FJERNKØLING: DET BILLIGE,
STABILE OG CO2-VENLIGE VALG!

Fordele ved fjernkøling
MILJØFORDELE – BETYDELIG CO2-REDUKTION (OP TIL 70 %)
LAVERE DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER
ØKONOMIBESPARELSER PÅ OP TIL 40 %
REDUCEREDE INVESTERINGER OG OMKOSTNINGER
MINDRE STØJ OG PLADSKRAV, DER GIVER MULIGHED FOR 		
FLEKSIBELT DESIGN SOM F.EKS. TAGTERRASSE

KONTAKT FJERNKØLING
Email: info@fjernkoel.dk
Telefon: 2795 4800
Website: www.hofor.dk/fjernkoling
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UDSKIFT DIN PRODUKTION
AF AIRCONDITION MED FJERNKØLING
Benytter din ejendom eller virksomhed elektricitet til køling med aircondition, den såkaldte
komfortkøling? Så er du også ramt af de afgiftsomlægninger, der trådte i kraft d. 1. januar 2010.
Omlægningen betyder bl.a. at det ikke længere er muligt at trække udgiften til komfortkøling
fra i Skat, derfor bliver dine udgifter til el meget højere end tidligere.
Virksomheder skal udfase syntetiske
kølemidler
Mange virksomheder står netop i disse år for,
at skulle foretage dyre udskiftninger af deres
eksisterende køleanlæg. Dette skyldes en ny
lovgivning i Danmark og EU om udfasning af
syntetiske kølemidler. Derfor kan det netop
nu, være et optimalt tidspunkt at udskifte
køleproduktionen med fjernkøling, idet virksomheden i forvejen skal lave store investeringer i nye køleanlæg.
Fjernkøling udnytter naturens
ressourcer
Fjernkøling fungerer principielt ligesom fjernvarme, idet produktionen af køling sker centralt. Leveringen af køling foregår gennem et
sammenhængende og lukket rørsystem, der
ligner systemet til fjernvarme.

Vi leverer fjernkøling til virksomheder og ejendomme med behov for komfortkøling og nedkøling af f.eks. serverrum.
Fjernkøling bruger havvand til at køle det
vand, der distribueres ud til kunderne via et
centralt anlæg. Vandet leveres via rørledninger til kunderne, som ved hjælp af en veksler anvender det kolde vand til at køle vandet
i deres egne systemer. Herefter sendes vandet retur til det centrale køleanlæg, hvor det
køles på ny.
Fjernkøling – en fordel for din
virksomhed
Din virksomhed eller ejendom, kan med
fordele skifte til fjernkøling. Så undgår du
drift og vedligeholdelse af energitunge anlæg,
og virksomheden kan opnå en økonomisk
besparelse op til 40% og kan reducere Co2belastningen med op til 70%.
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FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN
Der er mange fordele ved at skifte til fjernkøling. Ved at anvende kølende vand fra Københavns Havn bruges naturens ressourcer bæredygtigt. På denne måde reduceres CO2-udslippet
og samtidig reduceres virksomhedens driftsopgaver og krav til plads, da al drift og vedligehold
foregår centralt.

ØKONOMI:
Fjernkøling fungerer i princippet ligesom
fjernvarme. Det betyder, at udgifter til drift
og vedligeholdelse stort set udgår. Virksomheden sparer vedligeholdelsesudgifterne til
bl.a. køleaggregater, køletårne, komponenter og eltavler. Virksomheden har også besparelse på udgifter til rådgivere, service, drift

AKKUMULEREDE DRIFTOG VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER
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og vedligeholdelse, eget timeforbrug og ikke
mindst udgiften til el.

MILJØ:
Fjernkøling giver klare miljøfordele og store
CO2-besparelser. Lokale køleanlæg producerer køling mindre effektivt og ved hjælp
af elektricitet, der kan stamme fra fossile
energikilder. Det centrale fjernkølingsanlæg
kan derimod bruge CO2-frie eller næsten CO2frie energikilder en stor del af året.
Ideen bag fjernkøling er anvendelse af lokale
ressourcer, som ellers ville være spildt. Overskudsproduktion fra fjernvarme udnyttes i
sommermånederne, til at producere køling
til ejendomme. Visionen er at spare atmosfæren for 30.000 tons CO2 om året, når alle
fjernkølingscentraler og distributionsnet er
etableret. Du kan bidrage til denne vision
ved at koble din virksomhed eller ejendom til
fjernkøling - og derved opnå en billig vej til en
grøn profil.

DESIGNFRIHED:

DRIFT:

Da Fjernkøling leverer køling direkte til ejendommen, kan din virksomheds eksisterende
anlæg nedlægges. Derved kan den overskydende plads anvendes på nye kreative måder.
Eksempelvis har en af vores kunder anlagt
en tagterrasse, hvor det tidligere køleudstyr
krævede plads på taget.

PLADSBESPARELSE
DECENTRALT ANLÆG

Når fjernkøling tilsluttes, opleves en række
indlysende fordele for ejendommens driftsog vedligeholdelsesbudget. Tilslutningen
bevirker, at du ikke skal afsætte ressourcer til
overvågning af et decentralt anlæg. Derudover undgås tid på vedligeholdelse og service.
Driftsstop kan undgås, når komponenter skal
udskiftes eller serviceres. Ligesom nedbrud i
decentrale køleanlæg undgås, da fjernkølingen
overvåges centralt af kvalificeret personale.

FJERNKØLINGSANLÆG
PÅ TAGET

PÅ TAGET
El

Køletårne/tørkøler

0 m2
115 m2
I KÆLDEREN
Transformer

El

I KÆLDEREN
Veksler

Køleanlæg

10 m2

90 m2
FRIGIVELSE AF PLADS I ALT:

+

115 m2 på taget
80 m2 i kælder
195 m2 fri plads*

*Estimeret ud
fra 1 MW anlæg
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VORES KUNDER ANBEFALER
FJERNKØLING:
”Mulighed for dels, at udnytte huset bedre, at undgå de store kasser

med airconditionanlæg, da de er store og larmer meget. Økonomien
er også bedre, og så får vi miljømæssige besparelser i form af nedsættelse af CO2. Der er mange fordele, ved at have et stort anlæg, der
centralt styrer det hele.
Citat fra Ole Frederiksen, driftschef for Jeudan, Berlingske Karré.

”

”…de forskere, der sidder i nærheden af de gamle anlæg, er rigtig
glade for at være fri for den evige summen og brummen. Nu kan de
åbne vinduerne – og få meget mere lys ind, end da de store anlæg
stod lige foran vinduerne og skyggede
Citat fra Jan Birk, leder af Bygningsdrift på Nationalmuseet.

”

”Vi har valgt fjernkøling til vores nybyggeri (red. HM2). På den måde
tager vi bedst hensyn til energiregnskab, forsyningssikkerhed og
lokalplan
Citat fra Arkitekt Claus Hovmand Knudsen fra Albæk Byggerådgivning.

”
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Blandt vores kunder
kan nævnes:
JEUDAN
TIVOLI CONGRESS CENTER
EGMONT
SYDBANK
HM2
NATIONALMUSEET
MAGASIN
DANSK INDUSTRI

7

HER LEVERER VI
Indre By
Danmarks første store fjernkølingscentral er
placeret i Adelgade og leverer fjernkøling til
virksomheder omkring Kongens Nytorv. Virksomheder og ejendomme i hele Indre By kan
tilsluttes fjernkøling.
Forsyningsnettet udbygges efter kundernes
efterspørgsel
Fjernkøling tilpasser det fremtidige ledningsnet omkring Indre By efter kundernes behov.
Derfor er der gode muligheder for at lægge
køleledninger i områder, der er placeret lidt
væk fra allerede eksisterende områder.

Kontakt os med spørgsmål eller forslag til de
eksisterende eller potentielle fjernkølingsområder - ofte kan meget lade sig gøre.
Tilkobling til Fjernkøling
Der er udarbejdet tekniske bestemmelser til
vores kunder, hvor der i detaljer er beskrevet,
hvad der teknisk skal til for at koble sig på
Fjernkøling. De tekniske bestemmelser fremsendes i forbindelse med aftaleindgåelsen,
således at de få justeringer hos kunden kan
udføres inden tilslutningen gennemføres.

KONTAKT FJERNKØLING FOR ET
UFORPLIGTENDE TILBUD
Email: info@fjernkoel.dk
Telefon: 2795 4800
Website: www.hofor.dk/fjernkoling

