I takt med at vi bliver bedre og bedre til
at energisikre vores bygninger, stiger behovet
for køling. Det betyder, at dit elforbrug stiger
sammen med dine udgifter til din bygning eller
din butik.

I Thisted sker produktionen af fjernkøling
under J.P. Jacobsen Center. Her pumper vi koldt
vand op fra undergrunden, og kølingen kan øges
ved hjælp af såkaldt absorptionspumpe. Denne
bliver drevet af fjernvarmen fra Thisted
Varmeforsyning. Det betyder, at fjernvarme bliver
til fjernkøling.

Med fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning
får du øget driftsikkerhed. Samtidigt oplever
kunder og medarbejdere i butikken/kontoret
øget velvære.
Derfor kalder vi vores fjernkøling for:
Termisk Komfort - Til enhver tid.

Termisk
komfort
-Til enhver
tid

Vandet vi pumper op er maksimalt otte grader
varmt. Når det har været brugt til køling, er
vandet blevet knapt 20
grader.
Vi bruger rent
vand, men da det
kommer fra byens
undergrund,
benyttes det ikke
til drikkevand.

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.
Ringvej 26
Postbox 107
7700 Thisted
Tlf.: 97 92 66 66
Email: post@thisted-varmeforsyning.dk
www.fjernkøling.dk

Thisted
Varmeforsyning
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Bertel Bolt Kommunikation 2011

Dette kan undgås ved at vælge fjernkøling
fra Thisted Varmeforsyning. Fjernkøling er
komfortkøling uden støj- eller visuelle gener.
Dette gør bygninger, lokaler og butikker mere
attraktive.

Fjernkøling
i Thisted
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Hvad er fjernkøling i Thisted?
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Hvorfor fjernkøling?
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Fjernkøling for mig

Fordele ved fjernkøling

Hvem kan få fjernkøling?

“Fjernkøling. Det virker bare! Siden vi har fået
installeret vores
fjernkølingsanlæg
er komforten øget
betydeligt i butikken.
Og så siger det ikke
en lyd - Heller ikke
udenfor hos naboen”

Fjernkøling giver dig mange fordele. Nogle af
de vigtigste er:
• Store økonomiske besparelser på
driften - Koster ca. 75% af traditionelle
kompressoranlæg, blandt andet på grund af
nye fradragsregler for komfortkøling
• Bedre komfort til kunder, medarbejdere og dig
selv
• Ingen udgifter til lovpligtige eftersyn
• Anlægsinstallationen er rutine for vores lokale
kølefirmaer
• Større driftsfleksibiltet - mere køling er kun et
opkald væk
• Forsyningssikkerhed
• Ingen støj fra kompressorer
• Ingen grimme kompressorer på bygninger
• Du gør dine lejemål endnu mere attraktive
• Du styrker din grønne profil

Thisted Varmeforsyning tilbyder køling til
erhvervsbygninger i nærhed af Thisted bymidte.

Niels Pedersen;
Formand for
Centerforeningen og medindehaver af KJÆR og
Wagner.

Fremtidssikring med Fjernkøling
Bruger din ejendom eller virksomhed
elektricitet til aircondition, såkaldt komfortkøling,
så er du også ramt af de afgiftsomlægninger, der
trådte i kraft den 1. januar 2010.
Tidligere har du kunnet modregne afgiften på
80 øre pr. kWh på den elektricitet, du brugte til
komfortkøling. Det kan du ikke længere.
Reglerne definerer komfortkøling, som køling der
sker af hensyn til dine kunder, medarbejdere eller
lejeres komfort. Når afgiften ikke længere kan
trækkes fra, bliver din udgift til el meget højere
end tidligere.
Derfor er det klogt at vælge fjernkøling.
Fjernkøling er et godt valg med fremtidssikrede
priser.

Fjernkøling - køling uden larm
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Fjernkøling udnytter overskudsvarme om
sommeren. Det betyder, at du er med til at bruge
energi, der ellers ville være gået tabt.

Bevar det kølige overblik
- selv på varme dage

Fjernkøling for mig
“Som cleantechvirksomhed er en grøn
profil og tankegang
central for os. Samtidig
sikrer vi et godt
indeklima, der forbedrer
medarbejdernes komfort
og produktivitet”
Henrik Amby;
Stifter og CEO Global
Wind Power
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