
Enormt potentiale for besparelse  
i danske ventilationsanlæg

70 procent af den samlede masse af ventilationsanlæg i 
Danmark kan med fordel energirenoveres, viser nøgletal fra 
ebmpapst, der fokuserer på energibesparelser og har gen-
nemført tusindvis af beregninger på anlæg i alle størrelser 
og årgange. Der kan spares 30–70 procent på driften med 
en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på kun 2 år.

De enorme muligheder for besparelser er naturligvis tillokken-
de for slutbrugerne, men faktisk kan hele ventilationsmarkedet 
få noget ud af at udvikle markedet for energibesparelser. For 
entreprenører og installatører er energirenovering et særdeles 
interessant forretningsområde med et omsætningspotentiale 
på flere milliarder kroner.

Markedscheferne Niels Knokgård og Jens Hedegaard fra ebm-
papst har de seneste år fokuseret på mulige energibesparelser 
på danske ventilationsanlæg. Efter tusindvis af beregninger 
på anlæg i alle størrelser og årgange står det klart, at det vil 
kunne betale sig at energirenovere 70 procent af alle anlæg. 

For at opnå besparelserne vil det i de fleste tilfælde være nok 
at udskifte de gamle ventilatorer i anlægget med nye energi-
besparende EC-modeller, mens der andre gange må installeres 
et nyt ventilationsanlæg, f.eks. hvis der ikke er varmegenvin-
ding, eller anlægget generelt er nedslidt.

Case Study
Energirenovering af ventilationsanlæg

ebmpapst støtter ventilations-installatører,  
der vil ind på renoveringsmarkedet:

	 •	Rådgivning

	 •	Undervisning

	 •	Besigtigelser

	 •	Besøg	hos	kunde

	 •	Beregning	af	besparelser

	 •	Garanti	for	besparelser

Case Study 2013 - 1



Vallensbækvej	21	·	DK-2605	Brøndby	·	Phone +45 4363 1111 · Fax +45 4363 0505
mail@dk.ebmpapst.com · www.ebmpapst.dk

Godt for hele branchen
”For os er det i virkeligheden lige fint, om den bedste løsning 
er renovering eller nyt anlæg, bare der bliver sparet energi, og 
indeklimaet bliver bevaret eller forbedret. Vi skubber til hele 
markedet for energioptimeringer af ventilationsanlæg og sæt-
ter fuld fokus på dette kæmpe potentiale for både entrepre-
nører og slutkunder. Det er godt for hele vores branche, at der 
råbes højt om energibesparelserne, og selv vores konkurrenter 
får noget ud af det, når vi udvikler dette marked. Kan de bidra-
ge med øget fokus på området, er det kun godt - det mener vi 
virkelig!” siger Niels Knokgård.

Når den bedste løsning er et helt nyt ventilationsanlæg, er kun-
derne begyndt at stille krav til, at det skal være med EC-venti-
latorer. Det lave energiforbrug er den væsentligste grund, men 
det spiller også ind, at EC-ventilatorerne har integreret styring, 
og man dermed undgår omkostninger til frekvensomformeren. 
Disse krav om EC-teknologi – både når der er tale om renove-
ring og nye anlæg - stilles også i stigende grad fra rådgivende 
ingeniører og elselskabernes energirådgivere.

Fra AC til EC
Niels Knokgård og Jens Hedegaard bruger meget af deres 
tid på at forklare entreprenører og installatører, hvordan EC-
ventilatorer fungerer, og hvorfor de bruger mindre energi. For 
det er argumenter, de skal have med til deres kunder for at 
tale varmt for de lidt dyrere men mere energieffektive EC-
ventilatorer.

”Det bliver jo hurtigt meget teknisk”, siger Jens Hedegaard 
”Men den korte forklaring er, at mens rotationen i en AC-motor 
skabes af forsyningsnettets vekselstrøm, så bruger EC-moto-
ren permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde 
i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe 
rotationen, og det er meget mere effektivt. Desuden kan EC-
ventilatorer altid tilpasses nøjagtigt til arbejdsopgaven uden 
energitab. Det kan AC-ventilatorer ikke,” 

Download EC magasinet her,
eller bestil det på tlf 4363 1111

En remtrukken ventilator med AC-motor giver 
typisk en energibesparelse på op til 70%, hvis 
den udskiftes med en moderne EC-motor.
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