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Kan rekvireres ved henvendelse.

Besparelse til Peter Fabers Gade

Efter vores gennemgang af varmecentralen hos A. B. Peter Fabers Gade 37-39 
stod det klart, at der var potentiale for bedre afkøling af returvandet og en 
økonomisk besparelse for foreningen. I marts 2017 afgav vi et komplet tilbud på 
levering og montering af Danfoss ECL 310 til varmestyring hos foreningen samt 
afsyring af varmeveksler, rensning af varmtvandsbeholder, ny varmepumpe og 
ny ekspansionsbeholder.

God dialog medførte tilkøb af Danfoss DV radiatorventiler
Efter en god dialog blev projektet gennemført i juni 2018 i et rigtig godt forløb. 
Kort tid efter tilkøbte foreningen udskiftning af ejendommens radiatorventiler 
til Danfoss DV radiatorventiler. Danfoss DV radiatorventiler fastholder et stabilt 
differenstryk over radiatorventiler på 0.1 bar og giver på den måde en enkel vej 
til effektiv opvarmning.

Optimal drift med 24 timers overvågning
For at sikre optimal drift af den nye varmecentral, har A.B. Peter Fabers gade 
37-39 indgået en serviceaftale med FLD, hvor vi to gange om året servicerer 
varmecentralen og yder 24 timers overvågning af centralen via Danfoss ECL 
Portalen.

Samlet årlig besparelse på kr. 26.000
Med den nye varmecentral har A.B. Peter Fabers Gade 37-39 sparet den ekstra 
udgift på nedsat afkøling, som i 2017 lå på kr. 9.800. I 2018 oplevede forenin-
gen tilmed at modtage en bonus for ”ekstra god afkøling” på kr. 6.400 kr. Det 
betyder altså en årlig besparelse for ejendommen på kr. 16.200 på afkøling af 
fjernvarme. Dertil kommer en yderligere besparelse på fjernvarmeforbruget på 
ca. 10%, som årligt udgør ca. kr. 10.000.

For foreningen har det samlet betydet en besparelse i 2018 på ca. kr. 26.000. 
A.B. Peter Fabers Gade 37-39 har brugt kr. 140.000 i energioptimering af deres 
varmesystem, hvilket giver en tilbagebetalingstid på ca. seks år.

Hos A.B. Peter Fabers Gade 37-39 var man nysgerrig på, om der kunne forbedres noget ved 
foreningens varmesystem. En uforpligtende gennemgang af centralen resulterede i
mærkbare besparelser.
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Energirådgiver
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