
För kylmaterial följer Dahl leveransbestämmelserna i NL17 och Kyla -20 med följande tillägg 

Igångkörningsprotokoll 
För att garantivillkoren för kompressorer, enhetsaggregat och av oss prefabricerade aggregat skall 
gälla måste Dahls igångkörningsprotokoll fyllas i och sändas till oss senast 2 veckor efter 
igångkörning. 

Retur 
Varje retur av vara måste föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden. Vi godtar enbart 
felfria lagerförda varor i originalförpackning tillsammans med en komplett ifylld leveransanmärkning. 
Specialbeställda produkter återtas ej. 
I de fall returen föranletts av fel som vi är ansvariga för, krediteras kunden fakturerat belopp utan 
avdrag. I övriga fall görs ett returavdrag om 20%. 
Retur skall ske inom 30 dagar från leveransdatum. 

Reklamation av komponent* 
För att garantianspråk skall godkännas skall reklamerad vara tillsammans med fullständigt ifylld 
leveransanmärkning vara oss tillhanda 30 dagar efter det att ersättningsvara levererats till kund. I 
första hand skall komponenten repareras. 

Reklamation av enhetsaggregat* 
För att garantianspråk skall godkännas skall reklamerad vara tillsammans med fullständigt ifylld 
leveransanmärkning vara oss tillhanda senast 30 dagar efter det att ersättningsvara levererats till 
kund. 
Före åtgärd av enhetsaggregat eller prefabricerade kompressoraggregat skall överenskommelse 
träffas med ansvarig säljare. 
Max timdebitering 400:- per tim. 
Max milkostnad 35:- per mil. 
Max körsträcka 10 mil. 

Prisändringar 
Dahl förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar utan att avisera detta på förhand då dessa 
ändringar baserar sig på ändringar i valutakurser. 

*Definitioner
Enhetsaggregat: Fabrikstillverkat aggregat med komplett köldmediesystem som installeras utan 
ingrepp i köldmediesystemet samt av säljaren inköpta fabrikstillverkade komponenter sammansatta till 
en enhet.
Komponent: Gods som inte definieras som enhetsaggregat.

Köldmedium 
Återtagningsavgift tillkommer. Återtagningsavgift är 29,20 kr/kg. 
Köldmediecylindrar kan disponeras fritt 12 månader. Depositionsavgift tas ut vid leverans och 
krediteras till samma belopp vid retur av tom cylinder. Vid utebliven inlämning inom 12 månader från 
leverans äger Dahl rätten att behålla depositionsavgift samt fakturera kostnad för cylindern. 

Villkor återtagning köldmedium: 
Dahl återtar avgiftsfritt försålt köldmedium. 
Returtagning av köldmedium sker med speciella lånecylindrar. 
Disponeringstid max.1månad. Depositionsavgift krediteras vid retur. 
Hanteringsanvisning använt köldmedium: 
Använt köldmedium räknas som farligt avfall och skall hanteras i enlighet med gällande bestämmelser. 
Returtagning av köldmedium sker med speciella lånecylindrar. Endast stålcylindrar får användas för 
returköldmedium. 
Observera att fyllningsmängden varierar beroende på typ av köldmedium. 
Blandning av olika köldmedium i samma cylinder ej tillåten. 
En returcylinder får fyllas med max. 75% av mängden i en ny cylinder. 
Vid retur skall cylinder vara tydligt märkt med typ (R-fras och UN nummer), samt mängd köldmedium. 



Tillägg till leveransbestämmelser 
 
Maximal tidsersättning per moment 
 
Split/Värmepump 

 Moment Timmar 
Byte fläktmotor innerdel 2 
Byte fläktmotor utedel 1 
Byte styrkort 2 
Byte expansionsventil 3 
Byte kompressor 5 
Byte plattvärmeväxlare 5 
Byte kondensor  5 
Byte cirkulationspump 2 
Byte värmekabel/termostat 1 
Byte hel innedel/utedel 2 

  Aggregat 
 Moment/komponent Timmar 

Vacuumpumpning, läckagekontroll och köldmediefyllning, 1 -25 hk 3 
Vacuumpumpning, läckagekontroll och köldmediefyllning, 30 -60 hk 4 
Vacuumpumpning, läckagekontroll och köldmediefyllning, 70 -150 hk 5 
Byte kompressor, 1-25 hk 3 
Byte kompressor, 30-60 hk 4 
Byte kompressor, 70-150 hk 5 
Byte säkerhetsventil 1,5 
Byte torkfilter 1 
Byte smältplugg 1 
Byte synglas 1 
Byte expansionsventil 1,5 
Byte vätskeavskiljare 2 
Byte manometer 1 
Byte backventil 1,5 
Byte plattvärmeväxlare (scroll, helhermetisk) 3,5 
Byte plattvärmeväxlare (semihermetisk) 5 
Byte luftberört batteri (Scroll/Helhermetisk, 1 krets) 4 
Byte luftberört batteri (Scroll/Helhermetisk, mer än 1 krets) 6 
Byte luftberört batteri (30 - 60 hk) 8 
Byte luftberört batteri (70 – 150 hk) 10 

 


