ALBERTSLUND VARMEVÆRK

Omstil energien

ER ENERGIEN FOR DYR?
Energi - blandt andet el og
varme - er ofte en stor del af
virksomhedens udgifter.
Måske betaler I så meget for
energien, at det koster på konkurrencedygtigheden?

Er udgifterne til fjernvarme for høje?
Alle virksomheder bruger energi og alle
er vant til at betale for det. Men måske er
udgifterne unødigt høje eller måske betaler I store beløb for ikke at afkøle fjernvarmevandet nok? Måske har bygningerne
eller teknikken varme- eller energitab?

En henvendelse til Albertslund Varmeværk
er uforpligtende, gratis og oftest nyttig.

I kan få mere end
fjernvarme - gratis

Lavtemperatur også jeres fremtid

Albertslund Varmeværk leverer fjernvarme
til hele byen. Derudover er vi en væsentlig
aktør i den ambitiøse energiomstilling,
som byen vil gennemføre.

Albertslund Varmeværk omstiller i nær
fremtid fjernvarmen til lavtemperaturvarme - fra 90 graders fremløb idag til 60
graders fremløb fremover.

I kan få rådgivning, energitilskud og deltage i pilotprojekter, der fremmer energieffektivisering og lavtemperaturfjernvarme
fra klimavenlige energikilder.

Erhvervsbygninger fra 60´erne og 70´erne
kan være varmeteknisk forældede og give
store varmetab eller have tynde højtemperaturradiatorer.

Varmeværket tilbyder også energiscreening og guider virksomheden videre
til gode energiløsninger. Vi har udstyr og
erfarne medarbejdere indenfor VVS- og
varmeteknik, klimaskærm og indeklima.

Når bygningerne er ajourført med isolering, energiruder og varmestyring, vil I måske sælge overskudsvarme til fjernvarme?

Vi vejleder om bedre energieffektivitet,
bedre afkøling og forberedelse til lavtemperaturfjernvarme.

FÅ VEJLEDNING OG
MÅSKE ENERGITILSKUD
I kan med fordel bruge os, når I
planlægger klimaskærm, indeklima eller varmeanlæg. Kontakt
os gerne med spørgsmål.
Tilskud skal søges inden arbejdet går i gang. Ring til os!

KONTAKT

Albertslund Varmeværk og
Forsyning
Energiteamet
Vognporten 9
2620 Albertslund
Tlf. 43 64 86 92
Mail: info@albforsyning.dk
Telefontid 7-15/fredag 8-14

Kontakt os for mere viden og rådgivning
om omstilling af energi på din virksomhed.
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