
Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger
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• 3 kølemask./varmepumper

• Proceskøling ved 6 og 12 ⁰C

• Fjernvarme ved 46-67 ⁰C

• Årlig køleprod. 10.500 MWh

• Årlig varmeprod. 13.500 MWh

• Årlig COP 8,6 varme og køling

• Grundvandskøleanlæg ATES

Fælles energicentral
Grundfos og Gues



Tanken var at konverter et gasopvarmet område med 300 
husstande til lavtemperaturfjernvarme
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Drømme scenariet som aldrig blev realiseret



Der blev testet lavtemperaturfjernvarme på vej med 21 huse

Erfaringerne var flg.:

• Det kan lade sig gøre opvarmningsmæssigt i huse fra 1975 og frem

• Der skal laves et stort forarbejde med at gennemgå huse og installationer

• Der skal informers grundigt om fordele og ulemper for forbrugerne

• Der skal etableres supplerende forsyning til prod. af varmt brugsvand

• Der finds ikke gode produkter på markedet som løser opgaven angående prod. af

varmt brugsvand

• Potentialet for energibesparelser er enormt, alle burde gøre det



OPTIMERING AF FJERNVARMESYSTEMER MED
LAV TEMPERATUR ZONER
I LEDNINGSNETTET
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LEDNINGSTAB – FJERNVARMENS STØRSTE UDFORDRING



Et typisk
fjernvarmenet

• Fremløbstemperaturen
bestemmes af forbrugeren
med det størst behov

• Stort varmetab

• Net pumperne forsyner
hele nettet

• Stort tryktab

90

https://grundfos-my.sharepoint.com/personal/93923_grundfos_com/Documents/Gentofte/9. nov/!Low Temperature Zoning_film_UK.mp4


• Fremløbstemperaturen i
distributions nettet
styres efter behov

• Varmetabet reduceres

• Distributed pumping, 
reducere tryk og
energiforbrug

• En lang række info fra
nettet bliver tilgængelig

Zone inddelte
fjernvarmenet

Temperature Optimization Unit

https://grundfos-my.sharepoint.com/personal/93923_grundfos_com/Documents/Gentofte/9. nov/!Low Temperature Zoning_film_UK.mp4


Justere fremløbstemperaturen
ind efter det aktuelle behov

GRUNDFOS TEMPERATUR
OPTIMERINGS UNIT



CASE: Besparelser i et område med en lav temperatur zone
(klasse 3 rør)

NORMALT 
FJERNVARMENET

FORVENTET I 
LAVTEMPERATUR NET

79°C - 48°C

－
2.570 MWh
－

0 MWh
－

195 tons

60°C - 38°C

－
1.950 MWh
－

14 MWh
－

148 tons

Gnnm. temperatur (frem/retur)

Varmetab i rør pr. år

Pumpe energi per år

CO2 udledning pga. ledningstabet

22%

Årligt varmebehov: 9,000 MWh

Calculations are based on the calculation principles of the Danish District Heating Association
CTR that is delivering energy to Gentofte with a carbon emission of only 76 g/kWh

https://youtu.be/wza0itoua0U
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Kort tilbagebetalingstid ved temperaturreduktion i zoner
Exempel: Ved nuværende varmetab på 20% og gns. Tude 9°C

Indirekte overskudsvarme med varmepumper

Geotermi, solvarme, direkte overskudsvarme og elpatron

Tilbagebetalingstid
< 3 år



GRUNDFOS
TEMPRATUROPTIMERINGS
UNITS



Forskellige versioner af Temperaturoptimerings units

Klassiske udgave

Tryk uafhængig
Tryk begrænsning

Free flow løsningen

Tryk uafhængig
Intet tab i ventiler

Tryk forøgning

Shunt løsningen

Tryk afhængig
Ingen styring af tryk

Enkel udførsel

THE TEMPERATURE OPTIMISATION UNIT

SCADA
STAND-
ALONE

OR



3 niveauer af temperaturoptimering

Temp-O unit
(Grundfos)

Gør det muligt at reducere
temperaturen i zone inddelt

distributionsnet.

IHG measure points
(Energy-Service)

IHG controller
(Energy-Service)

Tilpasser den reducerede
temperatur efter vejrdata og

forbrugsmønster - peak shaving.

Yderligere optimering baseret på
øjebliksmålinger i enden af det
zoneinddelt distributionsnet. 
(GSM signal med real-time data)



Forbedret trykstyring og
reduceret systemtryk

Peak shaving & vejrkompensering

Forbedet system overvågning og
optimerings muligheder

Plug’n’pump løsninger

Dimensionerings og pris
estimate indenfor 48 timer

Kort tilbagebetalingstid

Forbedret netkapacitet

Laver returtemperatur, højere
produktions effektivitet

Nem integration af vedvarende
energi anlæg

Fordelene ved distribution i lavtemperatur zoner med real-time 
målinger

REDUCERET VARMETAB
(OFTE >20%)

PRÆFABRIKERET INDUSTRI 
LØSNING - TILPASSET DE 
AKTUELLE BEHOV

FORBEDRET SYSTEM KONTROL
OG OVERVÅGNING 



Det er nu vi skal investere i fremtidens løsninger, fordi de 
investeringer vi laver idag, kommer til at indgå i det

kommende fossilfri Fjernvarmenet om 20-30 år.

Tak for opmærksomheden


