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Certifierad kompetens för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar
enligt EU-förordning nr 2015/2067 av den 17 november 2015 och enligt 

Förordning om fluorerade växthusgaser SFS 2016:1128
Certified competence for work with refrigeration systems and heat pumps according to

EU-regulation № 2015/2067 of 17.11.2015 and Swedish national regulations

Beträffande kategori, se certifikatets baksida
Certified category of work is described in Swedish on certificate back

Årlig uppföljning sker av INCERT att den certifierade har varit yrkesaktiv
inom certifieringskategorin

INCERT as the Certification Body will every year verify that the Certified operative
is working within the category of work for which he/she is certified

Efter godkänd årlig uppföljning förlängs certifikatets giltighetstid med ett år
After passing an annual follow-up, the certificate will be prolonged by one year

Certifikatet gäller t o m 2018-01-03 
The certificate is valid to 03.01.2018

Certifikatets giltighet får förlängas t o m 2022-01-03 
The certificate’s time of validity may be prolonged until 03.01.2022

Stockholm 2017-01-03

 
Peter Rohlin

Vid utfärdande av detta certifikat har bedömning gjorts av kunskaper om
praktisk kylteknik, lagar och föreskrifter, testat i skriftligt och praktiskt prov
When issuing this certificate, the following has been considered: knowledge of applied
thermodynamics and refrigeration, regulations and codes, in written and practical tests

CERTIFIKAT 



KATEGORIER:

Kategori I: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av 
köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd.

Kategori II: Installation, underhåll och service samt omhändertagande (avtappning) 
av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt 
slutet system) samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd (om inget ingrepp görs i 
köldmediesystemet).

Kategori III: Omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är 
mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system).

Kategori IV: Läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd.

Kategori V: Installation, underhåll och service, omhändertagande av köldmedium 
samt läckagekontroll vad gäller luftkonditioneringsutrustning i motorfordon, om 
utrustningen innehåller mindre än 3 kg köldmedium.

Installation innebär att man på plats sätter ihop ett köldmediesystem oavsett om det 
krävs påfyllning av köldmedium i efterhand eller inte. Underhåll och service innebär 
reparation av läckor och alla åtgärder som innebär ingrepp i köldmediesystemet 
(med undantag för avtappning).


