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Nyt fra OR-Udvalget  

Kvalitetskontrollen fra OR øges 

Resultaterne af kvalitetskontrollen i 2020 blev behandlet i OR-udvalget 

nu i april. Kontrollen er baseret på OR-servicerapporter fra alle OR-

virksomhederne i de kontrolregioner som stod for tur. Resultaterne er 

meddelt virksomhederne og OR-sekretariatet har modtaget 

tilbagemelding på alle afvigelser, inden vi gik ud af 2020. 

OR-udvalget er enig i OR-inspektørernes kommentarer og karakterer. 

Et udpluk af sagerne, herunder OR-inspektørernes billeddokumentation og kontrolrapporter fra 

stikprøvekontroller af målinger og udført service på udvalgte installationer, blev gennemgået. Der var 

eksempler på både det solide, det jævne og – desværre også – det dårlige servicearbejde. 

En drøftelse af resultaterne gav anledning til, at kontrolprogrammet for 2021 nu er udvidet til at omfatte 3 

regioner. OR-udvalget ser et højt kvalitetsniveau i servicering af oliefyr – så længe de fortsat er i drift - som 

et vigtigt element i den grønne omstilling. OR-sekretariatet indkalder til kontrollen i løbet af efteråret 2021. 

Pas godt på din OR-kalkulator – er udgået fra lager 

Der er udsolgt hos både OR og 
Danfoss og behovet er ikke stort nok 
til et genoptryk. Troels Højris fra 
Danfoss, som i sin tid var med til at 
få den produceret, oplyser at der 
ikke bliver produceret nye, men 
Troels henviser til Excel-værktøj på 
hjemmesiden hos Danfoss: 

 
https://www.danfoss.com/da-dk/products/burner-components/dhs/oil-nozzles/#tab-overview.  
 
Det er også muligt at installere en engelsk app som kan beregne Danfoss-dyser til fyringsolie. Den kan fra 
iPad eller iPhone hentes i App Store under titlen Oil Nozzle. Den koster kr. 45,- at downloade.  
 
Sekretariatet har testet begge muligheder, som er relativt nemme at anvende, dog med engelske tekster.  
 

OR-udvalget og -sekretariatet ønsker alle en god sommer! 
 
OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: www.or.dk/bestilling, hvor du også kan bestille OR-mapper, OR-
servicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.  
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God service! Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk  / telefon 7220 2590 

Figur 1 Blæserhus som ikke er rengjort 
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