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Planlægning i 
en krisetid
I Dansk Køl & Varme følger vi situatio-
nen omkring corona-virussen og er op-
mærksomme på, at gøre, hvad vi kan 
for medlemmerne. Blandt andet ved at 
holde øje med, hvordan det går med-
lemmerne. På den baggrund kan du i 
dette nummer af temp se resultatet af 
medlemsundersøgelsen om corona-vi-
russens betydning for virksomhederne. 
Tak for besvarelserne – det var værdifuld 
information!

Men bortset fra det, er Dansk Køl & Var-
mes blik stadig stift rettet mod tiden 
efter corona og den udvikling af bran-
cheforeningen, som vi har været i gang 
med i et par år nu. Det ændrer krisen 
ikke på, og tiden til at se fremad, er fak-
tisk den rette nu.

Under 2. verdenskrig begyndte englæn-
derne at planlægge tiden efter krigen 
allerede inden Slaget om England i 1940 
var afgjort. Luftkrigen i Slaget om Eng-
land truede ellers med at føre til invasi-
on og besættelse af England, men plan-
lægningen for efterkrigstiden fortsatte 
med kølig sikkerhed. I slutningen af kri-
gen kunne man så iværksætte planen.

Uden sammenligning i øvrigt, så plan-
lægger vi i Dansk Køl & Varme også for 
tiden efter corona-krisen. Det betyder, at 
vi er gået i gang med at finde og udvik-
le redskaberne til at rekruttere flere, nye 
medlemmer. Det kan måske virke som 

et svært tidspunkt at få nye medlem-
mer, men det kunne også være netop 
nu, at ikke-medlemmerne indser nytten 
af, at være med i det stærke fællesskab 
af de førende køle- og varmepumpefir-
maer. 

Du kan læse mere inde i bladet om, hvad 
vi gør for at skaffe flere medlemmer. Du 
kan også selv være med til det, og vi får 
nok brug for din hjælp. Medlemmer er 
nemlig gode til at skaffe medlemmer, 
så jeg håber at du er villig til at give et 
nap med på den opgave. Der vil komme 
nogle nye redskaber, men hold dig ikke 
tilbage og sig til allerede nu, hvis du ken-
der en konkollega som du tænker, bør 
være medlem af Dansk Køl & Varme.

Dette nummer har også fokus på blandt 
andet tyveri fra servicevogne og værk-
steder, der stadig er et udbredt problem. 
Behovet for at passe på virksomhedens 
værdier har vist aldrig været mere aktu-
elt!

Og så kan vi ikke mindst præsentere 
det kommende årsmøde hos Danfoss i 
brancheforeningens 75-år jubilæumsår! 
Det bliver den 6. november, og vi satser 
stærkt på, at corona til den tid ikke vil 
være en hindring.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Dette er den sværeste klumme, jeg har 
skrevet som formand for Dansk Køl & 
Varme. For det første er det nærmest 
umuligt at se frem i tiden. Tingene æn-
drer sig dag for dag. Når temp udkom-
mer, er der gået et par uger siden jeg 
sad og skrev, hvad jeg synes er indlysen-
de – men som ikke behøver være det, 
når du læser klummen. For det andet 
ved jeg, at coronakrisen gør livet som 
virksomhedsejer meget svært for man-
ge medlemmer. 

Som branche må vi selvfølgelig bakke 
op om regeringens beslutninger og vise 
samfundssind; ingen af os har lyst til at 
se situationer fra danske hospitaler, som 
vi har set på TV fra Italien og USA. Vi ke-
rer os om at beskytte de svage i samfun-
det, og vi varetager som branche livsvig-
tige funktioner. 

Personligt oplever jeg, at kunderne er 
forstående over for deres kølefirma. 
Eksempelvis har vi fået lov til at udføre 
”halve” eftersyn, som kun omhandler 
udedelen, hvor vi senere kan komme 
tilbage til og lave et eftersyn på indede-
len. Andre kunder har vi været i dialog 
med om at fremrykke dele af større pro-
jekter. Jeg glæder mig over den hånds-
rækning, som jeg oplever fra offentlige 
institutioner og større virksomheder, der 
har tilbudt en kortere betalingsfrist på 
udført arbejde. 

Vi har som branche tidligere stået med 
store udfordringer. Senest den økono-
miske krise i 00´erne og før det udfas-
ningen af ”de rigtige” kølemidler. Og vi 
har formået at overleve ved at være om-

stillingsparate, reagere hurtigt – og ikke 
mindst ved at hjælpe hinanden i Dansk 
Køl og Varme. 

På den anden side af Corona-krisen ven-
ter et Danmark, der ønsker en hverdag 
med køl og varme som før. Vi skal ”bare” 
ride stormen af så længe. Så hold på 
dine folk, så du er klar til at levere, når 
kunderne igen efterspørger dine ydel-
ser. Du kan for eksempel lave aftaler 
med montørerne om nedsat arbejdstid, 
afvikling af ferie, afspadsering o.a. 

Der er hjælp at hente; regeringen har 
iværksat hjælpeprogrammer, der skal 
understøtte de hårdest ramte virksom-
heder og deres ansatte. Du kan læse 
mere på www.virksomhedsguiden.dk. 
Det er også vigtigt at montørerne i disse 
tider tager ansvar for at alt servicearbej-
de bliver lavet grundigt og småfejl ud-
bedret, så anlæggene er i så god stand 
som muligt. 

Vi kan hjælpe hinanden i Dansk Køl & 
Varme med sammenhold, for eksem-
pel med udlån af medarbejdere, samar-
bejdsaftaler eller en kollegial opringning. 
Sekretariatet står klar med vejledning og 
vil holde dig orienteret om tiltag, der kan 
hjælpe dig igennem krisen.

Køleanlæggene står netop nu over for 
den travle sæson med høj omgivelse-
stemperatur og et stort kølebehov. Så 
der skal nok komme både reparationer 
og nye anlæg til, selvom det i øjeblikket 
er lidt stille. Danmark har mere end no-
gensinde brug for os i en Corona-tid, så 
det er vigtigt at du holder hovedet koldt!

Formandens klumme
Af Christian Ildor

Hjælper dig med at holde hjulene i gang 
under Corona! 
Du sparer kostbar arbejdstid, holder gang i virksomheden 
og omsætningen...Og undgår smitte ved menneskelig kontakt! 

Vores klimaløsninger produceres i Europa, vores lagre 
bugner og vi er leveringsdygtige fra dag til dag i vores 
gængse sortiment. 

Du kan derfor gøre en sikker handel hos os.

KONTAKT OS OG GØR EN 
SIKKER HANDEL PÅ

TLF. 70 26 56 66

&  BKF-Klima 
NATLEVERING

Så lidt skal der til...
• Bestil dine varer på hverdage inden kl. 14.00
• Udfyld en natleveringsaftale (kun én natleveringsaftale pr. 

lokation. Den er gyldig så længe der arbejdes på stedet)
• Dine varer leveres på din ønskede lokation senest kl. 07.00 

næste morgen
• Pris: 100,- kr. ekstra i nattillæg pr. levering

NATLEVERING
til hele Danmark 

(kun brofaste øer)
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11. marts gav statsminister Mette Frede-
riksen besked om at sende det meste af 
den offentlige sektor hjem, sende elever 
fra uddannelsesinstitutioner hjem ugen 
efter, lukke fritidsaktiviteter og hun bad 
også den private sektor om at sende 
så mange hjem som muligt, En usæd-
vanlig situation var en kendsgerning, og 
den blev fulgt op af flere, efterfølgende, 
usædvanlige tiltag som sikkert heller 
ikke er slut når du læse dette.

Kursus aflyst en halv time før start
Klokken 7.30 den efterfølgende morgen 
sad en række af deltagerne til Dansk 
Køl & Varmes første kursus i brandbare 
kølemidler ved morgenbordet på DjH. 

De var klar til at starte kurset klokken 8, 
da beskeden kom: DjH er lukket! Noget 
af et anti-klimaks for alle de, der var klar 
til det længe ventede og meget over-
tegnede kursus i brandbare kølemidler. 
Men nok for de fleste forståeligt.  

Pengeproblemer
Regeringen kom i de følgende dage 
med økonomiske hjælpepakker til er-
hvervslivet til en værdi af et 3-cifret  
milliard beløb. Flere af ordningerne var 
dog kun vedtaget, men ikke til at tage i 
brug. Derfor kunne en hel del virksom-
heder – herunder Dansk Køl & Varmes 
medlemmer se kassebeholdningen be-
gynde at tørre ud.

Effekterne af corona-virussen kommer man nok til at mærke i måne-
der og år fremover. Men den måde, den slog ned i samfundet og også i 
køle- og varmepumpebranchen på, var noget helt specielt. Her er et lille 
udpluk af nogle af de mange begivenheder.

Dengang da corona-
virus kom på tværs

Hvad er aflyst og udsat af Dansk 
Køl & Varmes arrangementer?

Alle ERFA-møder er aflyst indtil vi-
dere

Kurserne i brandbare kølemidler 
på DjH og TEC er udskudt på ube-
stemt tid.

Køle- og Varmepumpeforum er 
udsat til 5/10.

Chill Venta i uge 42 er ikke aflyst. 
Dansk Køl & Varme har reserveret 
hotelværelser som du kan booke.

Som en lille del af den samlede løsning, 
tilbød Dansk Køl & Varme sine medlem-
mer 3 måneders udsættelse af kontin-
gentet. Et tilbud som godt 20 medlem-
mer tog imod i de første uger.

Der vil være økonomiske effekter både 
på kort og langt sigt. Dansk Køl & Varme 
udsendte et spørgeskema for at tage 
temperaturen på, hvor hårdt medlem-
merne er ramt økonomisk. Resultatet 
kan du læse om her i bladet.

Hvordan bliver man svend uden en 
svendeprøve?
Corona-epidemien skabte mange ufor-
udsete problemer og situationer, der 
ikke var prøvet før. Lukningen af uddan-
nelsesinstitutionerne skabte for eksem-
pel det problem, at det ikke længere var 
muligt at møde op på skolen og gen-
nemføre en svendeprøve som normalt. 
En del af undervisningen overgik til 
fjern-undervisning, men den praktiske 
del af svendeprøven – hvad med den?
Løsningen involverede et større pus-
lespil med Undervisningsministeriet, 
Industriens Uddannelser og DjH, og er 
faktisk ikke helt på plads før deadline til 
dette nummer af temp, Men formentlig 
ender det med, at svendeprøverne en-
ten kan gennemføres – individuelt. Eller 
at svendebreve udstedes administrativt 
og uden prøve, men baseret på karakte-
rer opnået i løbet af uddannelsen.

Omstillingsparate, hjælpsomme 
kølehelte
Undervejs var der moralsk opbakning at 
hente fra Dansk Køl & Varmes formand 
Christian Ildor, der i et brev til medlem-
merne blandt andet mindede om, at 
branchen før er kommet igennem kriser 
ved at være omstillingsparat og ved at 
hjælpe hinanden.

På europæisk plan har Dansk Køl & Var-
mes europæiske organisation AREAs 
præsident, Marco Buoni, udsendt et 
brev under overskriften: ”Tak til vores 
helte” om de mennesker i vores bran-
che, der fortsætter deres arbejde under 
krisen, og dermed sikrer, at livsvigti-
ge funktioner kan fortsætte. AREA har 
også sendt en opfordring til EU om at 
anerkende branchens vigtige rolle i en 
krisesituation og, om at sikre fri bevæ-
gelse af varer til branchen.
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Ugen før påske udsendte Dansk Køl & 
Varme et spørgeskema til sine medlem-
mer om effekterne af corona-epidemi-
en. Det gjorde vi for dels at få et indtryk 
af, hvor hårdt branchen er ramt, og dels 
for at få et indtryk af, om der er noget 
særligt Dansk Køl & Varme skal være op-
mærksom på.

Vi ved ikke nok om, hvem der har svaret. 
Så undersøgelsen er ikke det, man kal-
der repræsentativ. Det er for eksempel 
muligt, at dem, der ikke har svaret, ikke 
klarer sig som gennemsnittet af dem, 
der har svaret. Besvarelserne fordeler sig 
dog nogenlunde efter virksomhedsstør-
relse som medlemskredsen.

Mange klarer sig, men der er 
stor forskel
Men baseret på de besvarelser vi har 
fået, tegner der sig et billede af en bran-
che, hvor ganske mange ser ud til at kla-
re sig nogenlunde igennem corona-kri-
sen. Eller i hvert fald gjorde det indtil 
ugen før påske. Hvad krisen kommer til 
at betyde i de kommende måneder, si-
ger undersøgelsen ikke noget om.

Der er også et antal, der er ramt meget 
hårdt, og det er naturligvis bekymrende. 
Det hænger til gengæld ikke sammen 

Hvis din virksomhed, som utallige an-
dre, har ændret sit aktivitetsniveau, så 
er der en række tiltag, du bør være op-
mærksom på. Derfor har Ensure, udar-
bejdet en guide, som kort fortæller om 
tiltag, der kan have en positiv effekt på 
skadesrisikoen i denne tid.

Du kan finde guiden på Dansk Køl & 
Varmes hjemmeside under Spørgsmål 
og Svar>Skabeloner & Vejledninger

Ændring af virksomhedens forsikrin-
ger kan skabe likviditet
Hvis din virksomhed har måttet afske-
dige medarbejdere eller har ændret 

virksomhedens drift og formål, så kan 
det have en effekt på jeres forsikringer 
– både på risiko og økonomi. 

I den aktuelle situation tilbyder Ensure 
at hjælpe virksomheder med at forbed-
re likviditeten, uden at gå på kompro-
mis med forsikringsdækningen.

Kontakt:
Ralph Tiedemann: 2081 5110/
rti@ensure.dk
Ulrik Moseby: 5361 7198/
umo@ensure.dk
Michael Moesgaard: 3117 4454/
mmo@ensure.dk

Står din virksomhed tom eller halvtom 
på grund af corona?

Orientering fra Dansk Køl & Varmes samarbejdspart på 
forsikringer, Ensure.

Medlemsundersøgelse:
Corona-epidemi rammer medlemmerne meget forskelligt.

med, om virksomheden er lille eller stor. 
Både blandt store, små og enmands-
virksomhederne, er der flest, der klarer 
det nogenlunde, nogle der har proble-
mer og enkelte, der er hårdt ramt.

Virksomhedens typer af kunder har nok 
meget at sige for, om det går godt/no-
genlunde eller knap så godt. Supermar-
keder holdt for eksempel stadig åbent, 
mens andre virksomheder og offentlige 
institutioner har været helt lukket og 
utilgængelige.

Sammenligningen med omsætningen i 
januar og februar er måske lidt speciel 
fordi nogle virksomheder her har lidt 
lavsæson. Så måske er resultatet i figu-
ren lidt bedre end, hvis vi for eksempel 
havde bedt om at sammenligne med 
samme tidspunkt sidste år (men ja-
nuar-februar blev valgt for at gøre det 
nemt at svare).

Virksomhederne holder på 
medarbejderne
Cirka 42% svarer, at de ingen ændringer 
har foretaget i forhold til medarbejder-
ne. Måske fordi der er arbejde nok. Det 

kan også spille ind, at branchen i lang 
tid har manglet arbejdskraft, så virk-
somhederne holder på medarbejderne. 
Afvikling af ferie med videre benyttes 
også af cirka 40%.

Nogle har benyttet hjemsendelse med 
løn (23%) og kun cirka 9% har svaret, 
at de har afskediget personale. Enkelte 
skriver endda, at de har ansat medarbej-
dere.

Udskudt a-skat og moms (40%) er den 
mest almindelige måde at få kassebe-
holdningen til at strække på. Af støtte-
ordningerne, er lønkompensation den 
mest populære som cirka 30% benyt-
ter/vil benytte. 35% vil ikke benytte støt-
teordninger.

Undersøgelsen er et øjebliksbillede af, 
hvordan situationen ser ud efter de før-
ste par uger. Meget kannaturligvis æn-
dre sig.

Du kan læse mere om resultatet af un-
dersøgelsen på hjemmesiden.

Hvordan er det gået med virksomhedens om-
sætning i forhold til januar og februar måned?

Uændret eller 
bedre

0 til 30% 
nedgang

30 til 50% 
nedgang

50 til 70% 
nedgang

Mere end 70% 
nedgang

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hvilke løsninger har virksomheden taget i 
brug i forhold til personalet? (gerne flere svar)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har benyttet 
arbejdsfor-

deling
Hjemsendt 

med løn

Afvikling af 
ferie

Afsked-
igelse(r)

Ingen 
ændringer

Andet
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Hvert år stjæles der masser af værktøj fra 
byggepladser, servicevogne og værkste-
der. Ingen kender det præcise omfang, 
men Dansk Byggeri har skønnet, at der 
stjæles for omkring 500 millioner kroner 
værktøj om året. Rigspolitiet har opgjort 
antallet af anmeldelser om tyveri fra 
vare- og lastvogne til cirka 7.000 (i 2018 
som er det seneste, opgjorte år). Det er 
faktisk et fald på cirka 1.000 fra året før, 

men stadig et meget højt niveau efter 
flere års stigning. I 2014 var antallet cirka 
det halve.

For at forstå lidt mere af baggrunden for 
problemet, har temp talt med vicepoli-
tiinspektør Christian Østergård. Han er 
leder af forebyggelsessektionen i politi-
ets region Syd- og Sønderjylland.

Der stjæles værktøj 
for millioner

På ERFA-gruppe Sjællands sidste møde, var der besøg fra virksomheden Unisecure, der 
demonstrerede såvel mærkning af værktøj som sikring af servicevognen.

De fleste har hørt om det, og nogle har været uheldige at opleve det: ind-
brud i servicevognen, hvor langfingrede banditter har taget for sig af dyrt 
værktøj. Politiet opfordrer til at gøre noget ved sikkerheden på forhånd: 
Lad være med at vente til efter tyven har været der!

Uden hælere var problemet 
ikke så stort

Man kunne måske tro, at der var tale 
om en tilfældig bølge af kriminalitet, 
hvor kriminelle har opdaget hvor store 
værdier, der findes i servicevognene. 
Men problemet størrelse skyldes ifølge 
Christian Østergård en helt simpel ting: 
”Hr. og Fru Danmark er klar til at købe 
de her ting. Uden købere ville der ikke 
være et problem af samme størrelses-
orden.”

Og at det er et problem af betydelig 
størrelse, kan Christian Østergård be-
vidne. For et par år siden fandt politiet 
en så stor samling af stjålet værktøj, at 
de var nødt til at leje en hel lagerhal for 
at opbevare det.

Dit værktøj er ikke nødvendigvis i 
Polen

Det er en kendt sag, at der er grupper 
af østeuropæiske kriminelle i Danmark, 
men de udgør ikke den største del af 
problemet, siger Christian Østergård. 
”Det vil være at vende det blinde øje til 
at sige, at værktøjet ryger til Polen. Det 
meste er her i landet.”

Politiet opgør ikke særskilt fordelingen 
på indland og udland af de fund, de 
gør. Men erfaringen hos politiet siger, at 
det meste af værktøjet kan findes hos 
”naboen” – det vil sige ikke nødvendigvis 
så langt væk fra ejeren.

Insidere kan være en del af problemet
En insider er en person, der ved noget 
om, hvad virksomheden ligger inde 
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med af værktøj 
i hvilke biler, og 
hvornår bilerne er 
nemmest at stjæ-
le fra og så vide-
re. Det kunne for 
eksempel være 
en ansat eller tidli-
gere ansat, Derfor 
gælder det ifølge 
Christian Øster-
gård om, at have 
en sikrings- og sik-
kerhedspolitik på 
arbejdspladsen så 
alle ansatte ved, 
hvad der er tilladt.

Mange andre per-
soner kan også få 
viden om virksomhedernes værktøj og 
deres tilgængelighed, hvis man ikke 
tænker over, hvordan man styrer infor-
mationerne om det. 

At insidere er en del af problemet forkla-
rer, hvorfor meget af det stjålne værktøj 
ender på et sted ikke så langt fra dets 
oprindelige ejer. 

Tænk som en tyv
Man bør investere i at øge sikringen af 
sine varebiler, men de fleste gør det 
først, når de er blevet udsat for tyveriet, 
siger Christian Østergård. Derfor gælder 
det om at gå i gang med at sikre biler-
ne, uanset om man allerede har været 
udsat for tyveri eller ej. Og selvom for 
eksempel mærkning af værktøjet er en 
god idé, er det ikke nok. Christian Øster-
gård anbefaler flere lag af sikkerhed.

”Derfor handler det om både at sikre 
sine biler, mærke værktøjet, have styr på 
hvor værktøjet befinder sig og parkere 
på den måde, som er mest besværlig 
for tyven. 

Man skal tænke som en tyv. Jo mere 
bøvlet det er for tyven, jo større er chan-
cen for, at han opgiver – eller går videre 
til naboens biler.”

Christian Østergård er vicepolitiinspektør i forebyggelses-
sektionen i Syd- og Sønderjyllands politi.
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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

Men hvis nu uheldet er ude, hvad siger 
forsikringsselskabet så? Her har vi spurgt 
Ensure, der står bag Dansk Køl & Varmes 
medlemstilbud om forsikring:

Skader/tyveri af værktøj, måleudstyr, re-
servedele samt varer m.v., dækkes af trans-
portforsikringen. I vores program er der 
automatisk en dækning på kr. 100.000 
i hver bil. Og denne sum kan forhøjes, så 
den passer til den enkelte montørs behov.

Selvrisiko på denne dækning er kr. 5.000, 
dog er der særlig selvrisiko imellem kl. 
18.00 og 06.00 samt weekend på kr. 
10.000.

Et evt. tidstab, driftstab eller andet indi-
rekte tab er ikke dækket af forsikringen

Bliver forsikringen billigere hvis min 
virksomhed sikrer biler og værktøj?
Når et forsikringsselskab skal vurdere en 
kunde, vil det tælle positivt for præmien, 
hvis man mærker og sikrer sine biler bed-
re end gennemsnittet. Men det giver ikke 
nogen generel %-besparelse på præmien.

På længere sigt vil bedre sikring give virk-
somheden færre forsikringssager om ty-
veri end, hvad der forventes i branchen. 
Og det er et godt argument for en lavere 
forsikringspræmie, når forsikringen sene-
re skal genforhandles. Så både på kort og 
længere sigt, vil det kunne betale sig at 
passe godt på sit værktøj.

Hvad siger forsikringen?



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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citetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% inkl. styring med display, luftkølet 
kondensator med hastighedsregulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, 
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Hovedafbryder og kompressorkontaktor.
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ECOLITE CONDENSING UNITS
Den høje COP og den indbyggede ventilator 
muliggør lavtemperaturdrift med R448A

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

Boosteranlæggene er designet 
med særlig fokus på 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

Derfor kan vi sige velkommen til dette 
års årsmøde (som tidligere hed efterårs-
samlingen) i Nordborg i et samarbejde 
med Danfoss. 

Danfoss har jo en særlig og historisk po-
sition i branchen. Både i kraft af deres 
bidrag til den køletekniske udvikling og 
i kraft af det samarbejde, der af og til 
har været med vores brancheforening. 
Det er såmænd vores brancheforenings 
75 års jubilæum i år. Det skal naturligvis 
også fejres.

Vi har sammen med Danfoss udarbej-
det et spændende program, der både 
giver et indblik på første hånd i den helt 
enestående historie om Mads Clausens 
Danfoss. Og så står dagen også på ny 
viden om aktuel og fremtidig teknologi 
på vores område. 

Der indgår en VIP-rundvisning, hvor vi 
blandt andet får Mads Clausens spe-
cialdesignede kontor at se. Mads Clau-
sen interesserede sig for jagt, og derfor 
træder man ind i ikke bare et kontor, 
men lidt en jungle. En del af kontoret er 
desuden bygget op som en kopi af spi-
sestuen hjemme på gården, hvor Mads 
Clausen drev Danfoss fra sit børneværel-
se i næsten 30 år.

En anden del af Danfoss’ hovedkvarter, 
er det gamle bestyrelseslokale, der er 
bevaret som det så ud i 60’erne – inklu-
sive en lille udstilling af en række gam-
le komponenter. For den, der har været 
med i kølebranchen i mange år, vil der 
være rigtig mange kig tilbage i en histo-
rie, som han selv er en del af.

Vi andre kan blive imponeret over det 
væld af specielle anekdoter om teknisk 
snilde, gå-på-mod og omtanke som lig-
ger bag Danfoss’ historie.

Det kommer dog også til at handle 
om både nutidig og fremtidig teknolo-
gi. Herunder får vi et oplæg om et nyt 
projekt indenfor supermarked og om 
samarbejdet mellem Danfoss og Søn-
derborg og omegn omkring bæredyg-
tighed og energiforbrug.

Kom med til Dansk Køl & Varmes 
årsmøde hos Danfoss!
Da der i november sidste år var generalforsamling i Dansk Køl & Varme, 
blev det som noget nyt besluttet, at springe ud af den faste turnus for 
årsmødet imellem landsdelene. Samtidig var der opbakning til at prø-
ve et andet koncept end den velafprøvede model med ”generalforsam-
ling+halvdagskonference”.
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Fredag den 6. november 2020  
09:30  Velkommen hos  

Danfoss A/S, Nordborg
09:45  Generalforsamling i  

Dansk Køl & Varme 
11:00  Introduktion til Danfoss  

Engineering Tomorrow
12:00 Frokost i VIP restaurant 
13:00 Fabrikstur
14:00 Danfoss museumstur
15:00  Guidet tur i Danfoss  

Hovedkvarter 
15:45  Indlæg om teknologiske  

nyheder
16:30 Afgang til Hotel Alsik
19:00 Middag og fest  

Ledsagerprogrammet er den samme 
rundvisning som er vist i ovenståen-
de fra 13 til 15.45, men foregår om for-
middagen. Ledsagernes eftermiddag 
tilbringes i Alsik hotels Spa & Wellness 
afdeling.

Lørdag den 7. november 2020  
09:30  Indlæg om Sønderborg Havne-

projekt / Bæredygtighed / Hotel 
Alsik

10:30  Teknisk rundvisning i hotellets 
installationer / 360 graders view 
point og præsentation fra 16. 
etage over Sønderborg og  
omegn

11:30  Indlæg om Smart Store Super-
marked

12:30 Frokost. Tak for denne gang.

Hvis du ikke har fået nok af Alsik Hotel 
eller gerne vil have tid til at opleve det 
sammen med din ledsager:

Vi har reserveret et begrænset antal væ-
relser som giver mulighed for at over-
natte til 8. november og dermed kan 
også mødedeltagerne få mulighed for 
at nyde Alsiks spa & wellness samt gour-
met restaurant med videre (skal tilkø-
bes).

75 års jubilæum?
Den skarpsindige læser vil måske 
studse over de 75 års jubilæum. For 
står der ikke for eksempel på Dansk 
Køl & Varmes hjemmeside, at bran-
cheforeningen (AKB) blev stiftet i 
1951? Det er da ikke 75 år siden?

Forklaringen er den, at AKB blev 
dannet som en sammenslutning 
af Vest- og Østafdelingerne af ”For-

eningen af autoriserede danske Kø-
leserviceforretninger”. Den vestlige 
afdeling blev stiftet i 1945 og det er 
med dette udgangsår, at alle hidti-
dige jubilæer har været beregnet. 
Man skal have respekt for historien, 
så det vil vi naturligvis ikke lave om 
på, og derfor er det altså i år 75 år.

Rammerne omkring opholdet og ledsa-
gernes arrangement bliver også noget 
særligt. Foruden Danfoss har vi booket 
os ind på det nye og unikke Alsik Hotel (i 
Sønderborg). Alsik udmærker sig ved at 
tilbyde hele 60 forskellige spa- og well-
nessoplevelser fordelt på 4.500 kvadrat-
meter og fire etager. Se eventuelt mere 
på alsik-hotel.com.

Alsik er desuden opført med bæredyg-
tighed som princip, hvilket blandt andet 
kommer til udtryk i valget af teknologi-

ske løsninger for lys, lyd, mad og varme/
køling. Det er noget vi får mulighed for 
at se nærmere på og høre om på 2. da-
gen.

Foreløbigt program for årsmødet 6.-7. november 2020

OBS: Der tages forbehold for ændringer!

Der vil blive mulighed for at tilmelde sig til både 6.+7. november eller kun til 6. no-
vember. Der vil også kunne tilkøbes et ophold fra den 7. til 8. november. Der er ikke 
åbent for tilmelding endnu.

Adresser:
Danfoss

Nordborgvej 81, 
6430 Nordborg 

Alsik Hotel
Nørre Havnegade 21-25, 

6400 Sønderborg

Tilmelding: 
Der er endnu ikke åbent 

for tilmelding.
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Ambitionen på sidste års generalfor-
samling var ikke til at tage fejl af: Med-
lemmerne vil have flere, nye konkolle-
gaer med i Dansk Køl & Varme. På den 
baggrund blev det besluttet, at udvide 
bemandingen af Dansk Køl & Varmes 
sekretariat. Derfor kan vi nu byde vel-
kommen til Morten Ravn, der i den 
kommende periode fungerer som kon-
sulent for Dansk Køl & Varme på opga-
ven med at skaffe nye medlemmer. Se 
hans artikel på side 24.

Morten er uddannet cand. merc. og har 
arbejdet i en årrække med kommunika-
tion. Blandt andet som kommunikati-
onschef i Rambøll, Manpower og Dansk 
Revision. Siden er han startet som selv-
stændig rådgiver med MR Kommunika-
tion, som han stadig har i dag.

Så tag godt imod Morten, hvis du bliver 
kontaktet. Med hans hjælp kommer nye 
virksomheder med i Dansk Køl & Varme!

Tag godt imod 
Morten

Dansk Køledag, Teknologisk Institut og DTU Mekanik inviterer til: 
"Køle- og Varmepumpeforum 2020"

Virksomheder, der ønsker plads til en net-
værksbase har mulighed for at booke et 
cafébord i foyeren (begrænset antal – først 

til mølle), hvor der holdes kaffepauser. Det 
koster 3000 kr. at booke et cafébord. Boo-
king af cafébord sker på tilmeldingssiden.

Køle- og Varmepumpeforum på DTU
NY DATO: 5. oktober 2020

Tilmelding sker via hjemmesiden www.dakv.dk

KØLE- OG FROSTPAKKER

VI-OP-KOEL5 til rumstørrelse 25-35 m3 er beregnet til R449A og har  
en kuldeydelse på 3500 W (ved rumtemperatur +3 °C).  
 
INDHOLD:
• Aggregat: Danfoss Optyma Slim Pack (114X7191)
• Fordamper: Walter Roller FHV-402EC
• Fan speed control: Danfoss XGE-4CB 230V (061H3142)
• Magnetventil: Danfoss EVR 6 3/8” loddetilslutning (032L1212)
• Spole til magnetventil: Danfoss BE230AS 230V (018F6701)
• Ekspansionsventil: Danfoss TE2 (068Z3730)
• Dyse til ekspansionsventil: Danfoss Nr. 02 (068-2015)

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

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

EKSEMPEL: OPTYMA KØLEPAKKE 25-35 m3

Komplette komponentpakker til køle- og frostrum fra 0-200 m3.  
 
Vælg mellem hele 40 pakker med enten Danfoss Optyma Slim Pack eller 
standard-aggregater, forskellige væskeledningstilslutninger og kølemidler.

Se hele udvalget online:
www.airconteknik.dk

Pakketype: VI-OP-KOEL5
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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

På den sidste generalforsamling blev 
det besluttet, at Dansk Køl & Varme skal 
forsøge at få 10-15% nye medlemmer i år. 
For at få gode ideer til, hvordan vi bedst 
gør det, er jeg i øjeblikket ved at tale 
med både medlemmer og ikke-med-
lemmer. Det foregår ved, at jeg laver en 
lille undersøgelse i form af telefoninter-
views blandt omkring fem medlemmer 
og omkring fem ikke-medlemmer. 

I samarbejde med Dansk Køl & Varmes 
direktør Søren Bülow og formand Chri-
stian Ildor har jeg udarbejdet et spørge-
skema, der sikrer, at jeg kommer godt 
rundt om alle hjørner. Når vi også øn-
sker at høre eksisterende medlemmers 
mening, er det selvfølgelig, fordi det er 
mindst lige så vigtigt at gøre noget for 
de medlemmer, vi har – og sikre at de 
oplever værdi. Og de ting medlemmer-
ne er særligt glade for, kan vi sandsynlig-
vis også bruge til at tiltrække nye med-
lemmer.

Spørgsmålene drejer sig blandt andet 
om disse områder:
■  Overordnet tilfredshed med at være 

medlem af foreningen
■  Hjemmesiden - og hvor den kan for-

bedres
■  Syn på de forskellige medlemsfor-

dele. Hvad er vigtigt, og hvad er ikke 
vigtigt? Og er der fordele og mulig-
heder, man ikke har haft tid til at 

sætte sig ind i som for eksempel 
den nye forsikringsordning, og som 
vi måske bør gøre noget mere ved

■  Politik. For eksempel om man me-
ner, om Dansk Køl & Varme er et 
godt talerør for branchen i forhold 
til politisk indflydelse (det kan være 
i klimadebatten)

■  Konkrete ideer til hvordan forenin-
gen kan få flere medlemmer

Resultatet af undersøgelsen skal hjælpe 
os med at finde ud af, hvad vi konkret 
skal gøre, så ambitionen om 10-15% nye 
medlemmer nås i indeværende år. 

Har du ideer til, hvordan Dansk Køl & 
Varme kan få flere medlemmer?
Hold dig ikke tilbage. Har du ideer til, 
hvordan Dansk Køl & Varme kan få flere 
medlemmer? Send dine forslag til mig 
på mr@mrkom.dk. Du er også velkom-
men til at ringe på 4068 6901.

Hvis du mailer til mig, kan du eventu-
elt besvare disse tre spørgsmål:
1)  Dét er jeg specielt tilfreds med i for-

bindelse med mit medlemskab hos 
Dansk Køl & Varme

2)  Dét har jeg ikke så meget brug for. 
Måske skulle Dansk Køl & Varme bru-
ge færre ressourcer her - til fordel for 
andre områder

3)  Mine forslag til forbedringer

Flere medlemmer
Af Morten Ravn

Undersøgelse blandt medlemmer og 
ikke-medlemmer skal afdække, hvordan 
vi får flere medlemmer
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READY ‘2’ INSTALL

Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Omstilling tlf. 43241700                 
ahlsellref@ahlsell.dk                     
www.ahlsell.dk

- Du har Et rum
- Vi har Et varenummer
- Du får En pakke

 ◾ HFC eller CO2

 ◾ Til frost eller køl
 ◾ Fra 8m2 til 114 m2

 ◾ Indeholder bla   
 fordamper, kondensing  
 unit, styring,  
 ekspansionsventil mm

 ◾ Komplet dokumentation
 ◾ Ideel til hoteller,  

 catering, tankstationer,  
 kantiner og storkøkkener

 ◾ Rør, isolering og ophæng  
 bestilles separat

Dansk Køl & Varmes logo er nu en hel-
hed af både det kendte, runde bomær-
ke og Dansk Køl & Varmes navn. Det nye 
klistermærke har derfor også en anden 
facon end det gamle.

Klistermærket måler 10 gange 45 cm 
og har en gennemsigtig baggrund, så 
det ikke ser ud som en ”box”, men pas-
ser naturligt ind i de oplysninger, som er 
på servicebilen. Klistermærket er derfor 
også egent til at blive anvendt på f.eks. 
virksomhedens vinduer eller indgangs-
døre.

Nu kan du få klistermærker med 
Dansk Køl & 
Varmes nye logo

Her et eksempel fra Anderberg Klima, 
hvor den digitale udgave er benyttet 
med lys skrift så logoet kan ses på en 
mørk bil.

Efter navneskiftet i november, var der en lang række ting, som måtte 
opdateres. En af dem var det populære klistermærke med logoet, som 
mange har sat på deres servicebiler. Nu er afløseren klar.

Der er desuden mulighed for at hente 
logoet digitalt fra vores hjemmeside. Så 
kan det indarbejdes på hjemmeside og 
brevpapir med videre. Det opfordrer vi 
til – og ser meget gerne, at man får ud-
skiftet alle de steder, hvor branchefor-
eningens gamle navn står. 

Brugen af logoet er en fordel, som er 
reserveret til Dansk Køl & Varmes med-
lemmer, og som viser virksomhedens 
kunder, at man er en del af det gode 
selskab!

De digitale udgaver af logoet kan også 
anvendes af eventuelle leverandører af 
firmaets biler, hvis det er leverandøren, 
der designer bilens ydre.

Bestil klistermærker 
ved at skrive til 

info@koeleteknik.dk 
eller ringe til 4632 2111

mailto:info@koeleteknik.dk
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2 til 8 indedele

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

www.klimalux.dk

Multisplit 

Få et godt tilbud!

Udedele
21 modeller

Køl            4 til 22 kW
Varme    4 til 27 kW

Indedele
Mange størrelser

Væg - Loft - Gulv
Kassette - Kanal

DET FAGLIGE HJØRNE

Er kølemidler ”farlige” i forsikringssammenhæng?

Når man kører med kølemidler er der 
som bekendt en række bestemmel-
ser i bl.a. ADR som skal overholdes. 
Men hvad siger forsikringsselskabet? 
Kræver det også en særlig forsikring at 
køre med for eksempel brandbare kø-
lemidler?

Michael Moesgaard fra Ensure, der står 
bag Dansk Køl & Varmes forsikringstil-
bud har undersøgt sagen, og svarede: 
”Jeg har forhørt mig hos den udbyder, 
vi har lavet til medlemmerne i Dansk 

Køl & Varme. Hos dem er der ingen pro-
blemer omkring farligt gods i bilerne, så 
længe man overholder lovgivningen.”

Der skulle derfor ikke være nogen grund 
til at tegne en særlig forsikring, hvis man 
overholder ADR og Færdselsloven med 
videre. I hvert fald ikke hvis virksom-
hedens forsikring er tegnet igennem 
Dansk Køl & Varmes forsikringsordning. 
Men det vil nok være en god idé at læse 
det med småt i ens forsikring, hvis den 
kommer et andet sted fra.

Corona-virussen har været årsag til 
mange forstyrrelser i aftaler og hand-
ler over hele Danmark. Men hvad nu 
hvis man ikke kunne udføre en opgave 
på grund af restriktioner eller forholds-
regler omkring corona-virus? Er det så 
force majeure – det vil sige en gyldig 
grund til at ophæve en aftale uden, at 
modparten kan kræve erstatning?

Generelt skal der meget til at påberå-
be sig force majeure, og svaret er derfor 
ikke så ligetil. Dansk Køl & Varmes juri-
diske samarbejdspart Advodan Roskil-
de har vurderet spørgsmålet i forhold til 
Dansk Køl & Varmes standard leverings-
betingelser:

”Jeres regler hjemler force majeure i 
alle tilfælde, som parterne ”ikke er herre 
over”. Det fortolkes typisk som de tilfæl-
de, hvor regeringen har nedlagt påbud/
forbud mod en bestemt adfærd.

I tilfælde hvor regeringen ”kun” har 
kommet med en anbefaling, er det 
mere kompliceret og ikke helt afklaret i 
praksis. Det vil bero på en konkret vur-
dering, men kan risikere at være svært 
at komme igennem med.”

Hvis man har benyttet Dansk Køl & Var-
mes standard leveringsbetingelser (eller 
en bestemmelse om force majeuere, 
der svarer til dem), er der derfor en mu-
lighed for at kalde situationen force ma-
jeure, men det afhænger af omstæn-
dighederne for, at den konkrete opgave 
ikke kunne udføres.

Du kan finde Dansk Køl & Varmes stan-
dard leveringsbetingelser på forenin-
gens hjemmeside under Spørgsmål og 
svar>Skabeloner & vejledninger.

Er corona-virus force majeure?
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Kollegaer, venner, bekendte og samar-
bejdsparter havde 25. februar lagt vejen 
forbi Kurt Rishøj ved Slagelse. Det var for 
at fejre virksomhedens 25 års jubilæum, 
og de besøgende kunne blandt andet 

glæde sig over pølsevognen, musik, 
drikkevarer – og så selvfølgelig det gode 
selskab!

Stort tillykke til alle hos Kurt Rishøj!

25 års jubilæum 
hos Kurt Rishøj

Forsidefoto af 
Unisecure




