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SCOTSMAN KøleTeknik A/S har 10 teknikere, som udelukkende servicerer og reparerer køleanlæg og ismaskiner. 
Vi har i mere end 45 år forhandlet og etableret alle former for køl, frys, ismaskiner, barmoduler, varmeborde og 
meget mere til blandt andre medicinalindustrien, sundhedsvæsenet, storkøkkener, hoteller og restaurationer.
Vi tilbyder serviceeftersyn - uanset mærke - i henhold til gældende lovgivning og til konkurrencedygtige priser.
I forbindelse med eftersynet forpligter SCOTSMAN KøleTeknik A/S sig til:

	Udførelse af lovpligtige eftersyn i henhold til gældende

 lovgivning, jf. nedenstående.

	At foretage regelmæssig kontrol af produkterne såvel

 mekanisk som elektrisk.

	At foretage regelmæssig afrensning af kondensatorer i

 nødvendigt omfang.

	At foretage nødvendige justeringer.

	At udarbejde og fremlægge eftersynsrapport i forbindelse med hvert besøg med beskrivelse af produkternes 
tilstand i henhold til gældende myndighedskrav.

	Døgnvagt 24/7, hele året.

På vores hjemmeside www.scotsman.dk, kan du læse mere om vore produkter og services.

Vi ser frem til at høre fra jer.

  

Vi tilbyder serviceeftersyn i henhold til gældende lovgivning

Gældende lovgivning:

Gruppe 1*: Ingen lovmæssige krav til eftersyn.

 Køleanlæg med en fyldning på under 1 kg kølemiddel.

Gruppe 2*: 1 årligt eftersyn

 Anlæg med en fyldning på mellem 1 og 10 kg.
 Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres
 af en certificeret montør fra et ISO9001-certificeret kølefirma. Kølesystemer til
 varmegenvinding, og som primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt
 kabinet færdigsamlet fra fabrik, og med en fyldning mindre end eller lig 50 kg.

Gruppe 3*: ½ årligt eftersyn

 EU har sat miljøbegrænsninger op med relation kølemidlet:
 F.eks. skal et anlæg med over 35 kg. af kølemidlet R134a skal have eftersyn hver 6. måned og et anlæg med over
 23,9 kg. af kølemidlet  R410 A skal have eftersyn hver 6. måned – med mindre anlæggene har installeret
 automatisk læk-overvågning – tal med dit kølefirma om  løsninger.

* I henhold til: 1.  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 

 2.  Bekendtgørelse nr. 525 af 21. maj 2017

 3.  EU-forordning nr. 517/2014 af 16. april 2014
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