GUIDELINE

Køleanlæg
med reduceret
miljøbelastning
- en god forretning for dig og et plus for miljøet
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Introduktion til denne guideline
Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg
af kølemiddel, som følge af udfasningen af kølemidler med stort drivhuspotentiale – de såkaldte
HFC kølemidler - på tværs af EU. HFC kølemidler er
kraftige drivhusgasser med et drivhuspotentiale,
som er flere tusinde gange kraftigere end CO2. Der
indføres løbende nye regler og krav, og der er mange detaljer og nogle deadlines, man skal forholde
sig til som ejer af et køleanlæg.
Mange virksomheder vil allerede nu være berørt især virksomheder med ældre køleanlæg, som ikke
længere kan serviceres, fordi de indeholder et kølemiddel, som er omfattet af udfasningen. Anlægsejer må derfor i værste fald træffe forhastede
beslutninger den dag det konstateres, at anlægget
ikke må serviceres eller det bryder ned.

?

Kort og godt handler det altså om at sikre, at du
som ejer har taget bestik af situationen og har styr
på planlægningen, INDEN det er for sent.
En række brancheforeninger og Teknologisk Institut
har udarbejdet denne guideline med støtte fra
Miljøstyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen som en hjælp til anlægsejere, når de skal træffe
gode beslutninger frem mod investeringen i et
fremtidssikret, miljøvenligt køleanlæg, som ud over
at levere køling også giver en økonomisk fordel
fremover.
Guidelinen er relevant for utallige anvendelser i
mange brancher, men det er valgt at fokusere på fødevarebranchen, da mange anlægsejere netop står
foran nogle afgørende valg med hensyn til fremtidige investeringer i miljø- og energirigtigt udstyr.

Typer af kølesystem?

Typer af kølemidel?

Fremtidssikret og miljøvenligt køleanlæg
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Forskellige anlægstyper
– hvad bør jeg særligt være opmærksom på?
I alle køleanlæg gennemgår arbejdsmediet, også
kaldet kølemidlet, en cyklisk proces med fordampning og kondensering i en lukket kredsproces, som
giver køling og varme.
Ved direkte køling eller direkte ekspansion er
fordamperen placeret der, hvor kølingen sker, som
f.eks. i køleskabe. Anlæg med direkte køling har
ofte relative store kølemiddelfyldninger. Ved indirekte køling anvendes vand til at fordele kulden fra
en centralt placeret fordamper til steder med kølebehov. Hvis kølestederne skal opretholde en temperatur, der ligger tæt på eller under 0°C, tilsættes
der et frostbeskyttelsesmiddel til vandet. Vand med
frostbeskyttelsesmiddel kaldes ofte for brine.
Begge typer anlæg fås i et meget stort udvalg
med forskellige anvendelsesområder og i meget
forskellige størrelser fra få hundrede Watt til flere
Megawatt. Fordelen ved indirekte anlæg er, at kølemiddelmængden begrænses, og ulempen er, at der
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er et ekstra medie, der skal køles ned, hvilket kan
betyde et merenergiforbrug. Dette er bl.a. grunden
til, at direkte køling er almindelig på små anlæg.
Direkte ekspansion anvendes også på større anlæg
i supermarkeder, hvor der anvendes CO2, og i
meget store køle- og frysehuse, hvor der anvendes
ammoniak. Der er desuden en stigende tendens til
at anvende CO2 til køling inden for levnedsmiddelproduktion.
Mange danske virksomheder har ældre køleanlæg,
som er påfyldt syntetiske kølemidler af typen HFC.
På grund af lovkrav til anvendelse af kølemidler
kan det med fordel overvejes at udskifte anlægget
fremfor at gennemgå en renovering. Beslutningen
om, hvilken type kølemiddel man skal vælge i et
anlæg, afhænger både af anlægstype og størrelse
(kapacitet og fyldningsmængde) samt en række
mere installationstekniske forhold. Denne beslutning tages i samarbejde mellem anlægsejer og
installatør.

Kølemiddelfyldningen
på dit køleanlæg
På dit anlægs mærkeplade kan du se, hvilket kølemiddel der anvendes – om det er et syntetisk eller
naturligt kølemiddel. Kølemidlet er angivet ved et R
efterfulgt af et tal og evt. et bogstav:

Indeholder dit køleanlæg
f.eks. R717 (ammoniak,
NH3), R600a (isobutan)
eller R290 (propan), er
det fremtidssikret.

w

WP

HFC

Indeholder dit køleanlæg
f.eks. R404A, R134a,
R410A eller tilsvarende,
GWP
er der
tale om et HFC kølemiddel.
low

Er du i tvivl?
I standarden EN 378-1:2008 - Annex E kan du
finde en oversigt over kølemidler, både rene
kølemidler og blandinger.
På www.kølemidler.dk kan du se en beskrivelse
af de forskellige typer af kølemidler.

HFC-kølemidler er der mange af – nogle er i dag blevet forbudte, mens andre stadig er lovlige. Fælles for
dem alle er, at de er omfattet af forskellige restriktioner i henhold til nationale og internationale love og
regler, som du skal være opmærksom på.
Husk, at det er dig som ejer, der har ansvaret for køleanlægget. Du skal også huske, at der er afgifter på
HFC kølemidler, som kan koste op til flere hundrede
kroner pr. kilo kølemiddel.

Anlæg med naturligt kølemiddel
Er kølemiddelfyldningen på dit anlæg et naturligt kølemiddel, er det fremtidssikret i forhold til kølemiddellovgivningen. Eksempler på naturlige kølemidler
er ammoniak, CO2 og propan, som mere og mere
finder anvendelse i anlæg inden for levnedsmiddelog fødevarevirksomheder samt supermarkeder.

Anlæg med syntetisk kølemiddel
Er fyldningen på dit anlæg et syntetisk kølemiddel,
er der krav til mindst et årligt lækagetjek af dit anlæg
for at minimere utætheder og udsivning i atmosfæren. Intervallerne mellem eftersyn afhænger af
kølemiddeltype og fyldningsstørrelse samt om der
er installeret detektionsudstyr.
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Når du skal tage beslutning
om udskiftning af et køleanlæg bør energiforbruget
- og dermed muligheden for
at opnå energibesparelser
til fordel for miljøet - indgå
i dine overvejelser på linje
med valg af kølemiddel.
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Mindre end 10 kg syntetisk kølemiddel
Indeholder dit anlæg mindre end 10 kg kølemiddel, kan
du være sikker på at kunne servicere det, men du skal
være forberedt på at skifte kølemiddel, hvis anlægget
f.eks. er påfyldt HCFC-kølemidlet R22. Der kan godt
være mere end 10 kg kølemiddel på det samlede anlæg, hvis kølemidlet er fordelt på flere separate kredse,
hver med mindre end 10 kg.

Mere end 10 kg syntetisk kølemiddel
Indeholder dit anlæg mere end 10 kg kølemiddel på
en enkelt kølekreds, kan du servicere anlægget, men
ikke udvide eller ændre på det. Udskiftning af komponenter må ikke give anledning til, at mængden af
kølemidlet bliver højere. Du må ikke installere nye
anlæg med mere end 10 kg kølemiddel pr. kølekreds.
Hvis kølemidlet er R22, må du ikke servicere anlægget.
Det betyder, at hvis dit køleanlæg mangler kølemiddel,
så skal du skifte hele anlægget. Dette er særligt kritisk,
hvis din produktion er afhængig af anlægget, da du ikke
vil kunne producere, mens anlægget udskiftes. Ved at
overveje dine muligheder allerede nu, vil du ikke være
tvunget til at træffe her-og-nu beslutninger, og i stedet
kan du planlægge en renovering eller udskiftning af dit
anlæg efter din produktion.

Vil du vide mere?
På videncenterets hjemmeside
kan du finde mere information
om de forskellige typer af kølemidler samt læse om udfasningen af de såkaldte F-gasser.
www.kølemidler.dk

www

Særlige forhold vedrørende
brandbare kølemidler
Der findes både syntetiske og naturlige
kølemidler, som kan være brændbare. Konvertering fra HFC kølemidler
til f.eks. naturlige kølemidler kan
derfor være vanskelig, bl.a. på grund
af brandsikkerhed.
Installationer, der
benytter brændbare
kølemidler, skal designes og konstrueres
således, at der tages
hånd om de sikkerhedsmæssige forhold.

Dispensation
Der er fire kriterier, hvoraf mindst ét
skal være opfyldt for at opnå dispensation for anvendelse af mere end 10
kg syntetiske kølemidler ved Miljøstyrelsen. Der gives kun dispensation i
disse særlige tilfælde.

1

Alternativer findes ikke.

2

Alternativer kan ikke anvendes.

3

Urimelige omkostninger ved
brug af alternativer.
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Brug af alternativer fører til større emission af drivhusgasser.
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Hvornår giver det mening

at udskifte mit anlæg?
Der er mange faktorer, der spiller ind i beslutningen
om at udskifte et køle- eller varmepumpeanlæg.

Alder og nedslidning
Én af de klassiske årsager til udskiftning er alder og nedslidning af
anlæg, som bevirker, at det bliver
dyrere og dyrere at vedligeholde og
servicere anlægget samt at driftssikkerheden påvirkes
i negativ retning med øget risiko for omkostningstunge ned- eller sammenbrud.

§

Regler og lovgivning

Én anden hovedårsag er regler og
lovgivning vedrørende sikkerhed
og miljø. Installationerne skal være
sikre og lovlige samt overholde de
mange danske og europæiske krav og forbud mod
anvendelse af HFC kølemidler med stor drivhuseffekt.

Grøn vision og grønt
image
En tredje - og for især mange store
koncerner en særdeles vigtig årsag
- er at have en grøn vision og et
grønt image samt eventuelt et grønt regnskab.
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Fremtidssikring og
effektivisering

Hertil kommer forhold som
fremtidssikring i relation til
planlagte produktions- og
kapacitetsændringer samt
mulighed for reduktion af energiforbrug grundet
nye teknologiske fremskridt og bedre styring og
overvågning.
I denne sammenhæng bør mulighed for frikøling
og samproduktion af kulde og varme via udnyttelse
af overhednings- og kondenseringsvarme blive
overvejet.

De fleste af de nævnte årsager til udskiftning vedrører økonomiske forhold, som skal granskes og vurderes fra tilfælde til tilfælde. For mange virksomheder
er der krav til en simpel tilbagebetalingstid på under
3-5 år. Det anbefales dog, at prisforskellen mellem
den billigste løsning og de dyrere alternativer vurderes i forhold til driftsomkostningerne over anlæggets
levetid.
Oplysningerne i ecodesignkravene (som bl.a. stiller
minimumskrav til anlæggenes energieffektivitet) kan
være en hjælp til at vurdere driftsøkonomien mellem
forskellige løsningsmuligheder.

Kort om regler
Der findes mange regler på området, som relaterer
sig til både miljø, personsikkerhed og energiforbrug.
Mange af reglerne er indviklede, og det kan være
svært at overskue det store lovgivningskompleks, der
omgiver kølesystemer. Her kan du se en kort introduktion til de regler som skal kendes, hvad enten man
er anlægsejer eller installatør.

Sikkerhed
Køleanlæg indeholder kølemiddel
under tryk, hvilket betyder, at arbejdet
med køleanlæg - altså indgreb i kølesystemerne - er forbundet med fare og
underlagt nogle strikse regler. Disse
indgreb må derfor kun foretages af
kompetent uddannet personale med de
rigtige certifikater.

HVAD?

Hvad har jeg af forpligtelser som ejer
af anlæg (installation, service vedligehold mv.)

Som anlægsejer er du forpligtet til at
sikre, at dit anlæg efterses og vedligeholdes som foreskrevet i lovgivningen.

HVILKE?

Hvilke krav kan/skal jeg stille til mit
servicefirma/min leverandør?

Det vil sige, at der som
minimum udføres et
årligt eftersyn af
uddannet personale
(for nogle anlægstyper er der krav
om kortere
serviceinterval).

På videncenterets hjemmeside kan du finde henvisninger til andre regler, som er relevante for importører og certificerede kølemontører.
www.kølemidler.dk

!
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Som anlægsejer bør du stille
krav om, at din leverandør
leverer det anlæg, som har
den højeste energieffektivitet
med henblik på at skabe den
bedste økonomi for dig i
anlæggets samlede levetid.
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Miljø

CE-mærkning

Mange køleanlæg, som indeholder HFC kølemidler, er
underlagt en bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen. De danske
regler suppleret af international (EU) lovgivning på området betyder, at anvendelsen af de kraftige drivhusgasser i
kølesystemer reduceres i hele EU. I nær fremtid vil naturlige kølemidler såsom propan, isobutan, ammoniak, vand og
CO2 være de primære valg sammen med de nye syntetiske
low GWP kølemidler – de såkaldte HFO kølemidler.

Alle køleanlæg skal være CE-mærkede i henhold til CE mærkningsdirektivet. Dette betyder, at produktet overholder alle relevante
direktiver, og at produktet er
dokumenteret i henhold til nogle
fælles internationale standarder.
Det er som udgangspunkt producenten, som har ansvaret for at
CE-mærke anlægget.

Som anlægsejer bør du altid bede din køleleverandør om
et tilbud på et anlæg, som er fremtidssikret. Det vil sige et
anlæg baseret på naturlige eller low GWP kølemidler som
et alternativ til HFC kølemidler.

CE-mærkningen er ikke et kvalitetsstempel.

Ecodesign og energimærkning
Mange energirelaterede produkter er
omfattet af ecodesigndirektivet og/eller
energimærkningsdirektivet. Ecodesigndirektivet opstiller en række minimumskrav for anlæggenes energimæssige
ydeevne, f.eks. er der krav til A/C units
effektivitet og til forskellige kølesystemers minimumseffektivitet. Kravene er gældende i hele EU samt associerede
medlemsstater, og reglerne betyder i praksis, at anlæg
med en effektivitet mindre end minimumsgrænsen ikke må
sælges i disse lande. Det er de nationale energimyndigheder (dvs. Energistyrelsen), som er myndigheder på området, og som fører tilsyn med markedet.
Ideen bag energimærkning er at give brugeren mulighed
for at sammenligne produkters energieffektivitet. Det er
leverandørens forpligtigelse, at anlæg, som forhandles i
Danmark, lever op til kravene.
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Kongsvang Allé 29 • 8000 Århus C
Tlf. 7220 1800 • info@kølemidler.dk
www.kølemidler.dk

En særlig tak til Kim Valbum, AKB, og
Peter Brøndum, COWI, samt Miljøstyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen for deres bidrag til guiden.
Guiden er udarbejdet af en række
brancheforeninger og Teknologisk
Institut med støtte fra Miljøstyrelsen
og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektgruppen bag guiden
er et konsortium bestående af
KommunikationsKompagniet, IPU
Refrigeration and Energy Technology,
Varmepumpefabrikantforeningen og
Dansk Køleforening samt IDA Køleog Varmepumpe Teknologi, AKB
Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening og
Teknologisk Institut.

