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Uddrag af 

”Overordnede politikker – Formål samt mål og midler

for Brædstrup Fjernvarme”

”Brædstrup Fjernvarme skal med effektiviseringer samt engagementer i 
nye forretningsområder og nye produktionsformer modvirke de uheldige 
økonomiske konsekvenser ved de voldsomme prisstigninger i vores eneste 
brændsel – naturgassen.”

Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil:
Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og 
miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til 
forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark 
– målt blandt sammenlignelige værker.
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Alternative muligheder for at 
fastholde så lave varmepriser og 

så høj kundetilfredshed som 
muligt
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Aktuelle initiativer
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Fortsat løbende effektivisering af produktions- og 
distributionssystemet
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Nyt projekt, ”TEAKS”, hvor der fokuseres på hele ”værdikæden”

fra produktionsenhederne til og med brugerinstallationerne

Nyt initiativ
Fjernvarmens Serviceordning

Eftersyn af alle brugerinstallationer hvert 2. år

Tilskud til visse forbedringer af 
brugerinstallationerne
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Nye varmemålere
- nu med lækkontrol

2006 – 2007
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• Mulighed for lækovervågning

• Mulighed for alternative og fremtidssikrede 
afregningsformer

• Mulighed for løbende kontrolaflæsninger

• Indtjeningsmulighed ved aflæsning af f.eks. 
vandmåler

• Forbedrede muligheder i forbindelse for effektiv 
kunderådgivning og energirådgivning

• Øget kundeservice

• Tilfredse kunder

Hvorfor fjernaflæsning??
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RF Router og     
RF Concentrator

Kamstrup              
GSM3 Modem

Netværkskomponenter

Intern antenne

Måler

Ekstern antenne
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Fjernaflæsning af målere
Lækovervågning
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Fordi lækovervågning giver:

• Reduktion i værkets spædevandstilførsel

• Advarsel om utætte varmtvandsbeholdere

• Advarsel om forhøjet koldtvandsforbrug

• Forbedret miljøbeskyttelse

• Øget forbrugerservice og beskyttelse af indbo

• Omkostningsneutral investering

• Reduktion i forbrugernes forsikringspræmie

• Tilfredse kunder

Hvorfor lækovervågning??
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Koldt vand

Fjernvarme

Radio 
netværk

Aflæsnings-
software

Ved lækage

Info  forbruger           
 vagtcentral      
 varmeværk

Komponenter udover den 
almindelige energimåling

Læksoftware
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Fremløbs-
volumen

Returløbs-
volumen

• Overvågning af lækager på direkte 
koblede fjernvarmetilslutninger

• Overvågning af lækager på
brugsvandsinstallationerTemperatur-

korrektion

Temperatur-
korrektion

Sammenligning, 
beregning og 
alarmgrænser

Radiomodul

Brugsvandsvolumen
Radionetværk

Aflæsninger og 
alarmer
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Nedslag i forsikringspræmien
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Økonomi

Udgift til abonnement:                           350,00 kr./år

Gennemsnitlig besparelse på præmie 
for udvidet rørskadeforsikring:               400,00 kr./år
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Økonomi
WC-cisterne, der løber sagte:     
100 m3/år               =                 4.500 kr./år

Læk i rør til gulvvarme:

1 m3/døgn               =                5.000 kr./år
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• Overvågning af samtlige varmemålere 
med PDO

• Hurtig og effektiv lokalisering af 
installationsfejl

• Samme fjernaflæsning til afregning, 
kontrol og lækalarm

• Hurtig lokalisering og omgående 
udskiftning af eventuelt defekte dele

• Kontrol i målernes naturlige 
brugsmiljø

• Kun tre målere til stikprøve hvert 6. år 
– uanset partistørrelse

Permanent DriftsOvervågning
Kontrolsystemet, der dækker

det hele
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Grundprincipperne bag PDO…

En hovedmåler, en 
kontrolmåler og 3 
temperaturfølere (T1, 
T2 og T3) monteret i 
samme installation.
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Permanent DriftsOvervågning eller traditionel
stikprøveudtagning

Antal målere, som skal nedtages ved kontrol med stikprøve og ved PDO.
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Tak for ordet!!


