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Wind-Free Comfort    Wind-Free Elite

Vælg mellem

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Byd velkommen 
til Samsungs 
nyeste Wind-Free™ 
vægmodeller
– køling uden trækgener

Samsungs nye Wind-Free™ vægmodeller er designet med fokus 
på det optimale indeklima i det intelligente hjem. Wind-Free™ 
funktionen sikrer køling uden trækgener, anlæggets kunstige 
intelligens registrerer lokalets indeklima og brugermønstre for 
automatisk indstilling og bevægelses sensoren sikrer blandt andet, 
at luftstrømmen enten følger eller undgår personerne i rummet - 
alt efter indstillinger.

Begge modeller er med indbygget Wifi og kunstig intelligens. Dertil 
leverer Samsung Elite markedets laveste lydniveau fra kun 16dB. 

Fås til singlesplit og multisplit i ydelser fra 2,0-6,8 kW.

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

Officiel Dansk Distributør:

Den lange vej til 
Fair konkurrence

Dansk Køl & Varme har nu i godt 2 år 
opfordret medlemmerne til at anmel-
de ulovligt kølearbejde og illegale kø-
lemidler. Det gør vi, fordi virksomheder, 
der skærer hjørner i de mange regler 
på køle- og varmepumpeområdet kan 
påføre de lovlydige virksomheder unfair 
konkurrence.

For eksempel skal der investeres en hel 
del penge og tid i en ISO 9001-certifi-
cering og i efteruddannelse til kølemon-
tører med videre. Det lovlydige firma ta-
ber også penge, hvis det siger nej til en 
opgave, hvor kunden ønsker en ulovlig 
løsning, og der så er en eller anden kø-
le-cowboy, der går hen og udfører opga-
ven uden skrupler (og uden certifikater, 
med illegale kølemidler og så videre…).
Al den slags er naturlig uacceptabelt og 
skal stoppes.

I de sidste 2 år har vi desuden lagt pres 
på myndighederne for at få øget kon-
trollen og for at få gjort noget ved an-
meldelserne. Jeg vil gerne sige helt ær-
ligt, at vi er kommet et stykke, men ikke 
er i mål endnu med dette samarbejde. 
Myndighedernes kontrol er utilstrække-
lig, hvilket Dansk Køl & Varme har gjort 
Regeringen opmærksom på i forbindel-
se med vores indspil til klimahandlings-
planen. Lovligt arbejde er nemlig også 
en del af indsatsen for at modvirke ud-
slip af drivhusgasser.  

Men du skal vide, at der opnås resultater. 
Og at der faktisk udføres kontroller. Ulov-
ligt arbejde bliver stoppet. Derfor er der 
i dette nummer to artikler, der handler 
om den myndighedskontrol, der udfø-
res, og som også giver resultater.

Et af Dansk Køl & Varmes største pro-
blemer i denne sammenhæng er, at vi 
sjældent kan få at vide – eller må fortæl-
le – hvad der rent faktisk kommer ud af 
anmeldelserne. Det må myndigheder-
ne nemlig som oftest ikke oplyse. I en-
kelte tilfælde kan man dog direkte se 
resultaterne, og artiklen i dette blad er 
et eksempel.

Kampen for fair konkurrence er svær og 
tager lang tid. Men det skal ikke stoppe 
os, at det er svært. Og de fleste, som er 
beskæftiget i kølebranchen, er i bran-
chen for resten af livet. Så selv om det 
tager lang tid, gør det også gavn i lang 
tid.

Derfor: Bliv ved med at anmelde. Det 
nytter! 

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Hvad er egentligt sværest; at starte no-
get eller at afslutte noget?

Vores branche har – ligesom resten af 
samfundet – været igennem et par hår-
de måneder, hvor Danmark stoppede 
op, og mere end 200.000 lønmodta-
gere kom på offentlig lønkompensati-
on. Nedlukningen af samfundet var en 
yderst kompliceret proces, som skulle 
gå hurtigt for at mindske faren for smit-
te og økonomisk kollaps. 

Nu er vi heldigvis ved 
at være igennem 
det værste af Coro-
na-pandemien, ser 
det ud til. Samtidig 
må man konstate-
re, at den gradvise 
oplukning har været 
- om muligt - endnu 
vanskeligere end sel-
ve nedlukningen. 

Som branchefor-
ening har vi fokus 
på at hjælpe iværk-
sættere og ildsjæle, 
der gerne vil starte en kølevirksomhed, 
i gang med de svære discipliner som 
ISO-certificering, markedsføring, lovgiv-
ning osv. Der er også mange offentlige 
initiativer som for eksempel den digita-
le rådgivning på Virksomhedsguiden. 
Iværksætteri spiller en stor rolle for væk-
sten i samfundet, for når der kommer 
nye kræfter til, udvikles markedet, der 
tages nye metoder i brug, og der skabes 
nye jobs. 

Men hvad med de virksomheder, som 
har været i markedet i mange år, og 
hvor ejerlederen måske er ved at tænke 
på et rettidigt generationsskifte? I disse 
virksomheder er der masser af erfaring, 
faglighed, lokalkendskab og viden om 
håndværket i at drive en god forretning. 
Har vi som branche nok fokus på vækst-
potentialet i dette segment, hvor nye 
kræfter har et enestående afsæt for at 
bygge videre på det eksisterende fun-
dament af serviceaftaler, indkøbsaftaler 

og kunderelationer? 

For mit eget ved-
kommende har jeg 
valgt at sælge min 
virksomhed til Hol-
bæk Køl A/S. Jeg 
glæder mig over at 
give knap 25 års er-
faring som firmaejer 
videre til yngre kræf-
ter, som til gengæld 
griber de digitale 
muligheder for at 
styre en større med-
arbejderstab.

Jeg mener, at vi i fremtiden vil se flere 
af denne slags opkøb af virksomheder, 
fordi krav til dokumentation, ISO 9001, 
tilbudsgivning, GDPR osv. gør det dyrere 
at drive et kølefirma – og derfor vil der 
være en tendens til, at større enheder 
simpelthen er mere rentable. 

I min egen salgsproces er jeg blevet 
opmærksom på, hvor mange teknika-
liteter og udfordringer man skal være 

Formandens klumme
Af Christian Ildor

3

”Jeg er blevet 
klar over, at det 

er mindst lige så 
svært at sælge 
eller lukke en 

virksomhed, som 
det er at starte 

en ny. ”
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opmærksom på, samt prisen på diverse 
advokater, revisorer, skat, moms, ferie-
penge – og et hav af andre ting, som or-
det ”generationsskifte” dækker over. Jeg 
er blevet klar over, at det er mindst lige 
så svært at sælge eller lukke en virksom-
hed, som det er at starte en ny. 

Som formand vil jeg gerne opfordre ER-
FA-grupperne til at sætte temaet om 
generationsskifte på dagsordenen. Der 
ligger på dette område et stort, uforløst 
potentiale for såvel unge som gamle og 
store som små virksomheder.

Jeg har et godt tilbud til dig, som er 
medlem af Dansk Køl & Varme, og 
som står og mangler en servicevogn 
til en ekstra lærling på kontrakt ef-
ter 1/6-2020. Eller til dig som starter/
har startet en ny virksomhed.

Tilbud til dig, der vil 
ansætte en ekstra 
lærling eller starte 
ny virksomhed

Af Morten Ravn, MR Kommunikation

Medlemsundersøgelse tyder på, 
at Dansk Køl & Varmes medlem-
mer er tilfredse. Også selv om der 
er plads til forbedring. Blandt ik-
ke-medlemmer er der stor inte-
resse for at blive medlem, selvom 
kendskabet er lavt, og profilen er 
uklar.

Som omtalt i sidste nummer af temp har 
bestyrelsen sat som mål, at Dansk Køl & 
Varme skal øge medlemstallet med 10-
15% i år. For at blive klogere på, hvad der 
skal til for at få flere medlemmer, er seks 
medlemmer og otte ikke-medlemmer 
blevet interviewet. 

Medlemmer er tilfredse, 
men efterlyser større synlighed

Medlemmerne blev bedt om at udtryk-
ke deres tilfredshed på en skala fra 1-10. 
Den gennemsnitlige karakter var 8,6. 
Da vi kun har spurgt ca. 3% af medlem-
merne, kan vi ikke dermed konklude-
re, at den gennemsnitlige tilfredshed 
blandt alle medlemmer er på samme 
høje niveau. Men det er en indikation af, 
at der gøres en god indsats, og at der 
arbejdes med de rigtige ting. Fx er der 
stor tilfredshed med hjemmesiden, der 
bruges forholdsvist meget, og med den 
indsats, der gøres for at få politisk ind-
flydelse.

Der er dog også plads til forbedring. 
Flere ”opfatter ikke foreningen som syn-

lige”, og de efterlyser større synlighed 
i fagmedier og på sociale medier. Et 
medlem mener, at ”det kan godt virke 
som om, at denne forening er noget, 
vi har for os selv”, og at ”det er vigtigt, 
at foreningen opleves som aktiv”.

Uklar profil hos ikke-medlemmer
Blandt de interviewede ikke-med-
lemmer kender halvdelen (fire ud 
af otte) Dansk Køl & Varme (eller 
AKB), og af dem kender to forenin-
gen godt, mens de to sidste ved, at 
foreningen eksisterer, men de har 
ikke noget særligt klart billede af, 
hvad Dansk Køl & Varme står for.

Selvom kendskabet er lavt, og profilen 
er uklar, er der generelt stor interesse 
for medlemskab. Man vil gerne have in-
formation fra nogle, der har sat sig ind i 
lovgivningen, og hvad der i øvrigt rører 
sig i branchen.

Hvad sker der nu?
Sekretariatet er i fuld gang med at 
forberede en rekrutteringskampagne 
under overskriften ”Stå stærkere – bliv 
medlem af Dansk Køl & Varme”. En 12-si-

ders brochure og en særlig hjemmesi-
de - begge målrettet nye medlemmer 

- er under udarbejdelse. Dansk 
Køl & Varme vil 
også komme 
på LinkedIn, og 
indsatsen på Fa-
cebook vil blive 
øget. Og allervig-
tigst – potentielle 
medlemmer, der 
er ISO-9001 cer-
tificeret, vil blive 
kontaktet.

Stor tilfredshed med 
hjemmeside og indsats 
for politisk indflydelse 

Dansk Køl & Varmes direktør 
Søren Bülow om medlems-
undersøgelsens resultat:
Det er glædeligt, at der er stor til-
fredshed med foreningen. Også 
selv om det kun er nogle få, vi har 
spurgt. Selvfølgelig er der noget, 
vi kan gøre bedre, og for eksem-
pel øget synlighed i medierne er 
netop et af årets indsatsområder.

Efter fusionen med Holbæk Køl har 
jeg en servicevogn (Volkswagen Trans-
porter 2,0 TDI i hvid, årgang 2011), fuldt 
indrettet med hylder og specialværktø-

jer som vakuumpumpe, tømme-
aggregat, læksøger, rørbukkere 
m.m. til gratis overtagelse efter 
først-til-mølle princippet. Giv mig 
et kald på 4083 9990.
Eneste betingelser er, at du opfyl-
der kravet om medlemskab og, at 

du enten ansætter en ny lærling eller 
starter/har startet en ny virksomhed.

Med venlig hilsen Christian Ildor

STÅ 
STÆRKERE

Bliv medlem
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Her i sommervarmen kan vi i temp brin-
ge en kølig nyhed: Vinterens anmeldel-
ser fra Dansk Køl & Varme af 3 skøjteba-
ner med ulovlige anlæg, blev alle fulgt 
op af Miljøstyrelsen og de ulovlige an-
læg blev bragt til ophør. Når 
nyheden først kommer nu 
– 6 måneder efter – er det 
kun fordi Miljøstyrelsen har 
været længe om at offent-
liggøre den. Skøjtebanerne 
blev naturligvis anmeldt og 
behandlet i vinters.

Skøjtebanerne lå alle på of-
fentlige områder 3 steder i 
Danmark, og er blevet ind-
viet med repræsentanter 
fra blandt andet de lokale 

kommuner, der i nogle af tilfældene 
endda har været en del af organisatio-
nen bag skøjtebanerne. Det gør natur-
ligvis kun overtrædelserne endnu mere 
uacceptable.

Miljøstyrelsen skrider ind 
overfor skøjtebaner
Anmeldelser fra Dansk Køl & Varme af 3 skøjtebaner med ulovlige køle-
anlæg virkede. 2 indskærpelser og et påbud om destruktion af anlægget 
sender et klart budskab.

På et af anlæggene havde nogen forsøgt at kradse 
oplysningerne om anlæggets indhold og fyldnings-
størrelse ud. Det lugter jo af en bevidst overskridelse, 
og den går naturligvis ikke.

Fortsættes side 10 

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

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

K-FLEX ST PLUS
Stort udvalg af isolering fra Europas førende leverandør!

K-FLEX ST PLUS er et komplet sortiment af rørisolering, pladeisolering 
og rørskåle både med/uden bøjle med tiltagende godstykkelse og en af 
de bedste brand- og røgklassificeringer på markedet. 

» Rørisolering
» Pladeisolering
» Rørskåle med/uden bøjle

www.airconteknik.dk

• FIW-kontrolleret B-s2, d0 brand- og røgklassificering
• Lavt energitab (Lambda ved 0 °C = 0,033 W/mk)
• Ingen mikroban (ingen brug af Nitrosan)
• UL, FM, marine- og offshore godkendt
• Tiltagende godstykkelse
• Mu-værdi på 10.000  

TEKNISKE EGENSKABER:
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Sådan anmelder du:
Hvis du er bekendt med et ulov-
ligt anlæg, illegale kølemidler 
eller en manglende ISO 9001, 
opfordrer Dansk Køl & Varme til, 
at du anmelder det. Du kan en-
ten anmelde det direkte til Miljø-
styrelsen og Arbejdstilsynet eller 
via Dansk Køl & Varme.

Læs mere på vores hjemmeside 
under Aktuelt for dig>Sådan an-
melder du ulovligt arbejde

Dansk Køl & Varme har afleve-
ret 6 forslag til politikerne om, 
hvordan man kan nedbringe 
udslippet af HFC og dermed be-
grænse skaderne på klimaet. Et 
af forslagene er en øget kontrol 
med store fyldninger og illegal 
import af HFC-kølemidler.

Miljøstyrelsens kemikalie-
inspektion behandlede i 2019 
i alt 50 sager: 
-  Manglende autorisationer  

(5 kontroller)

-  Kontrol af oplysninger opgivet 
af virksomhederne til EU Kom-
missionen (9 kontroller) 

-  Ulovlige engangsbeholdere  
(33 kontroller) samt

-  Ulovlige køleanlæg  
(3 kontroller)

I alle 3 tilfælde var der tale om anlæg 
med HFC-fyldninger langt over de tillad-
te 10 kilo og efter alt at dømme i mindst 
2 af tilfældene også om anlæg hentet i 
udlandet. Anlæggene var installeret af 
virksomheder, som ikke er medlem af 
Dansk Køl & Varme.

I den ene sag blev der udstedt et påbud 
om at destruere det ulovlige anlæg, hvil-
ket naturligvis har været et økonomisk 
tab for virksomheden bag. I de to andre 
tilfælde blev der givet en såkaldt ”ind-
skærpelse”. Det er en slags ”gult kort” og 
en advarsel om, at der følger bødestraf, 
hvis overtrædelsen gentages.

Dansk Køl & Varme så gerne, at der blev 
udstedt bøder med det samme, men 
sådan er juraen på området ikke skruet 
sammen.

Vi kan så til gengæld glæde os over erfa-
ringerne med disse indskærpelser som 
Miljøstyrelsen udsteder: Virksomheder-
ne ændrer adfærd. Og det er jo lige net-
op det, vi gerne vil opnå med anmeldel-
serne. 

Så bliv ved med at anmelde. Det virker! Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700                 
ahlsellref@ahlsell.dk                     
www.ahlsell.dk

3 modeller:
Hitachi Yutaki S 

- kompakt model uden vandbeholder
3 størrelser: mini, medium & big

A+++
Hitachi Yutaki S Combi 

- kompakt alt-i-et system inklusiv 
varmtvandsbeholder.

A+++
Hitachi Yutaki M 

- kompakt model til ude installation 
A+++
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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
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Tlf.  70 20 03 11
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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

På en varm juni-dag står Arbejdstilsy-
nets tilsynsførende Christian Storm Pe-
dersen ved Roskilde Havn. Oprindeligt 
var det planen, at interviewet og bille-
derne skulle have været hos et kølefir-
ma, Det ville have været oplagt. Men 
Christian har fagligheden i højsædet 
og nej: Hvis noget galt fanger øjet, er 
Christian stadig tilsynsførende, selvom 
vi mødes for at lave et interview. Derfor 
mødes vi i stedet på havnen. 

Christian Storm Pedersen har 20 års er-
faring med tilsyn og andre opgaver, der 
kredser omkring kølebranchen, og har 
derfor et godt grundlag for at besvare 
spørgsmål om, hvad der indgår i et til-
synsbesøg.

Køleanlæg er en del af 
et generelt tilsyn
Tilsynet med virksomheder er som ud-
gangspunkt et generelt tilsyn af alle de 
forskellige forhold, der skal være opfyldt 
af hensyn til arbejdsmiljøet. Med min-
dre der rent faktisk er sket en ulykke. Så 
rykker Arbejdstilsynet også ud. Christian 
fortæller, at det har han oplevet nogle 
gange med køleanlæg, men at det er 
relativt sjældent.

Køleanlæg er normalt en del af Arbejds-
tilsynets generelle tilsyn med virksom-
hedernes trykbærende udstyr. Hvis der 
under det generelle tilsyn bliver opda-
get et køleanlæg, er der en række ting, 
som kan kontrolleres. Blandt andet an-
læggets udstyrsjournal, sikkerhedsdata-
blade, og om kølemidlerne er med på 
listen over virksomhedens farlige stoffer.
 
Skriv i udstyrsjournalen, hvis noget 
ikke er i orden
”Jeg har ofte oplevet, at udstyrsjourna-
len ikke er i orden. Virksomheden ved 
måske ikke, hvor den er. Eller der mang-
ler oplysninger”, fortæller Christian. Det 
er virksomhedens ansvar, at køleanlæg-
get har en udstyrsjournal, der er i or-
den, men mange virksomheder er ikke 
klar over kravet. Hvis kølefirmaet bliver 

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg: 
Sådan ser de på køleanlæg

Fortsættes side 17

Arbejdstilsynet gennemfører cirka 36.000 tilsynsbesøg om året. Nogle af 
besøgene er på virksomheder, hvor der findes køleanlæg – eller hos kø-
lefirmaerne selv. Men hvordan ser Arbejdstilsynet egentlig på køleanlæg 
under et tilsynsbesøg?



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

tilkaldt til en opgave, hvor der for 
eksempel ikke er udført lovpligtige 
eftersyn eller opstillingskontrol, så 
bør kølefirmaet skrive det i udstyrsjour-
nalen, opfordrer Christian. 

På den måde bliver ejeren af kølean-
lægget informeret om fejl og mangler 
og kan gøre noget ved det. Historikken 
i udstyrsjournalen er desuden et vigtigt 
værktøj for de kølefirmaer, der skal  ef-
terse anlægget. 

Udstyrsjournal on-line eller på papir?
Christian kommer lidt tilfældigt ind på 
spørgsmålet, som Dansk Køl & Varme tit 
hører holdninger til: Skal udstyrsjourna-
len være online eller på papir (”tilsyns-
bogen”)? Begge dele er lovligt, men der 
er en hage ved online løsningen: ”Hvis 
internettet i virksomheden er nede, kan 
de ikke fremvise en on-line udstyrsjour-
nal, og så risikerer virksomheden en på-
tale”, siger Christian. 

Hvor der er køleteknikere, er der 
køleanlæg…
Nogle gange er det kølefirmaet, som 
Arbejdstilsynet besøger. Det er ikke Ar-
bejdstilsynet, der skal tjekke, om et kø-

lefirma lever op til deres ISO 9001. Det 
skal certificeringsorganet (den virksom-
hed der har certificeret kølefirmaet/ud-
fører audit) gøre. 

Hvis virksomheden til gengæld ikke har 
et ISO 9001 certifikat, kan det godt blive 
til en opgave for Arbejdstilsynet. 

Typisk er mange af 
medarbejderne et an-
det sted, når Arbejds-

tilsynet kommer på 
besøg i kølefirmaet, for-

klarer Christian. Medar-
bejdernes forhold, hvor 
de rent faktisk arbejder, 

er en del af tilsynet, så det sker, at 
han tager ud på de virksomheder, hvor 
montørerne befinder sig.

I den forbindelse kan Arbejdstilsynet 
opdage nogle køleanlæg, der skal ses 
nærmere på. Det samme kan ske, hvis 
Arbejdstilsynet er ude på et generelt 
tilsyn og konstaterer, at der er en køle-
montør til stede. Hvor der er kølemontø-
rer, må der jo være køleanlæg… 

Vigtigt, at branchen holder øje 
med overtrædelser
Christians indtryk er, at der er mange 
virksomheder, der gør et godt stykke ar-
bejde med at overholde de gældende 
regler. Men når de ikke gør, har Arbejds-
tilsynet brug for hjælp: ”Det er vigtigt, at 
der er nogen, der kan holde øje med de 
her ting. Det er vigtigt, at I er på banen”, 
siger Christian om Dansk Køl & Varmes 
opfordring til medlemmerne om at an-
melde ulovligt arbejde.

Anmeldelserne af manglende ISO 
9001-certifikat kan blive brugt af Ar-
bejdstilsynet til at vurdere hvilke virk-
somheder, der skal ses nærmere på.
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Forårets ERFA-møder blev aflyst på 
grund af nedlukningen under corona- 
krisen. Dermed gik medlem-
merne glip af nogle ellers 
interessante  emner om blandt 
andet  ISO 9001-certificering og 
energitilskud til varmepumper.

Nu er det i princippet muligt at 
mødes igen, men til gengæld 
har sommeren og varmen 
skabt travlhed hos mange 
medlemmer. ERFA-møderne 
må derfor vente til september, 
hvor alle ERFA-grupperne bliver 
skudt i gang.

Nu starter
ERFA-møderne igen
Der er sat nye datoer for ERFA-møderne. Som med så meget andet,  
afhænger det dog af, at der ikke kommer dårligt nyt om Corona- 
situationen.

Næste 
ERFA-møde:

Region Sjælland: Den 1. september 
kl. 16.00 på Restaurant Tee-Stedet, Sorø

Region Hovedstaden: Den 10. september 
kl. 16.00 på Ganløse Kro

Region Midtjylland: Den 22. september 
kl. 16.00 hos Multi Køl og Energi i Brabrand

Region Syddanmark: Den 23. september
kl. 16.00 på Hotel Postgaarden, Fredericia

Vi ses på 
ERFA-mødet

Træk en kon-kollega med!
ERFA-grupperne fungerer bedst, hvis der er 
en tilpas stor gruppe til møderne. Så kommer 
der flest erfaringer og idéer på bordet. Grib 
derfor fat i en kollega fra en anden virksom-
hed (eller din egen) og tag ham med til ER-
FA-mødet. 

ERFA-mødet kan også bruges til at invitere nye 
medlemmer indenfor i (Køle &) Varmen. Hvis 
du kender nogen, der overvejer at blive med-
lem, så spørg om det ikke er en idé at komme 
med som gæst på et enkelt ERFA-møde.

DeLaval er den førende langbrugstjeneste indenfor 
malkeudstyr og leverer udstyr til hele verden. Inden 
for kølebranchen arbejder de med køletanke og 
pladekølere til køling og lagring af mælk.

Firmaet holder til i Kolding og kan nu findes under 
kvalitetsstemplede kølefirmaer på Dansk Køl & Var-
mes hjemmeside.

Velkommen til
DELAVAL A/S
Det nyeste medlem
DeLaval A/S er blevet medlem i 
Dansk Køl & Varme.
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På trods af besværet med at 
leve op til de mange forholds-
regler overfor corona-virus, 
lykkedes det for Den jydske 
Håndværkerskole at gen-
nemføre de fysiske svende-
prøver i maj måned på noget 
nær sædvanlig vis. I tiden op 
til prøverne havde skolen el-
lers været lukket, og eleverne 
var på fjern-undervisning.

Alle 13 bestod prøverne, og 
der blev endda uddelt medal-
jer. Bronze til Jonah Gakaara 
Wanjau, Nordfrost Køleser-
vice ApS og Magnus Dybdal 
Kamstrup, NH3 Kølegruppen 
ApS. Sølv til Mads Hybert Kat-
holm, SA-AL Køleteknik ApS.

Den sædvanlige fejring på 
skolen af svendene med fa-
milie og venner måtte de 13 til 
gengæld undvære på grund 
af corona-forholdsreglerne. 
Men deres bedrift bliver jo 
ikke mindre af den grund. 

Svendeprøverne 
blev gennemført
trods corona-virus!

De nye svende fra hold 66 ses 
her i corona-rigtig opstilling 
efter de vel overståede prøver.

Tillykke til alle 13!
Disse medlemmer af Dansk Køl & Var-
me udlærte nye svende, og har dermed 
været med til at skaffe nye køleteknike-
re til branchens fremtid: 

Coromatic A/S, Bravida Danmark A/S, 
Industrimontage A/S, NH3 Kølegruppen 
ApS, SA-AL Køleteknik ApS, LF-Køletek-
nik aps, PVN Køleteknik A/S, Danfrig A/S 
og Victor A/S.
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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

Brochuren med sloganet STÅ STÆRKE-
RE skal vise, hvordan man som medlem 
af Dansk Køl & Varme både står stærke-
re som virksomhed og er med til at gøre 
hele branchen stærkere.  

De to modeller på bille-
derne hedder Jesper og 
Jesper, og forsøger at 
give et indblik i hverda-
gen som køleteknikere 
for at vise fremtidige 
medlemmer, hvorfor 
man står stærkere ved 
at blive medlem i Dansk 
Køl & Varme. Fotografen 
hedder Marie-Louise 
Baes.

Til daglig er Jesper Fre-
deriksen serviceleder 
og Jesper Rise er afde-
lingschef hos PACCO 
A/S i Roskilde. Under 
photoshootet viste de 
rundt både på firmaets 
egen adresse og hos en 
kunde, hvor de er ved 
at installere nogle nye, 
mere miljøvenlige køle-
anlæg. 

Den nye brochure bliver fulgt af en 
hjemmeside, der både skal vise alle for-
delene ved at være en del af Dansk Køl 
& Varme, og gøre det nemt at blive nyt 
medlem. 

Dansk Køl & Varme har været på 
photoshoot med temaet: 
STÅ STÆRKERE
Dansk køl & Varme har allieret sig med en professionel fotograf og et par 
friske køleteknikere for at tage billeder til en brochure, der skal vise de 
mange fordele ved at være medlem.
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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

Mangler du værktøj? 

Vi har alt i Refco, se mere på klimalux.dk/shop

– en klog beslutning
DET FAGLIGE HJØRNE

Eftersyn på et anlæg, der ikke er i brug?

Et medlem har spurgt, om et kølean-
læg, der ikke bruges, men bare holdes 
i baghånden som en reservekapacitet, 
skal have eftersyn? Det bruges jo ikke.

ATs bekendtgørelse 100, kapitel fastlæg-
ger, at eftersynet kun kan udelades, hvis 
anlægget er ude af brug på det tids-
punkt, hvor der skulle udføres eftersyn. 
Men man kan altså ikke bare slukke for 
strømmen og gå hjem. For at anlægget 
kan være ”ude af brug”, skal det være 
helt ude af drift. Det vil blandt andet 

sige, at kølemidlet og trykket skal af (be-
kendtgørelsen bestemmelser om efter-
syn kommer netop af, at der er tale om 
trykbærende udstyr).

Når anlægget skal bruges igen, skal det 
manglende eftersyn først udføres, inden 
anlægget startes op efter de sædvanli-
ge regler.

Sekretariatet får af og til spørgsmål om, 
hvornår man skal CE-mærke, og retfær-
digvis skal det også siges, at det ikke al-
tid er nemt at finde rundt i. Det hjælper 
da heller ikke på overskueligheden, at 
man kan finde vejledninger med mod-
stridende svar.

Konkret har et medlem spurgt, om de 
skal CE-mærke en split-enhed (varme-
pumpe), når de installerer den? Der 
sættes jo to maskindele sammen.

Svaret er i de fleste tilfælde nej, bekræf-
ter Arbejdstilsynet. Det vil sige, det skal 
man ikke i de tilfælde, hvor man in-
stallerer en split-enhed, der allerede er 
CE-mærket af producenten, og instal-
lationen udføres, som producenten for-
udsætter det. Her skal installatøren ikke 
(igen) CE-mærke installationen.

Kravet om CE-mærkning skal blandt 
andet ses i forhold til Maskindirektivet, 

og når der er tale om en split-enhed, er 
delene tilsammen den ”maskine”, som 
producenten har CE-mærket. 

Situationen er en anden, hvis man sam-
mensætter dele fra forskellige produ-
center, eller hvis delene ikke anvendes, 
som producenten har forudsat det (her-
under hvis man modificerer komponen-
ter). Hvis man i den situation vil undgå at 
skulle igennem kravene til en CE-mærk-
ning, skal man skaffe dokumentation fra 
producenten på, at de dele, man sætter 
sammen, lever op til de krav, som pro-
ducenten har forudsat for CE-mærknin-
gen.

Se også artiklen om CE-mærkning i 
AKB-nyt 1/2018. Der er desuden oplys-
ninger om CE-mærkning i FAQen på 
Dansk Køl & Varmes hjemmeside (under 
”Find Svar”).

Skal kølefirmaet CE-mærke split-enheder?
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Vestergade 28, 
4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
E-mail: 
info@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.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: 
RA Reklame, Roskilde

Oplag: 375 eksemplarer

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

Vi har ansat en ny studentermedhjælp 
i Dansk Køl & Varmes sekretariat. Hun 
hedder Kamma Aziza Strube-Weber, er 
24 år og studerer Strategisk kommuni-
kation og digitale medier på Roskilde 
Universitet.

Kamma har blandt andet til opgave 
at drive foreningens Facebookside og 
hjemmeside. Hvis man har fulgt lidt 
med disse to steder i den seneste tid, er 
det allerede tydeligt, at der er kommet 
flere opdateringer.

Det er planen, at Dansk Køl & Varme i 
fremtiden desuden skal være til stede 
på LinkedIn. Også denne opgave, plus 
andre indenfor kommunikation, kan 
Kamma se frem til.

Velkommen, Kamma!

Ny medarbejder til 
kommunikation




