STOPP FÖR KÖLDMEDIUM R404A!

DET BÖRJAR BLI BRÅTTOM!
Teknisk Fastighetsservice AB är verksamt
inom service, förebyggande underhåll
samt installation av fastighetstekniska
installationer för ventilation, värme, kyla,
el samt automation.
Verksamheten är belägen i Norrland med
kontor i Sundsvall, Östersund, Gävle,
Sandviken, Bollnäs, Söderhamn,

Som vi tidigare meddelat narmar sig stoppdatumet for pafyllning av nytt
koldmedium med hog vaxthuspaverkan. 1 januari 2020 far vi ej langre fylla
koldmedium i aggregat med fyllnadsmangd over 10,2kg, R404A.
Vi ser aven att bristen pa nytt koldmedium hos vara leverantorer redan borjar
markas av. Nagra tillverkare har aven aviserat att man tanker sluta tillverka
dessa typer av koldmedier redan nasta ar. Detta har gjort att priserna pa
koldmedier med hog vaxthuspaverkan skjutit i hojden, bara fran 1 april i ar har
kilopriset for ex. R404A stigit med 225%.

Hudiksvall, Umeå, Lycksele, Robertsfors,
Luleå, Boden samt Piteå.
Våra kunder är fastighetsägare och
nyttjare inom industri, offentlig och

Branschen har invantat ett ersattningskoldmedium som ar hallbart pa sikt. De
naturliga koldmedierna som finns att tillga ar alltid ett bra miljoval, men tyvarr
sa ar det inte alltid tekniskt eller ekonomiskt mojligt att installera eller
konvertera till.

kommersiell verksamhet.
Teknisk Fastighetsservice AB med
huvudkontor i Sundsvall, omsätter drygt
200 Mkr och är ca 140 medarbetare.

” bristen på nytt köldmedium hos våra leverantörer
börjar redan märkas av ”

Darfor finns behovet av ett komplement och da i ett syntetiskt koldmedium av
typen HFO. Nu borjar det stabilisera sig och vi har en bra uppfattning om till
vilka koldmedier man bor konvertera. Dessa har dock en vaxthuspaverkan men
ser man over den tekniska livslangden for en kylanlaggning ar en konvertering
anda ratt vag for manga av dom mindre aggregaten dar naturliga koldmedier av
olika anledningar inte valjs.

-1-

VAD BEHÖVER JAG GÖRA?
Ar du avtalskund kommer du inom kort bli kontaktad av oss.
Tillsammans lagger vi upp en plan over hur vi gor med just din anlaggning. Att
konvertera ett kylaggregat innebar alltid ett driftsstopp da vi samtidigt byter
olja, filter samt gor en ny driftsattning och kontroll.

KONTAKTA OSS
SUNDSVALL

Det kommer darfor bli svart att vid ett akut stopp bibehalla anlaggningens
funktion eftersom man inte kan blanda dessa typer av koldmedier. Denna
parameter ar den som vager tyngst och ar viktigast for oss, att vi har en
gemensam plan over hur du ser pa tillgangligheten for din anlaggning.

Teknisk Fastighetsservice AB
Verkstadsgatan 6
856 33 Sundsvall
060-14 04 00
info@tfservice.se

TILL SIST
Ingen kylanlaggning blir varken tatare, energieffektivare eller far en okad
livslangd av ett nytt koldmedium.

www.tfservice.se
Planen vi gemensamt tar fram maste alltsa aven belysa dessa faktorer.
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