ENERGIOPTIMERING

EN RGI360®
Virksomheder generelt kan spare 20-50% af energiforbruget ved at optimere eksisterende
tekniske løsninger. Investeringer, vi tjener hjem på kun ganske få år. Vi har erfaringen og ved,
hvad det kræver for at opnå omfattende besparelser uden at forstyrre den daglige drift.
Og vi leverer præcis det, du har brug for. Har du råd til at lade være?

Energi360®
Vi råder over alle de spidskompetencer,
der skal til for at gennemføre et komplet
energioptimeringsprojekt fra screening og
analyse til udførelse samt efterfølgende
drift og service - det kalder vi for Energi360®
Ved at tage ansvar og ejerskab for hele
processen fra start til slut sikrer vi et
smidigt forløb, der giver størst mulig
effekt for hver investeret krone.
Vores erfarne medarbejdere i identificerer
blandt andet besparelsespotentiale inden for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belysning
Ventilation
Varme
Automatik
Produktionsanlæg
Driftsoptimering
Tomgangsoptimering
Solceller
Solfanger
Varmepumper
Køling
Indeklima
Trykluftsanlæg

Størst mulig værdi
Vi skaber overblik over, hvor du
kan spare mest. Vi identificrer dine
tilskudsmuligheder, så projektøkonomien var nem at overskue
og tage stilling til. Og vi tager
hånd om alt fra dokumentation og
papirarbejde til andre praktiske
ting omkring selve ansøgningerne.
Med andre ord - vi gør det nemt for dig.

Fokus på gnidningsfri implementering
Vores Energi360® tager også højde for, at din virksomheds arbejdsevne ikke skal
dykke. Ét er at finde potentialerne for energioptimering, men det er i høj grad
også en prioritet for os, at vi kan implementere optimeringerne, så det går mindst
muligt ud over den daglige drift i din virksomhed. Her styrer vi projektet gennem
en velafprøvet proces, som vi detailplanlægger sammen. Dermed kan vi også finde
de løsninger, som ikke bare effektiviserer jeres energi, men samtidig gør mindst
”ondt”, når vi skal implementere dem.

Et klart beslutningsgrundlag
Med Energi360® bruger du mindst mulig
energi fremover – i mere end en forstand.
Vi kan spare dig for mange unødige
omkostninger med et seriøst udarbejdet
beslutningsgrundlag indeholdende
optimeringsforslag for din virksomhed.
Vi afdækker professionelt besparelsespotentialerne som helhed, og skaber det
kare overblik over, hvilke tiltag der bidrager
med hvor meget – og til hvilken pris.
Rentabiliteten er i fokus. Dermed kan du
vurdere og prioritere indsatsen over tid, og
fra begyndelsen tage fat, hvor der er den
største effekt med mest mulig besparelse.

Sikker styring
Du får én kontaktperson, der styrer projektet
fra start til slut og inddrager de kompetencer,
der er relevante for lige netop din virksomhed;
alt efter om du repræsenterer en kommune, en
produktionsvirksomhed, har et net af filialer i
hele landet eller noget helt fjerde.
Uanset hvilke behov og forventninger du og
din virksomhed har, har vi erfaringen, og din
kontaktperson leverer præcis det, I har brug for.

VI ER KEMP & LAURITZEN
VI ER KNAP 2700 MEDARBEJDERE LANDET OVER,
DER HVER DAG GØR OS UMAGE OG TAGER KVALITET PERSONLIGT.

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Tlf.: 4366 8888 · kemp-lauritzen.dk

