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Et tæt og konstruktivt samarbejde
Da Næstved Varmeværk skulle bruge et energieffektivt
varmeanlæg til forbrugerne i to boligområder i
Næstved, blev Gemina Termix valgt som leverandør.
Gemina Termix er en af landets største aktører, hvad angår
intelligente løsninger, der sikrer optimal brug af vores
fjernvarmevand med både energimæssig og økonomisk
gevinst for forbrugeren. Projektet bestod i en udvidelse
af fjernvarmeforsyningen til knap 600 private boliger i
Næstved, og processen foregik i et tæt og konstruktivt
samarbejde mellem Næstved Varmeværk og Gemina Termix.

HVAD VAR OPGAVEN?
Renovering
Opgaven i Næstved gik ud på at konvertere to boligområder, Nøddehegnet og Birkehegnet, fra decentral
forsyning til individuel forsyning i hver lejlighed.
Det viste sig, at det eksisterende distributionsnet kunne
overholde kravene til en brugsvandveksler, og løsningen
blev en Termix VVX-fjernvarmeunit med vandvarmer
og varmeveksler. Unitten har fuldisolering og Danfoss
ECL vejrkompensering, der lever op til de seneste
normkrav samt overholder Næstved Varmeværks
tekniske bestemmelser.

HVORFOR GEMINA TERMIX?
Overholder kravene om fuldisolering
og vejrkompensering
Samarbejdet mellem Gemina Termix og Næstved
Varmeværk har fungeret upåklageligt, og Jens Andersen,
der er direktør hos Næstved Varmeværk, siger:
”Vi har været fantastisk glade for samarbejdet.
Gemina Termix levede op til de nye krav om fuldisolering
og vejrkompensering, så det blev dem, vi valgte efter
udbudsrunden, da de også var bedst på både pris og
kvalitet.”

HVAD ER RESULTATET?
Reducering af varmetab og energiforbrug
Ved at skifte til en energivenlig fjernevarmeløsning med
fuldisolering fra Gemina Termix reduceres varmetabet
med over 80 procent. Desuden er varmeanlægget
forsynet med Danfoss vejrkompensering, så det kan
styres og overvåges optimalt. Varmeanlægget reguleres
konstant i forhold til de valgte parametre, og det sparer
på energiforbruget og forhindrer overforbrug.
I forhold til projektet Nøddehegnet/Birkehegnet i
Næstved har nyinstallationerne fra Gemina Termix
betydet, at man har opnået konkrete besparelser i
varmeforbruget ude hos forbrugerne.

FAKTA OM NØDDEHEGNET
Beliggenhed: Næstved
Formål: Privatboliger
Omfang: 203 lejemål
Bygget: 1978-79

Bruger erfaringerne til udvikling af nye modeller

FAKTA OM BIRKEHEGNET

Den politiske beslutning om afvikling af de fossile
brændstoffer og nedbringelse af drivhusgasserne giver
Gemina Termix gode muligheder for at bidrage til, at
Danmark forbliver foregangsland på energiområdet.
Gemina Termix har desuden gode erfaringer med at
samarbejde med kunderne i sin produktudvikling.
”Vi har været med til at udvikle de nye modeller af
fjernvarmeunits hos Gemina Termix via vores erfaringer
med projektet. Det har været et fantastisk samarbejde,
og jeg er overbevist om, at det er sådan, energibranchen
når længst i udviklingen,” slutter Jens Andersen fra
Næstved Varmeværk.

Beliggenhed: Næstved
Formål: Privatboliger
Omfang: 373 rækkehuse
Bygget: 1979-82
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