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Sådan får du 
indflydelse på 
politik
Køle- og varmepumpebranchen lever 
og har det godt, men der er også ud-
fordringer som vi kunne undvære. Des-
uden står vores branche med nøglerne 
til en væsentlig del af løsningerne på kli-
makrisen: Hvad skal der til for at vi kan 
nedbringe HFC-udslippet?

Som du kan læse om inde i bladet, har 
Dansk Køl & Varme derfor spillet 6 for-
slag ind i den politiske proces omkring 
den kommende klimahandlingsplan. 
Det er forslag, der har potentialet til at 
nedbringe udslip og det er forslag som i 
øvrigt vil styrke den del af branchen, der 
driver en ordentlig og lovlig virksomhed. 
Vi har de bedste forhåbninger om, at 
disse forslag får en effekt.

Disse 6 forslag kommer imidlertid ikke 
ud af det blå. Det er forslag som ud-
springer af debatter på ERFA-møderne 
og i medlemskontakten, og siden er de 
så blevet vedtaget af bestyrelsen. 

Forslagene udspringer af virkelighe-
dens verden og er målrettede. Den 
slags bliver bemærket inde på Christi-
ansborg, og derfor ser jeg det som vores 
vej frem til indflydelse, at vi bliver ved 
med at samle idéer og ønsker fra med-
lemmerne som vi så omsætter til poli-
tisk arbejde.

ERFA-møderne er altså ikke bare hyg-
gesnak – det er her du og din virksom-
hed kan få indflydelse. Hvis du ønsker 
at se forandring i kølebranchens ar-
bejdsvilkår, gælder det derfor om at 
møde op. Og for nu at være helt barsk 
og ærlig: Den, der ikke deltager, sætter 
sig selv udenfor indflydelse!

Jeg kommer også rundt på besøg hos 
medlemmerne når det er muligt, men 
lige når det angår indflydelse og politisk 
arbejde, er ERFA-grupperne det mest 
effektive redskab til at give vores bran-
cheforening politisk ammunition.

Vi har spillet de 6 forslag ind i den poli-
tiske proces og Dansk Køl & Varme er i 
det hele taget rykket lidt længere frem 
på banen. Vi er blevet mere synlige, kan 
jeg mærke. Nu kommer der langt flere 
reaktioner på vores udmeldinger og ini-
tiativer end tidligere. Det er ikke kun ro-
ser, vi får, men det gør ikke noget. Kritik 
er også et tegn på, at Dansk Køl & Varme 
bliver bemærket og er blevet en faktor. 

Den kommende tid bliver spændende 
for vores brancheforening.
 
Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

Wind-Free™ 
1-vejs kassette

Wind-Free™ 
High Wall

Wind-Free™ 4-vejs 
kassette + Wind-Free™  

4-vejs mini

Vælg mellem

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priserSamsung´s

Wind-Free™ Serie
– køling uden trækgener

Samsungs nye Wind-Free™ serie er designet til at tilføje nye 
dimensioner af komfortabel køling til både større og mindre 
klima løsninger. Jævnt og effektivt, uden trækgener, takket være 
optimerede fanblade og innovativ Wind-Free™ teknologi.
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mini kassette, Wind-Free™ 1-vejs kassette & Wind-Free™ High Wall 
(vægmonteret). Der findes en Wind-Free™ klimaløsning til ethvert 
formål – uanset type eller størrelse.
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Formandens klumme

Af Christian Ildor
Egentlig går det jo 
meget godt for de 
fleste af vores med-

lemsvirksomheder; vi løser opgaver for 
vores kunder kompetent og med højt 
service- og kvalitetsniveau. De fleste af os 
tjener vel også rimeligt på vores indsats. 

Så hvorfor egentlig bekymre sig om 
fremtiden, når dagen og vejen er god 
nok?

Men prøv at kigge lidt tilbage: Vores 
branche har siden midt i 1990´erne væ-
ret underlagt den ene forandring efter 
den anden: lovgivning af hensyn til mil-
jøet, teknologiforandringer, medarbej-
dersikkerhed, pension, arbejdsvilkår og 
krav om certificering for såvel virksom-
heder som ansatte. 

Disse forandringer fortsætter i 20´erne 
med forbud mod nye R404A-anlæg og 
udfasning af HFC-gasser som to eksem-
pler. 

Vi har i Dansk Køl & Varme følgende bud 
på, hvordan vi kan ruste vores medlem-
mer så de bliver foretrukket frem for 
andre virksomheder i den stigende kon-
kurrence om de gode kunder: Udover at 
stå som garant for lovligt arbejde, kva-
litet og miljøansvarlighed i opgaveløs-
ningen, finder jeg også, at vi har brug for 
disse tiltag: 

Garantiordning: i løbet af foråret ind-
kalder vi til en ekstraordinær gene-
ralforsamling for at få vedtaget den 
branchegarantiordning som generalfor-
samlingen fik lovning på. En garantiord-
ning vil give slutbrugerne et klart signal 
om, at her handler de med et seriøst 
firma. 

Opkvalificering: Hvis du i dit firma ikke 
er i besiddelse af et C- eller et D-certifi-
kat, vil jeg anbefale dig at kontakte se-
kretariatet for at komme til Dansk Køl 
& Varmes eget kursus i brandbare køle-
midler. Kurset har til formål at dit firma 
kan erhverve C-certifikat når Arbejdstil-
synet på et tidspunkt får lavet reglerne 
om. Det arbejder vi på at få dem til. Så 
i mellemtiden kan du tyvstarte opkva-
lificeringen med at få de nødvendige 
kompetencer på vores kursus. 

Indvinding af kølemidler: Vi har for ny-
ligt fået verdens første, landsdækkende 
returtagningssystem til brandbare HFC/
HFO kølemidler. Det er gennemført af 
aktørerne bag Kølebranchens MiljøOrd-
ningen (KMO). KMO udsteder f-gas cer-
tifikater og finansierer også returtagning 
af gængse såvel som brandbare køle-
midler. Du skal blot sørge for at rekvirere 
en godkendt returtagningscylinder til 
de brandbare kølemidler. For at støt-
te denne unikke ordning, vil jeg gerne 
opfordre til, at du køber kølemidler her: 
Ahlsell, Brenntag, Linde (tidligere AGA) 
og HJJ. Det er nemt at forfalde til slag-
tilbud fra et ukendt firma udenfor KMO, 
hvor kølemidlet er af ukendt kvalitet og 
muligvis uden om EU ś kvoter – men helt 
sikkert ikke bidrager til returtagningssy-
stemet. Lad være med at gøre det.

Jeg mener, at de ovennævnte eksem-
pler illustrerer, hvordan vi i fællesskab 
kan blive ved med at hæve barren og 
tænke længere end til dagen og vejen. 
På denne måde giver vi os selv en kon-
kurrencefordel, men det kræver et per-
sonligt engagement af hvert medlem, 
således at vi i fællesskab kan markeds-
føre os som kundernes naturlige valg i 
fremtiden.

Om at klare dagen og vejen – eller tænke lidt længere
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Allerførst vil jeg
Målsætningen er med Kri-
stians ord at ”Vi efterlader 
os intet aftryk på klimaet”. 
Helt kan det måske ikke 
lade sig gøre – og i hvert 
fald ikke på den korte 
bane. Men målsætningen 
for huset og virksomheden 
er, at det skal være neutralt 
for klimaet og selvforsy-
nende med el og varme 
plus en del af vandet.

Mere end idealisme
Kristian virker ikke som en klima-aktivist 
på Greta Thunberg-måden, men det er 
heller ikke bare af idealisme, at han vil 
bygge firmaets næste udviklingsskridt 
på denne måde. Det er også en velover-
vejet vurdering af, hvor markedet er på 
vej hen.

”Det begynder at brede sig fra de største 
virksomheder til de øvrige, at man ger-
ne vil drive forretning med god samvit-
tighed. Nu er det ikke bare Novo, men 
også mange andre”, konstaterer Kristian. 
”Når nabovirksomheden har fået de 
grønne løsninger, begynder man også 
selv at ville have dem”. 

Men for eksempel på ERFA-møderne 
hører man af og til, at kunderne måler 
tilbud fra kølefirmaerne ud fra 3 kriterier: 
pris, pris og pris! Så er det overhovedet 
muligt at sælge de her grønne løsnin-
ger, der tit er dyrere?

Den udfordring ser ikke ud til at røre 
Kristian. ”Branchen skal turde tilbyde 
kunderne nogle dyrere løsninger. Hvis 
du kan tilbyde dine kunder nogle bedre 

løsninger, er mange flere interesserede 
og priserne for den grønne teknologi er 
også på vej ned”.

”Denne her udvikling kommer til at skyl-
le ind over os. Lige nu er det i begyndel-
sen. Men når dem der er unge nu og 
vokser op med bevidstheden om klima-
et, bliver voksne, så bliver det dem, der 
træffer beslutningerne om, hvad der 
skal investeres i. Og det bliver grønne in-
vesteringer. Det sker om få år”.

Fremtiden rummer et kæmpe 
potentiale
Udover de grønne løsninger, har Kristian 
også fokus på Internet of Things (IOT). I 
fremtiden vil de fleste installationer og 
varige forbrugsgoder kunne gå på inter-
nettet og kommunikere så man blandt 
andet kan overvåge og fjernstyre dem 
over internettet.

”Jeg ser positivt på fremtiden for kø-
lebranchen”, siger Kristian. ”Der er et 
kæmpe potentiale for branchen, men 
branchen skal turde rode sig ud i ny tek-
nologi”.

KLIMA

Det er en formiddag i januar og vejret vi-
ser sig bestemt ikke fra sin venlige side. 
Det har faktisk blæst og regnet hele da-
gen og marken på Gørlev-egnen, som 
vi står på, er en stor mudderpøl. Kristian 
Abkjær fra JK El & Køl er ved at vise 
byggegrunden for firmaets nye domicil 
frem.

Lige nu stikker der nogle slanger op af 
jorden og ellers er der kun et dybt hul i 
jorden, som januarvejret har fyldt med 
regnvand. Men hullet er stedet for Kri-
stian Abkjærs vision: til foråret ligger der 
et testhus hvor firmaet selv afprøver og 
anvender en række klimavenlige instal-

lationer som kunderne kan se i funktion. 
”Kom ned og se – vi bruger det selv!”, er 
filosofien.

Og der er tænkt grundigt over at føre 
konceptet helt igennem. Huset som 
sådan bliver kraftigt isoleret og opført i 
materialer som kan genanvendes, der 
skal være varmegenvinding på venti-
lationen, lagring af varme og køling via 
jordslanger, regnvandsopsamling, sol-
celler til el og ladestandere til firmaets 
kommende el-biler. Dertil vil der kom-
me stærkt fokus på genanvendelse af 
alle de materialer som virksomheden 
anvender.

JK El & Køl bygger nyt domicil til foråret. Det bli-
ver ikke bare et domicil, men også en slags test-
hus, hvor kunderne kan se, at JK El og Køl selv 
bruger de klimarigtige løsninger, som de tilbyder.

Vision:

KLIMA

Kristian Abkjær ved 
byggegrunden

Vi efterlader 
os intet aftryk

Kom i gang med FN’s 
verdensmål i dit firma!

Se mere på DAKV.dk 
under punktet 
”Aktuelt for dig”
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Det var et stort maskineri, der blev sat i 
gang da den nuværende regering blev 
valgt og erklærede en 70% reduktion af 
drivhusgasserne i 2030 som en af sine 
målsætninger. Der er tale om et stort 
puslespil, der involverer alle dele af sam-
fundet, erhvervslivet og økonomien. 

Det kan diskuteres, om ikke opgaven 
blev undervurderet. I hvert fald er der 
gået ganske lang tid allerede uden at 
det er blevet til konkret handling - eller 
bare en køreplan for handling.  Forvent-
ningen er nu, at der kommer en hand-
lingsplan for klimaet til foråret. Men der 
skal ikke mange flere forsinkelser til før 
regeringen kan fejre 1 års fødselsdag 
uden en handlingsplan (det er den 24. 
juni).

Hvad betyder det for køle- og 
varmepumpebranchen?
Som bekendt indebærer den udbredte 
brug af HFC-kølemidler et udslip af me-
get stærke drivhusgasser. Den meget 

almindelige R404a gør næsten 4.000 
gange så meget skade på klimaet som 
C02. Det årlige udslip af HFCer fra køle- 
og varmepumpebranchen udgør offi-
cielt cirka 2% af Danmarks samlede ud-
slip af drivhusgasser. 

Det lyder måske ikke umiddelbart af 
meget, men det er det: vurderingen 
er, at af de 70%, som udledningen skal 
nedbringes med til 2030, er der løsnin-
ger svarende til 50%. Andre 10% kan fin-
des i nye, uprøvede løsninger. De sidste 
10% havde regeringen som udgangs-
punkt ingen løsninger på. Et bidrag på 
2% vil derfor være betydeligt.

Derfor er det oplagt, at køle- og varme-
pumpebranchen vil blive genstand for 
klima-regulering. Det vil sige udover, 
hvad der allerede foregår i form af EU’s 
nedfasning. Vi kan vente og se, hvad an-
dre finder på, eller vi kan selv søge ind-
flydelse på tiltagene.

6 forslag 
til klimahandlingsplanen
Det forventes, at regeringen i løbet af foråret eller sommeren vil spille ud 
med en handlingsplan for klimaet. Dansk Køl & Varme har sat 6 forslag i 
spil til en klima-indsats om køle- og varmepumper.

For Dansk Køl & Varme var det et let 
valg. På den baggrund har vi spillet de 
6 forslag direkte ind i processen.

Vi søgte indflydelse, og det 
blev godt modtaget
Meget usædvanligt lykkedes det at få 
samlet et antal af de myndigheder, der 
regulerer køle- og varmepumpebran-
chen rundt om samme bord. Regule-
ring af kølebranchen hører til under 6 
forskellige ministerier, og normalt skal 
Dansk Køl & Varme kæmpe med dem 
hver for sig. Men ved denne lejlighed 
var det lykkedes, at samle Miljøministe-
riet, Arbejdstilsynet, Skatteministeriet 
samt Klima- Energi- og Forsyningsmi-
nisteriet ved det samme bord.

Der var stor interesse for Dansk Køl & 
Varmes forslag og for deres potentiale 
for klimaet. Da klimahandlingsplanen 
som nævnt i indledningen stadig er 
undervejs, blev der dog ikke afgivet no-
gen løfter på mødet. Og i sidste ende 
er det en politisk beslutning, hvad der 
kommer med og ikke kommer med.

Situationen er den, at der fra alle sider 
er kommet et ukendt, stort antal for-
slag til klimahandlingsplanen. Alt kan 
naturligvis ikke komme med, men én 
ting er sikkert: Hvad Dansk Køl & Varme 
ikke får med i klimahandlingsplanen, 
vil vi arbejde på at få igennem på en 
anden måde.

En skrotningsordning, hvor der ydes 
tilskud til HFC-fyldte anlæg, som 
skrottes og erstattes af anlæg med 
naturlige kølemidler eller kølemidler 
med en meget lav drivhuseffekt. 

Tilbagerulning af afgiftsfritagelsen 
for import af HFC. Afgiftsfritagel-
ser har medført en øget import af 
HFC-kølemidler, der ikke opsamles el-
ler returneres.

Øget kontrol med illegal import og 
anvendelse af HFC-gasser. Herunder 
overskridelse af maksimal fyldnings-
størrelse og manglende certifikater. 

Registrering af HFC-fyldte anlæg
Et register for HFC-fyldte anlæg skal 
sikre et overblik over, hvor udslip kom-
mer fra, og hvor lovkravene ikke over-
holdes.

Øget uddannelsesindsats indenfor 
anvendelse af naturlige kølemidler. 
Der er behov for et bedre og hyppige-
re udbud af kurser. Samtidigt er der 
behov for at reformere kravene til at 
opnå de nødvendige certifikater. 

Skærpede krav til installation og 
service af HFC-fyldte varmepumper. 
Ukvalificeret installation og service af 
det meget store antal varmepumper, 
er en stor kilde til udslip og det er der-
for på tide at stille større krav. 

Billede fra mødet, hvor Dansk Køl 
& Varme fremlagde sine forslag og 
drøftede med repræsentanter fra de 
4 myndigheder. På billedet ser man 
blandt andet til venstre Dansk Køl & 
Varmes direktør Søren Bülow og til 
højre Mikkel Aamann Sørensen fra 
Miljøministeriet. Dansk Køl & Varmes 
formand Christian Ildor var også til 
stede – det var ham, der tog billedet.

Dansk Køl & 
Varmes forslag 
til klima-
handlingsplanen
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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

Køle- og Varmepumpeforum blev af-
viklet for første gang i 2019 og havde 
over 100 deltagere. I år er der i skrivende 
stund allerede mere end 140 tilmeldt!

Køle- og Varmepumpeforum er for dig, 
der ønsker at blive opdateret på ny vi-
den og tendenser indenfor køleteknik 
og varmepumper.

Der er inviteret et bredt felt af danske 
og internationale oplægsholdere, som 
vil præsentere nyt indenfor både teknik, 
regler og forskning og udvikling. Pro-
grammet spænder over varmepumper, 
naturlige kølemidler, HFO’er, ecodesign 

og seneste resultater fra projekter om 
soldrevet køling, zeotropiske blandinger 
og vand som kølemiddel. 

Køle- og Varmepumpeforum 2020 
er indrettet sådan, at du frit kan skifte 
imellem 3 forskellige spor, med i alt 25 
oplæg, og vælge de oplæg som du er 
mest interesseret i. 

Der er mulighed for at få et cafébord, 
hvis man ønsker at præsentere sit firma 
i pauserne. Eller man kan stille en roll-
up op med mere. Disse ting skal dog til-
meldes på forhånd.

Find programmet og praktiske 
oplysninger via dansk-koledag.dk
Køle- og Varmepumpeforum 2020 af-
holdes af Dansk Køledag, Teknologisk 
Institut og DTU Mekanik. Det er Dansk 
Køl & Varme samt Dansk Køle- og Var-
mepumpeforening, der står bag Dansk 
Køledag.

Køle- og Varme-
pumpeforum 2020
Igen i år inviterer Dansk Køledag, Teknologisk Institut og DTU Mekanik til: 
”Køle- og Varmepumpeforum” den 24. marts på DTU
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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

Nye svende 
klar til kølebranchen
6. december stod et nyt hold på 10 sven-
de klar på Den jydske Haandværkersko-
le efter at have bestået svendeprøven i 
køleteknik.

Som traditionen er, blev de fejret af sko-
len, mestre, branchen og familien ved 
en festlig afslutning på DjH.

Disse medlemmer af Dansk Køl & 
Varme var med til at sikre, at der 
også er køleteknikere til fremti-
den:
Kemp & Lauritzen A/S, 
Advansor A/S, Eurefa ApS, Buus 
Køle-Service ApS, El:con Glostrup 
A/S, Gramstrup Køling A/S, Lem-
vig Maskin & Køleteknik ApS, Car-
rier Refrigeration Denmark A/S

Fra venstre mod højre er det
Bronze: Mark Kragelund Bielefeldt
Bundgaard Køleteknik. Vejle A/S

Bronze: Carsten Glintborg Larsen
Buus Køle-Service ApS

Sølv: Jacob Rytter Christensen
Advansor A/S

Tillykke til dem og til alle de øvrige, 
der har slidt og slæbt for at gen-
nemføre uddannelsen.

Der var også medaljeuddeling



Stop med at spilde værdifuld varme! 
- Udnyt energien med varmegenvinding
DK-Heat Recovery System er en enegieffektiv løsning, der 
skåner miljøet ved at omdanne “spildvarme” til værdifuld  
energi gennem varmegenvinding.

DK-Heat Recovery med 
interne varmevekslere 

DK-Heat Recovery System med interne 
varmevekslere er en yderst energieffektiv 
løsning. 

Varmengenvindingstanken kan kombineres 
med et køleanlæg som hos f.eks. slagtere 
restauranter og bagerier mm., eller i  
kombination med flere kølesystemer.

På forspørgsel kan de interne  
varmevekslere kan også leveres for:
CO2 subkritisk og R410A (45 bar driftstryk)
CO2 transkritisk (120 bar driftstryk, 150 °C)

Udnyttelse af varme i et 
konventionelt system

100 %

0 %

Udnyttelse

40 K 5 K
Medium temperaturforskel Δ tm

DK-Heat Recovery UDEN 
vand flow i anlægget

Udnyttelse af varme i et  
DK-Heat Recovery system

100 %

0 %

Udnyttelse

40 K 5 K
Medium temperaturforskel Δ tm

DK-Heat Recovery MED 
vand flow i anlægget

DK-sugegasvarmeveksler

Fordele ved at bruge sugegasvarmeveksler 

DK-sugegasvarmeveksleren sikrer kompressoren og optimerer samtidigt 
komprosseranlæggets ydelse ved at underkøle væsken samt sikre en 
overhedning af sugegas.

• En optimal løsning til f.eks. propanlæg med et stort kølemiddelsflow på
grund af sugegasvarmevekslerens lave trykfald.

• Køleanlægget kan yde op til 10% mere afhængigt af driftsområdet.

• Bedre udnyttelse af fordamperen ved mindre overhedning, og dermed
en forbedring af ydeevnen.

• Sikkerheden for kompressoren optimeres, da højere en sugegas- 
temperatur sikrer tør sugegas, og kompressoren beskyttes mod væske.
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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

Dansk Køl & Varme
viste branchen frem på DM i skills

16-18 januar blev der afholdt DM i Skills 
i Bella Centeret i København. DM i Skills 
er årets største begivenhed indenfor ud-
dannelsesmesser med omkring 65.000 
besøgende.

Messen benyttes af skoleungdommen 
og andre uddannelsessøgende til at få 
et indtryk af de erhvervsfaglige uddan-
nelser. På messen er alt fra håndværk til 
en karriere i forsvaret repræsenteret.

Som sidste år var Dansk Køl & Varme i 
samarbejde med TEC Søborg tilstede 
med uddannelsesstanden som vi har 
fået fremstillet via Ahlsells og Dansk Køl 
& Varmes Uddannelsespulje. Og stan-
den var naturligvis siden sidste år blevet 
opdateret med Dansk Køl & Varmes nye 
navn!

Der var en del unge på besøg på stan-
den for blandt andet at prøve vores 
praktiske øvelse med at bukke kobber-
rør. Øvelsen er en god anledning til at få 
talt med de unge om, hvad køleteknik 
er for noget, og de muligheder, der lig-
ger i vores branche. 

En del besøgende havde allerede en 
uddannelse som elektriker, tømrer el-
ler andet og var interesseret i at byg-
ge ovenpå. En hel del af de unge var 
knap nok færdige med folkeskolen og 
har derfor ikke truffet et valg om deres 
fremtidige uddannelse. Med samtalen 
om uddannelsen til køletekniker, har vi 
sået et frø i deres overvejelser. 

Gramstrup 
Køling havde 
venligt udlånt 
Dennis til at 
stå for den 
praktiske øvel-
se på standen.
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Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700                 
ahlsellref@ahlsell.dk                     
www.ahlsell.dk

 Ö Clint chillere med R1234ze GWP < 1

 Ö FRA 279 TIL 1386 KW

 Ö Aksialventilatorer

 Ö Danfoss Turbocor kompressorer

 Ö Microchannel kondensatorer

 Ö Pladeveksler

Spar energi og CO2-aftryk med chilleren fra Clint. 
Brug udeluften til afkøling af vandet

CLINT CHILLER

R1234ze

LUFTKØLEDE CHILLERE MED FRIKØL 

Traditionen tro var Dansk Køl & Varmes 
bestyrelse på bestyrelsesinternat her i 
februar. Det blev i år den 6. og 7. februar 
i forlængelse af kurset om de brandba-
re kølemidler og internatet blev derfor 
holdt på DjH.

Internatet indeholdt dels et ordinært 
bestyrelsesmøde, dels en team-building 
session samt en drøftelse af de fremtidi-
ge mål og sigtelinjer.

Dansk Køl & Varme har iværksat mange 
nye initiativer og mål. På generalforsam-
lingen i november blev der blandt andet 
udpeget to centrale mål: flere medlem-

mer og en branche-garantiordning. 
I forhold til flere medlemmer drøftede 
bestyrelsen mulighederne nu og her, 
men også den langsigtede udvikling i 
branchen. Opkøb og fusioner skaber 
nye, store firmaer, men selvstændige, 
nye virksomheder starter løbende op. 
Det giver brancheforeningen såvel mu-
ligheder som udfordringer.

I forhold til garantiordningen blev det 
besluttet, at gennemføre en ekstraordi-
nær generalforsamling midt på året så 
en introduktion af ordningen ikke skal 
afvente næste årsmøde i november.

Bestyrelsen på internat

Dansk Køl & Varmes europæiske organisation AREA har 
fremstillet en pjece om illegale kølemidler som vi nu har 
oversat til dansk og trykt i 5.000 eksemplarer. 

Pjecen forklarer hvordan man kan identificere illegale kø-
lemidler, og hvordan man kan anmelde dem. Pjecen er 
velegnet til at vise til kunder eller samarbejdsparter, der 
ikke kender til eller ikke tror på, at der gælder nogen reg-
ler. Det hører vi af og til om.

Der er vedlagt et eksemplar til dette nummer af temp. 
Flere kan bestilles hos Dansk Køl & Varme (ved bestilling 
af et større antal beregner vi en stykpris). 

Ny folder om 
illegale kølemidlerBeskyt din virksomhed:

Køb k
ølemidler 

fra s
ikre 

lever
andører!
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BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

Aertesi Fancoils

Nicolaj Wyke

nwy@airconteknik.dk

+45 87 52 12 21

Salgstekniker / Aertesi produktansvarlig

• Specialversioner til fjernkøl, hospitaler         
  og hoteller
• 3D-modeller til BIM
• Mulighed for CTS-tilslutning (Modbus)
• Loftkassetter med metalpaneler og      
  effektiv coanda-effekt.

Lad os hjælpe dig med dit næste 
projekt med kvalitetsfancoils fra 
Aertesi.

Bestil også via vores webshop: 
www.airconteknik.dk

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

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
Tlf. +45 86 34 51 11
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Har du styr på 
de brandbare kølemidler?
Har du eller din virksomhed brug for at arbejde med brandbare køle-
midler? Har I brug for et brush-up om sikkerheden ved brandbare køle-
midler? Eller har I hidtil ikke arbejdet med brandbare kølemidler, men vil 
gerne i gang?

Via den Ahlsell-sponsorerede Uddan-
nelsespulje kan Dansk Køl & Varme nu 
tilbyde et kursus i samarbejde med Den 
jydske Haandværkerskole.

Kurset afholdes på 
Den jydske Haandværkerskole 
den 12. og 13. marts 2020 
og er kun for medlemmer af 
Dansk Køl & Varme.

Kursusafgiften er på 2.000 kr. + moms 
per deltager. 

KURSET ER DESVÆRRE 
ALLEREDE FULDT BOOKET
Du kan komme på venteliste eller hol-
de øje med hjemmesiden og nyheds-
mail efter næste kursus.

Der er mulighed for at overnatte på 
DjHs skolehjem, og vi ser gerne, at I be-
nytter anledningen til at blive på skolen 
og få en netværksaften ud af det sam-
me med de andre medlemmer. Derfor 
betaler Dansk Køl & Varme for overnat-
ningen fra 12. til 13. marts.

Jeres virksomhed kan deltage med 1 
– max. 2 – ledende medarbejdere (me-
ster selv eller overmontør eller lignende) 

med henblik på, at denne person så ef-
terfølgende kan instruere andre på virk-
somheden.

På kurset gennemgås de forskellige 
sikkerhedshensyn i forbindelse med 
anlæg der indeholder brandbare køle-
midler bl.a. en APV. Endvidere ser kurset 
nærmere på love og regler for brandba-
re kølemidler. Og så er der en praktisk 
øvelse på nogle mindre propan-units.

Der udstedes et kursusbevis efter endt 
kursus. Kurset giver ikke et c-certifikat. 
Dette kan udstedes senere, når om-
stændighederne for det er opfyldt. Men 
efter kurset har virksomheden mulighe-
den for at arbejde lovligt med brandba-
re kølemidler op til 2,5 kilo.

Der er plads til 12 deltagere på kurset og 
tilmeldingen foregår på mail til 
bn@djhhadsten.dk. Husk at angive om 
du ønsker overnatning fra den 11. til den 
12 og /eller mellem 12. og 13. marts. Hvis 
skolen ikke kan tilbyde overnatnings-
plads, bliver der fundet et sted i nærhe-
den.

Se programmet på Dansk Køl & Varmes 
hjemmeside under ”Aktuelt for dig”

5.-6. februar var Dansk Køl & Varmes 
bestyrelse sat på skolebænken for at 
afprøve det nye kursus i brandbare kø-
lemidler.

Programmet for det nye kursus er blevet 
til efter en dialog imellem Dansk Køl & 
Varme og DjH. Det var derfor meget na-
turligt, at bestyrelsen også fik mulighed 
for at afprøve, hvordan det virkede.

Helhedsindtrykket var godt. Kurset giver 
en god indføring i nogle centrale krav 
til sikkert arbejde med brandbare køle-
midler. Der bliver brugt noget tid på at 
gennemgå lovgivning og regler, hvilket 
meget naturligt giver anledning til man-
ge spørgsmål som deltager. Det samme 
gør den praktiske øvelse på propan-an-
læggene.

Spørgsmål om, hvilket udstyr, der skal 
anvendes, hvilke kølemidler der nu er 
hvor meget brandbare og meget andet, 
fylder efterhånden godt op i indbakken 
og i telefonen hos Dansk Køl & Varme. 
Kurset vil være en god mulighed for at 
få svar og stille spørgsmål så usikkerhe-
den om de brandbare kølemidler bliver 
mindre. Brandbare kølemidler er ander-
ledes, men altså heller ikke så meget! 
Kurset er en god start på livet med de 
brandbare kølemidler.

Her er det Dansk Køl & Varmes for-
mand Christian Ildor, Kalundborg 

Køleservice, der holder sig på sikker 
afstand, mens bestyrelsesmedlem  

Anders B. Hansen, LF Køleteknik, 
arbejder på et af de 4 propan-anlæg. 
Den praktiske øvelse forløb sikkert og 

godt for alle 11 deltagere.

UDDANNELSESPULJEN 
har gjort dette kursus muligt.
Uddannelsespuljen er sponsoreret af 
Ahlsell og er etableret som et partnerskab 
imellem Dansk Køl & Varme og Ahlsell 
med det formål at styrke uddannelsesakti-
viteter i køle- og varmepumpebranchen.
Uddannelsespuljen har tidligere finansie-
ret bl.a. branchens uddannelsesstand og 
i forbindelse med det nye kursus i brand-
bare kølemidler, har Uddannelsespuljen 
finansieret en donation af 8 propan-
units med tilhørende redskaber 
til DjH og TEC i Søborg.

Dansk Køl & Varmes bestyrelse 
prøvekørte kurset
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Det ene var i ERFA-gruppe Hovedstads-
området, der havde henlagt mødet til 
hyggelige Ganløse Kro. Her var tema-
et sundhed og sundhedsforsikring på 
arbejdspladsen. Der var et oplæg fra 
Flemming Bonde Jakobsen fra Dansk 
Sundhedssikring, som står bag den del 
af Dansk Køl & Varmes forsikringspakke, 
som udgør sundhedsforsikringen.

På ERFA Syddanmarks møde blev der 
stillet skarpt på kølefirmaets PR. Der var 
et oplæg fra Elisabeth Kjær Tejlmand, 
Tejlmand Kommunikation om betyd-
ningen af kommunikation via sociale 
medier som kølefirmaere også kan be-
nytte sig af. Det blev også til et kig på 
nogle hjemmesider med eksempler på 
gode og dårlige punkter.

ERFA-møder siden sidst
Januar måned bød på 2 ERFA-møder. 

ERFA-MØDE

ERFA-gruppe 
Hovedstadsområ-
det på Ganløse Kro.

ERFA Syddanmarks 
møde med oplæg fra 
Elisabeth Kjær Tejlmand. 
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DET FAGLIGE HJØRNE

Præcisering vedrørende retrofit

I decembers nummer af temp skrev vi, 
at Miljøstyrelsen nu godkender retrofit 
af HFC-fyldte anlæg over 10 kilo. Det 
medførte en del reaktioner til Dansk 
Køl & Varme, og derfor vil vi nu præci-
sere et par punkter.

For lige at summere op, meddelte Mil-
jøstyrelsen i slutningen af 2019, at ”Kort 
sagt, må man gerne skifte fra ét HFC-kø-
lemiddel til et andet, uden at det bliver 
betragtet som at bygge et nyt anlæg, 
under forudsætning af, at anlæggets ka-
pacitet og/eller fyldning ikke øges, og at 
det nye kølemiddel er mere klimaven-
ligt end det gamle” 

I den forbindelse skal temp præcisere, 
at ændringen naturligvis ikke betyder, at 
retrofit ophæver enhver overvejelse om, 
hvorvidt der er tale om et nyt anlæg eller 
ej. Det er kun i forhold til spørgsmålet om 
kølemidlet. Der kan være andre regler – 
navnlig på ATs område – om forhold, der 

medfører, at et anlæg skal anses for nyt.

Der blev skrevet til os, at vi bragte en 
gammel nyhed, men det er nu ikke til-
fældet. F.eks. har Miljøstyrelsen netop 
før jul ændret på sin hjemmeside om 
dette punkt.

Endvidere har Miljøstyrelsen overfor 
Dansk Køl & Varme præciseret, at hver-
ken anlæggets kapacitet eller fyldning 
må øges. Kølekredsen må ikke gøres 
større og hvis der var f.eks. 12 kilo R404A 
på anlægget, må der fortsat højest fyl-
des 12 kilo f.eks. R449A på. Uanset om 
massefylden af det nye kølemiddel 
er en anden. Ellers skal man søge en 
dispensation.

Endeligt mener Miljøstyrelsen, at ud-
meldingen om retrofit ikke er en æn-
dring, men en præcisering. Dansk Køl 
& Varme har noteret sig Miljøstyrelsens 
opfattelse.

DET FAGLIGE HJØRNE

Er tidligere tiders ulovlige varmepumper på op til 50 kilo 
HFC blevet lovlige? Ja – under visse betingelser

19. november 2018 blev bekendtgørelse 
1326 (”10-kilos reglen”) ændret så visse 
varmepumper op til 50 kilos fyldning 
blev tilladt. Der er tale om de varme-
pumper, der er færdigsamlet fra fabrik i 
kompakt kabinet, der primært er samlet 
ved svejsning eller lodning. 

Men hvad så med varmepumper af 
den art, som blev solgt og installeret – 
ulovligt, fordi de var over 10 kilo – før be-
kendtgørelsens ændring, ville et med-
lem vide. Er de fortsat ulovlige eller er 
de blevet gjort lovlige?

Bekendtgørelsen vedrører et forbud 
imod import, salg og anvendelse af HFC-

fyldt udstyr, men med en række undta-
gelser. Herunder for varmepumper, der 
er færdigsamlet fra fabrik i kompakt ka-
binet, der primært er samlet ved svejs-
ning eller lodning. Hvis varmepumpen 
med over 10 kilo HFC blev importeret 
og solgt før 19/11 2018, var salg og import 
ulovligt. Men i dag er anvendelsen ble-
vet lovlig uanset, at salg og import den-
gang var ulovlig. Miljøstyrelsen forholder 
sig i dette tilfælde ikke til historikken, 
men til den gældende lovgivning.

Om det er rimeligt, at firmaer bag ulov-
ligt salg og import på den måde slipper 
godt fra det, er en anden sag, men an-
læggets ejer kan altså tage den med ro.

En af hjørnestenene i standarderne for 
køle- og varmepumpeanlæg er EN378. 
Der er foretaget en række mindre æn-
dringer og tilføjelser i de seneste år. Det 
gælder blandt andet i forhold til krav til 
sporingsudstyr, som vi tidligere har be-
skrevet i medlemsbladet 2/2018.

Dansk Køl & Varme får af og til henven-
delser fra medlemmer, der vil høre, om 
vi har eksemplarer af EN378 til salg, som 
vi havde det i 2017.

Dansk Køl & Varme vil gerne formidle et 
salg af EN378, så medlemmerne kan få 
noget rabat, men for at kunne forhandle 
en rabat igennem, skal vi købe et større 

antal hos Dansk Standard. Så det giver 
bedst mening at gøre det på det tids-
punkt, hvor de fleste medlemmer får 
brug for at anskaffe standarden. Og det 
bliver når EN378 genudgives med alle 
ændringerne indarbejdet.

Dansk Standard oplyser, at den revide-
rede, og endelige udgave af EN378 ud-
gives i foråret 2021, så det afventer vi.

I mellemtiden kan man naturligvis købe 
standarden enkeltvis med tilhørende 
dokumenter med ændringer og tilføjel-
ser direkte hos Dansk Standard: 
www.ds.dk.

Revideret EN378 er endnu ikke udgivet




