Trim energiforbruget
med en Danfoss serviceaftale
Med en serviceaftale fra Danfoss er driftssikkerhed og energibesparelser i de bedste
hænder. Der findes en serviceaftale til netop dit behov, og gevinsten er et optimeret
varmeanlæg og et markant lavere energiforbrug. Du får desuden en mere miljøvenlig
drift, hvor sikkerhed og service er i top.

25%
i energibesparelser
Spar 15-25% på
varmeforbruget og få
maksimal sikkerhed i
driften.

danfoss.dk

Danfoss Serviceaftaler
Tegn en serviceaftale på varmeautomatikken – det betaler sig
Du ved sikkert, hvor meget vand og strøm
der forbruges i din bygning. Men er
du bevidst om, hvor meget varme der
forbruges, uden at I reelt får noget for
pengene?
Danfoss tilbyder en palette af serviceaftaler,
så du opnår optimal driftssikkerhed og store
energibesparelser. Serviceaftalerne kan
tilpasses præcist dit behov, uanset om du
har ansvaret for varmedriften i en boligforening, en virksomhed eller en kommune.

BASIS
INSPEKTIONSAFTALE
Danfoss planlægger og tilrettelægger alle
besøg og kontakter dig naturligvis inden
ankomst.
Kontrolbesøget består af:
•	Kontrol af anlægsopbygning
•	Instruktion af den dagligt ansvarlige i
brug og drift af anlæg
•	Der udfærdiges en rapport efter hvert
besøg
•	Danfoss vil løbende foreslå ændringer af
automatik eller anlæg
•	Inkl. timeforbrug og kørsel

For at sikre den størst mulige driftssikkerhed på varmeautomatikken er det
afgørende, at den hele tiden fungerer optimalt. Det opnås bedst med overvågning
og periodiske eftersyn, så der ikke opstår
driftsforstyrrelser i det daglige.
Dermed er det muligt at konstatere
eventuel begyndende slitage i tide, så udgifterne til vedligehold ikke bliver større
end højst nødvendigt.

BASIS
INSPEKTIONSAFTALE
MED FRIT TILKALD
Tilkald Danfoss inden for normal
arbejdstid 8-16 til afhjælpning af fejl.
Det giver dig kompetent rådgivning og
ekspertise lige ved hånden samt hurtig
hjælp til uforudsete problemer.

Alt dette får du helt automatisk med i
pakken, når du tegner en Danfoss serviceaftale. Det er der god økonomi og sund
fornuft i.
Vælg selv, om du vil have en basis inspektionsaftale, der kan suppleres med Frit
Tilkald eller Energiportal, eller om du vil
over i den samlede pakke, EnergyTrimTM.
Vi hjælper dig gerne med at vælge den
rigtige løsning.

BASIS
INSPEKTIONSAFTALE
MED ENERGIPORTAL
Få adgang til Danfoss Energiportal, hvor
drift og udsving i energiforbruget kan
overvåges gennem automatisk eller
manuel registrering.
Et godt overblik hjælper med at
identificere potentielle energibesparelser
og giver tryghed omkring den daglige
drift.

Danfoss EnergyTrim™
15-25% energibesparelser
Danfoss EnergyTrim™ er en stor samlet
pakke af værdifulde serviceydelser, som
sikrer optimal drift og vedligehold af varmeanlægget. Serviceaftalen er udviklet
specielt til virksomheder, kommuner og
boligforeninger med større varmeanlæg,
hvor der kan være mange penge at spare
på energiforbruget.
Uden at kende dit energiforbrug i forvejen
tør vi godt påstå, at vi kan spare dig for
15-25% – ganske enkelt ved at trimme
forbruget over tid.

Med EnergyTrim™ får du et grundigt tjek
af anlægget, indregulering og forslag
til løbende udskiftning af defekte eller
slidte komponenter.
For at sikre størst mulig sikkerhed i driften har Danfoss en hotline, en tilkaldeservice, der rykker ud med kort varsel,
samt et system for alarmhåndtering.
Danfoss instruerer den anlægsansvarlige,
og en vigtig del af konceptet er de periodiske eftersyn, som sikrer en løbende

reduktion af energiforbruget. Efter hvert
besøg laves en rapport, som er et vigtigt
værktøj til vurdering af forbedringer.
Med EnergyTrim™ får du desuden online
adgang til registrerede data samt alarmhåndtering ved dårlig afkøling eller overforbrug i forhold til det budgetterede.
Sidst, men ikke mindst, får du energirapportering og dokumentation gennem en
årlig status på energioptimeringen, som
sker på baggrund af de indsamlede data.

Skoler sparer på varmen
21 skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune
har sparet 989.000 kWh på varme i 2011
– en besparelse på en halv million kroner.
- Det er imponerende, og her taler vi om
en besparelse, som er opnået udelukkende
ved at investere, foretage ændringer i det
udstyr, vi allerede har, og generelt gøre
tingene smartere, siger Flemming Nielsen,
fagchef for Dagtilbud og Undervisning.
Resultatet på skolerne er opnået i samarbejde med Danfoss og gennem en EnergyTrim™ serviceaftale for optimal drift og
vedligehold af varmeanlæg.
Med aftalen er der tale om helt praktiske
foranstaltninger som et grundigt tjek og

efterfølgende indstilling af anlæggene,
god rådgivning og løbende udskiftning
af ødelagte eller slidte dele. Og så er
indsatsen mellem Danfoss’ teknikere og
de tekniske serviceledere ude på skolerne
blevet koordineret og optimeret.
- Det er måske den vigtigste forudsætning
for den succes, vi har haft. Vi har en række
meget engagerede serviceledere, som har
taget ansvar for at følge op på Danfoss’
forslag og ændringer, siger ingeniør Flemming Møller fra RKSK Ejendomme.
Det er energiafdelingen i RKSK Ejendomme,
kommunens nye ejendomsselskab, som
overordnet energioptimerer de kommunale bygninger.

Bare på Tim Skole betyder optimeringen
en varmebesparelse på 83 MWh. Og de
gode resultater betyder, at EnergyTrim™
er rullet ud i andre kommunale bygninger
som plejehjem, administrationsbygninger
og børnehaver. Flemming Møller kan ikke
se, hvorfor det kun skulle være de kommunale bygninger, der kan have glæde af
et gennemsyn.
- Kommunen må gerne fungere som rollemodel for kommunens mange private
virksomheder. Med de erfaringer vi har
draget, er jeg ikke i tvivl om, at der også
ligger et stort potentiale for energibesparelser i det private, siger han.

Danfoss Serviceaftaler
Aftaletyper
Omfang
Inspektion

•
•
•
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•
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Inspektion
med
frit tilkald

Inspektion
med
energiportal

EnergyTrim™

Kontrol af anlægsopbygning
Kørsel og timeforbrug
Udskiftning af defekte/nedslidte produkter*
Servicerapport sendes efter hvert besøg
Instruktion af brugeren
Periodiske eftersyn
Hotline telefonservice
Løbende forslag til ændringer af varmeanlægget

Tilkaldeservice
Akutservice inden for 24 timer
Energiregistrering – adgang til egne data
Alarm ved overforbrug iht. budget
Alarm ved dårlig afkøling
Opsætning og vedligehold af vagtplaner
Løbende energioptimering af varmeanlægget
Alarmhåndtering
Kontrol af vandbalance
Service VIP-nummer
Årlig status på energioptimering
Mulighed for adgang til ECL Portal**
* Udskiftning af defekte Danfoss komponenter, der ikke kræver adgang i den faste installation
** Kræver opkobling af ECL 310

Læs om flere virksomheders erfaringer og besparelser på danfoss.dk
eller kontakt Danfoss Serviceafdeling på 69 91 87 77
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