BERENDSEN
ENERGIOPTIMERING

FRA TRÆK, UNDERTRYK OG VARMESPILD TIL GOD
ØKONOMI OG BEHAGELIGT INDEKLIMA
En innovativ løsning eliminerede en lang række indeklimaproblemer på Berendsens dækketøjsvaskeri. Løsningen betyder, at Berendsen sparer
over 700.000 kr. årligt i el og naturgas, og hele investeringen kunne tjenes hjem igen på kun 1½ år.

Energi360® koncept sikrer optimale besparelser
Før der udarbejdes et løsningsforslag, udfører virksomheden altid
en screening af bygningerne og en analyse af projektet. Det
gælder om at identificere de steder, hvor energioptimeringen
giver størst effekt pr. investeret krone. Berendsen i Roskilde
havde tre centrale problemer: Stor varmebelastning fra udstyr og
damprør i produktionen, en ineffektiv ventilation udført i etaper
uden samlet plan samt en utæt bygning, hvor vinterkulden nemt
tog overhånd pga. stort undertryk og hyppig trafik ud og ind.
Herudover indeholdt Kemp & Lauritzens rapport en gennemgang af
tilskudsmulighederne, så projektøkonomien var nem at overskue.

Separat løsning for administrationen
I administrationen var der store trækgener, som blev elimineret
ved at etablere en effektiv genvinding samt lukke indtag til
indblæsningen og overflødige ventilationshuller, så kuldenedfald
og træk forsvandt. De nye EC-ventilatorer nedsætter desuden
energiforbruget til 1/3 og kan reguleres trinløst, så effekten altid
passer til behovet.

”

Berendsens serviceafdeling i Roskilde er et effektivt restaurationsvaskeri, der dækker det meste af Sjælland. Over 100 medarbejdere
vasker årligt 2.700 tons tøj, og det medfører en del fugt, fnug og
procesvarme fra vaskemaskiner og tørretumblere. Meget lidt af
varmen fra produktionslokalerne blev genbrugt, opvarmningen var
ineffektiv, og den dårligt justerede ventilation skabte undertryk i
produktionen og kulde i administrationen.

”Der er ingen tvivl om, at vi får et langt bedre indeklima
nu, hvor undertrykket og trækken er væk”, fortæller Sten
W. Jørgensen, teknisk leder hos Berendsen, Roskilde.
”Kemp & Lauritzen har kørt projektet meget professionelt
og har indfriet alle vores forventninger både til økonomi
og arbejdsmiljø til gavn for såvel aktionærerne som
medarbejderne.”

BERENDSENS FORDELE
ENERGIOPTIMERING

Bedre balance i indeklima og energiforbrug

BEDRE INDEKLIMA

Problemerne med stort undertryk og ubehageligt træk i
produktionsbygningen blev løst ved at:

BESPARELSER

• fjerne al overflødig udsugning, så bygningen kom i balance, og
træk blev minimeret
• ændre ventilationsprincippet fra opblanding til gennemskylning,
så der løbende kommerfrisk luft til medarbejderne og trækken
minimeres
• efterisolere bygninger og maskiner samt efter-/genisolere
damprør, så cirkulationstab reduceres, og uhensigtsmæssig
varmeafgivelse til produktionsområdet undgås
• forsyne tørretumblere med luft udefra for at fjerne det sidste
undertryk

ÉN KONTAKTPERSON
• Investering tjent hjem på kun 1½ år
• Innovativt og helhedsorienteret projektforslag
• Systematisk og effektiv proces
• Nem koordinering med én kontakt

”

