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Færdig løsning gør forskellen
Varme- og brugsvandsforsyning i nyt spændende etagebyggeri
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FÆRDIG LØSNING GØR FORSKELLEN
MidtConsult A/S i Herning fungerer som rådgivende
ingeniør på mange af landets prestigebyggerier.
Virksomheden har i mere end 20 år valgt Gemina
Termix A/S som den foretrukne leverandør af
fjernevarmestationer til såvel små som store byggerier
i alle afkroge af landet.
Senest har de to virksomheder arbejdet sammen i
forbindelse med fjernvarmeinstallationen i Mikado House
– et stort kontorkompleks, der er under opførelse
i Ørestaden.

HVAD VAR OPGAVEN?

HVAD ER RESULTATET?

Compactstation til 20.000 m² kontorbyggeri

Installationstiden reduceret med mindst 14 dage

Til et kontorkompleks på fem etager med en
stor gennemgående atriumgård, p-kælder og et
mindre butiksområde skulle Gemina Termix levere
compactstationen til opvarmning og produktion af
varmt brugsvand. Compactstationen skal forsyne
mere end 20.000 m² bebygget areal.

Leif Nyholm fremhæver det færdige design som en af
de væsentligste fordele: ”Det faktum, at Gemina Termix
kan designe og bygge sine compactstationer længe før,
bygningen overhovedet er opført, gør en stor forskel.
Jeg vurderer, at vi har sparet mindst 14 dage ved at
vælge en kompakt løsning frem for et usamlet og
pladsmonteret system”.
I tilfældet Mikado House var compactstationen klar
til installation i det øjeblik, huset var rejst. Faktisk blev
stationen taget i brug allerede i forbindelse
med udtørring af beton.

HVORFOR GEMINA TERMIX?
Unik viden om fjernvarmeværkets krav
Ifølge projektleder Leif Nyholm fra MidtConsult A/S
valgte man – ligesom mange gange før – Gemina Termix,
fordi virksomheden er kendt for at kunne levere et fiks
og færdigt system. ”At inddrage Gemina Termix i vores
projekter opfatter vi som særdeles ukompliceret, fordi de
har et fantastisk kendskab til de danske fjernvarmeværker.
I forbindelse med specifikationen af Mikado House
behøvede vi kun at opgive byggeriets beliggenhed
og de krævede ydelsesprofiler.
Gemina Termix kunne på baggrund heraf hurtigt
dimensionere en løsning, der tog udgangspunkt i det
lokale fjernevarmeværks særlige krav. For os er det
en uvurderlig hjælp, fordi det sparer os for en masse
tidskrævende research,” forklarer Leif Nyholm om valget
af leverandør.
Standard med tilpasningsmuligheder

I mere end 20 år har MidtConsult A/S trukket på
kompetencerne hos Gemina Termix. Leif Nyholm
karakteriserer samarbejdet som gnidningsløst og
fremhæver Gemina Termix’ fleksibilitet som en
afgørende faktor for samarbejdets succes.
Fleksibiliteten angår både virksomheden og
produkternes tilpasningsevne.

FAKTA OM MIKADO HOUSE
Tegnet af: Arkitema A/S
Beliggenhed: Ørestaden
Areal: 20.000 m²
Formål: Erhverv
Færdiggøres: 2010

Leif Nyholm fortsætter: ”Selv om der er tale om
standardsystemer, kan de lige nøjagtig tilpasses i det
omfang, der er nødvendigt for at kunne leve op til
byggeriets særlige specifikationer og stedets lokale krav”.
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