trykkeriet er Svane-
mærket

Arbejdstilsynet har meldt ud, at fra den 
1. januar 2021 skal virksomheder, der 
sælger faremærkede kemiske produk-
ter til private forbrugere og professionel-
le anmelde produkterne til Poison Cen-
tre Notification Portal (PCN-portalen). 
Da kølemidler typisk er faremærkede, 
kunne man godt forestille sig, at de var 
omfattet.

I de fleste tilfælde berører det dog ikke 
køle- og varmepumpefirmaet.
Arbejdstilsynet har overfor Dansk Køl & 

Varme uddybet, at det kun er når et ke-
misk produkt introduceres på markedet 
i Danmark for første gang, at det skal 
registreres i PCN. Herefter er produktet 
kendt og kan sælges og anvendes efter 
de anvisninger som producenten har 
angivet.

Det er derfor kun hvis man af en eller 
anden årsag importerer et kølemiddel 
som den første i Danmark, at man skal 
registrere det på denne måde.

DET FAGLIGE HJØRNE

Skal der altid være udsugning ved lodning?
Et medlem havde fået en påtale fra 
Arbejdstilsynet om manglende udsug-
ning i forbindelse med et loddearbej-
de. I det konkret tilfælde ville det dog 
være noget besværligt at etablere en 
udsugning, så medlemmet spurgte 
meget naturligt Dansk Køl & Varme, 
om der altid skal være udsugning? Eller 
hvor går grænsen?

Svar: Der er ikke noget entydigt svar. Her 
skal man bruge god og sund dømme-
kraft som man kan stå inde for, hvis Ar-
bejdstilsynet dukker op.

Lovgrundlaget er bekendtgørelse 1234 
fra 2018 (det er ikke en ny regel, men 
bekendtgørelsen er ændret på andre 
punkter i 2018). Her er udgangspunktet 
i § 16 at ”Unødig påvirkning fra stoffer og 
materialer skal undgås. Påvirkningen fra 
stoffer og materialer under arbejdet skal 
derfor nedbringes så meget, som det er 
rimeligt under hensyntagen til den tek-
niske udvikling, og fastsatte grænsevær-
dier skal overholdes.”

Arbejdstilsynet oplyser overfor Dansk 
Køl & Varme, at dette i praksis skal forstås 
sådan, at hvis det overhovedet er muligt, 
skal der etableres udsugning. Den næst-
bedste løsning, hvis der ikke kan etable-
res udsugning, er åndedrætsværn (eller 
andre foranstaltninger). 

Hvor grænsen går for, hvad der er ”mu-
ligt”, er svært at sige. Det kommer for-
mentlig an på den konkrete situation. 
Men man kan altså ikke gøre ”ingenting” 
bare fordi det ikke lige er nemt at lave 
udsugning.

Og man skelner ikke som sådan imel-
lem, hvad der anvendes til lodningen 
eller hvad der loddes på. Det er ud fra 
en betragtning af, at stoffer, der udløses 
ved en opvarmning, kan være en ukendt 
kombination af flere forskellige emner – 
herunder nogle som man ikke har styr 
på (lak- og malingsrester, legeringer 
osv). Derfor skal man tage sine forholds-
regler ved alle typer lodning.

Skal kølemidler anmeldes som kemiske produkter?
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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


