FALKONER CENTRET
ENERGIOPTIMERING

KOMPLEKST ENERGIPROJEKT MED MANGE FORDELE
Konkurrencen er skarp på markedet for erhvervsejendomme, så det gælder om at optimere kvaliteten og reducere driftsomkostningerne.
Og det har Falkoner Centret gjort. Da Falkoner Centret i 2013 valgte at tage fat på en energirenovering, startede man med at kigge på
ejendommens pumpesystem. Der var behov for en mere holistisk tilgang og en leverandør, der kunne håndtere kompleksiteten i et projekt
omfattende både belysning, ventilation og varme/vand-systemet.

En af de større udfordringer var at sikre et godt miljø i
P-kælderen og reducere det høje energiforbrug til ventilation.
Kælderen havde tidligere været autoværksted og for at være
sikker på at få al CO2 ud, kørte den remtrukne ventilation på
højtryk døgnet rundt. Ved at indføre kammerventilatorer med
trykstyring, automatik (med måling af bl.a. emissionsniveau og
eksplosionsfare), dag/nat-regulering etc. lykkedes det at sænke
energiforbruget væsentligt, samtidig med at sikkerheden blev
forbedret.

”Der er store fordele for os ved at samle det hele
under én kontakt. Det har givet en god og stram
koordinering hele vejen igennem projektet, også internt
mellem de forskellige faggrupper. Kemp & Lauritzens
målinger og analyse førte også frem til et meget
fint og gennemarbejdet forslag, der svarede fint til
vores forventninger og behov. Desuden var der nogle
fornuftige tilbagebetalingstider på de enkelte dele,
fx 1,5 år på ventilation”, fortæller Christian Mølholm,
bæredygtighedsingeniør hos ATP Ejendomme A/S.

”

Markant kvalitetsløft i P-kælder

”Vi har opnået kæmpe besparelser og kvalitetsforbedringer,
ikke mindst inden for belysning”, siger Christian Mølholm.
”I P-kælderen har vi fået et langt højere lux-niveau for
færre penge, og den effektive regulering i forhold til
udstødningsgas giver en bedre luft og højere sikkerhed.
I det hel taget er det blevet betydeligt nemmere at justere
ventilationen, så den kører præcist efter behovet i de
forskellige sektioner af ejendommen.”
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”

ENERGIOPTIMERING
BESPARELSER
• Totalleverandør, der kan koble alle fag
• Komplet energioptimeringsprojekt fra screening og analyse til
udførelse, drift og service

”

”

Bedre og billigere belysning både ude og inde

Belysningen i Falkoner Centret bestod primært af ældre lysstofrør
og halogen-spots med et højt energiforbrug. I P-kælderen var
lysniveauet tilmed så lavt, at det var svært at orientere sig. Det
rettede Kemp & Lauritzen hurtigt op på med nogle velvalgte LEDløsninger:

• Ensartet kvalitetssystem og dokumentationsniveau
• Attraktive tilbagebetalingstider

Alle vand- og varmepumper udskiftet og tilsluttet CTS
De fleste vand- og varmepumper i Falkoner Centret var af ældre dato og ikke
tilsluttet CTS, og energiforbruget var højt. Alle større pumper blev udskiftet
og forsynet med trykstyring. Via tilslutning til ejendommens CTS-anlæg er
det nu muligt at finjustere driften i forhold til årstid og udetemperatur.

