
 

 

 

 

STOPP FÖR KÖLDMEDIUM R404A! 
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DET BÖRJAR BLI BRÅTTOM! 

Som vi tidigare meddelat na rmar sig stoppdatumet fo r pa fyllning av nytt 

ko ldmedium med ho g va xthuspa verkan. 1 januari 2020 fa r vi ej la ngre fylla 

ko ldmedium i aggregat med fyllnadsma ngd o ver 10,2kg, R404A.   

Vi ser a ven att bristen pa  nytt ko ldmedium hos va ra leveranto rer redan bo rjar 

ma rkas av. Na gra tillverkare har a ven aviserat att man ta nker sluta tillverka 

dessa typer av ko ldmedier redan na sta a r. Detta har gjort att priserna pa  

ko ldmedier med ho g va xthuspa verkan skjutit i ho jden, bara fra n 1 april i a r har 

kilopriset fo r ex. R404A stigit med 225%. 

Branschen har inva ntat ett ersa ttningsko ldmedium som a r ha llbart pa  sikt. De 

naturliga ko ldmedierna som finns att tillga  a r alltid ett bra miljo val, men tyva rr 

sa  a r det inte alltid tekniskt eller ekonomiskt mo jligt att installera eller 

konvertera till. 

 

” bristen på nytt köldmedium hos våra leverantörer 

börjar redan märkas av ” 

 

Da rfo r finns behovet av ett komplement och da  i ett syntetiskt ko ldmedium av 

typen HFO. Nu bo rjar det stabilisera sig och vi har en bra uppfattning om till 

vilka ko ldmedier man bo r konvertera. Dessa har dock en va xthuspa verkan men 

ser man o ver den tekniska livsla ngden fo r en kylanla ggning a r en konvertering 

a nda  ra tt va g fo r ma nga av dom mindre aggregaten da r naturliga ko ldmedier av 

olika anledningar inte va ljs. 

 

 

 

 

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, 

Hudiksvall, Umeå, Lycksele, Robertsfors, 

Luleå, Boden samt Piteå. 

Våra kunder är fastighetsägare och 

nyttjare inom industri, offentlig och 

kommersiell verksamhet.  

Teknisk Fastighetsservice AB med 

huvudkontor i Sundsvall, omsätter drygt 

200 Mkr och är ca 140 medarbetare. 
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VAD BEHÖVER JAG GÖRA?  

A r du avtalskund kommer du inom kort bli kontaktad av oss.  

Tillsammans la gger vi upp en plan o ver hur vi go r med just din anla ggning. Att 

konvertera ett kylaggregat inneba r alltid ett driftsstopp da  vi samtidigt byter 

olja, filter samt go r en ny driftsa ttning och kontroll. 

Det kommer da rfo r bli sva rt att vid ett akut stopp bibeha lla anla ggningens 

funktion eftersom man inte kan blanda dessa typer av ko ldmedier. Denna 

parameter a r den som va ger tyngst och a r viktigast fo r oss, att vi har en 

gemensam plan o ver hur du ser pa  tillga ngligheten fo r din anla ggning. 

TILL SIST 

Ingen kylanla ggning blir varken ta tare, energieffektivare eller fa r en o kad 

livsla ngd av ett nytt ko ldmedium.  

 

Planen vi gemensamt tar fram ma ste alltsa  a ven belysa dessa faktorer.  

 

 

 

 

KONTAKTA OSS 

SUNDSVALL 

Teknisk Fastighetsservice AB 

Verkstadsgatan 6 

856 33 Sundsvall 

060-14 04 00 

info@tfservice.se 

www.tfservice.se 

http://www.tfservice.se/

