GRUNDFOS CASE STORY

Sund fornuft i øget fokus på
udskiftning af gamle energislugere
"Nu, hvor der er en kraftig opbremsning i nybyggeriet, kan vvsinstallatørerne med fordel flytte fokus over på udskiftning af gamle
pumper," siger salgsingeniør Morten Vinther, Grundfos DK A/S. Her
ligger et stort forretningsområde, der med en målrettet indsats kan blive
yderst interessant for både pengepung og miljø.
KÆMPESTORT MARKED
Hos det landsdækkende firma J.Hundahl VVS A/S i Thisted har
man med succes fokuseret på opsøgende salg inden for det, de
kalder energisænkende foranstaltninger.
"Med stilstand på mange områder prøver vi at fokusere på
nye områder, og udskiftningsmarkedet er kæmpestort. Det er
et forretningsområde, der kan opdyrkes, og som tilmed kan
blive indgangen til nye kunder. Det har vi ihvertfald oplevet her
hos J.Hundahl VVS," fortæller projektleder Niels Rosenvinge
Lundbye.
REDUKTION AF CO2 UDSLIPPET
Energibesparelser og reducering af CO2 udslip står højt
på dagsordenen i danske virksomheder, boligforeninger,
kontorbyggerier, skoler osv. Det var også tilfældet hos ledelsen
af EUC i Thisted, som besluttede at redusere CO2 udslippet på
3 skoler: Handelsskolen, Teknisk skole og AMU centeret. Og der
blev foretaget en energiberegning på alle cirkulationspumperne.
En beregning som Grundfos er i stand til at lave meget præcist,
idet virksomheden har adgang til energioplysninger om alle
pumper og ikke kun Grundfos' egne pumper.
UDSKIFTNING AF 52 PUMPER
De pumper, der sad i skolerne, var mellem 15 og 25 år gamle.
Grundfos' beregninger viste, at besparelsen løb op i 75.000 kWh
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UDSKIFTNING AF 52 PUMPER
om året. Hvilket giver en tilbagebetalingstid på lige knap 3 år og nok så vigtigt en reduktion
i CO2 udslippet på 40 tons om året.
Derfor valgte ledelse i EUC Thisted at udskifte alle 52 cirkulationspumper med A
mærkede pumper fra Grundfos.
HURTIGE I THISTED
Vores tommelfingerregel er, at med under 5 års tilbagebetalingstid vil det være sund
fornuft at gå i gang hurtigst muligt."
Og hurtige, det er de i Thisted. Fra Niels Rosenvinge Lundbye havde Morten Vinther
med ude på skolerne, gik der kun halvanden måned, før de nye A mærkede
cirkulationspumper var i drift.

