ENERGITJÄNSTER
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Våra energitjänster minskar både era driftskostnader och er energianvändning och omfattar allt från heltäckande avtal till enstaka
energiprojekt
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ENERGITJÄNSTER

ENERGITRYGG
Det bästa resultatet når vi tillsammans. Vi vill inte sitta på motsatta sidan om bordet utan vara på er sida och
tillsammans arbeta för ett strukturerat energiarbete.

En trygghet som sparar energi
Ett energitryggavtal innebär att vi skräddarsyr drift och skötsel av
er undercentral. Vi sätter gemensamma mål för driften och genom
avtalet får ni tillgång till kompetens inom energi, ventilation, miljö
och bygg.
Ni ska känna en trygghet som styrelsemedlem och fastighetsägare
att någon tar ett helhetsgrepp om er förbrukning samtidigt som ni
och vi tar ett gemensamt ansvar för miljö och klimat. Ni ska känna er
Energitrygga.

Energitryggportalen
För att kunna dokumentera och följa utvecklingen av vårt samarbete
har vi utvecklat något som vi kallar för Energitryggportalen. Portalen är en mötesplats på Internet där föreningen/fastighetsägaren
har sin unika Energitryggsida.
Här kan ni läsa alla mötesprotokoll, avtalet, se när nästa ventilationskontroll kommer, hur energiförbrukningen ser ut, läsa logglistan om
vilka händelser som har hänt och även kunna läsa av vilken temperatur som framledningen har just nu till elementen mm.
Allt som rör ert Energitryggavtal finns på portalen!
www.energitrygg.se

Energitrygg:
• Säker driftövervakning av el, värme och vatten minskar risken
för driftstopp
• Hög komfort i inomhusmiljön
• Liten belastning på miljö och därmed ett bättre klimat
• Minskad förbrukning och därmed lägre energikostnader
• Hög medvetenhet hos de boende för att minska energiförbrukningen
• Ni får en energiingenjör som arbetar tillsammans med er i
styrelsen
ENERGITRYGG - Energibesparing
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”Det ger trygghet att kunna kontakta en energiingenjör när man får problem och att ha kunskapen i ryggen när problem uppstår är guld
värt.” - HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta -.
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INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM
Ett säkert tecken på att värmesystemet är i obalans brukar vara att vissa boende klagar på att det är för kallt och andra
för varmt. För att komma till rätta med detta problem behövs en värmeinjustering av värmesystemet, vilket innebär att
man ger alla lägenheter tillgång till samma rumstemperatur.

System i obalans
I ett värmesystem är det vanligt att det är obalans, dvs. att vissa lägenheter har tillgång till mer eller mindre värmeflöde än andra. Detta
leder i många fall till att värmeförbrukningen ökar då de lägenheter
med minst värme oftast blir dimensionerande i värmesystemet. Man
anpassar alltså värmekurvan efter dessa lägenheter.
System i obalans sätter även tydliga spår i fastighetens ekonomi
genom att energiförbrukningen blir onormalt hög.
En förutsättning för effektiv reglering är att flödena i värmesystemet
är anpassade för de driftsförhållanden som kan förekomma. Detta
innebär att man ställer in flödena efter de beräknade förutsättningarna.
Med injusterade system kan anläggningen arbeta optimalt, det vill
säga leverera rätt effekt till respektive lokal. Resultatet blir ökad
komfort och en minskad energiförbrukning.

4

En injustering kan spara energi
Genom att jämna ut flödet så att alla
lägenheter har samma förutsättningar
att få 20 - 22 °C, mot tidigare 18 - 24 °C,
kan mycket energi sparas.
Varje höjning av rumstemperaturen
motsvarar ca 5 - 7% högre energiförbrukning av värme.

ENERGITJÄNSTER

INNEGIVARE FÖR RUMSSTYRNING
Rumsstyrning kan se till att man får ett bra inomhusklimat även när väderförhållandena gör att reglerkurvan inte
fungerar så bra.
Kraftig uppvärmning av solinstrålning, eller nedkylning på grund av kraftig blåst är exempel på förhållanden som kan
göra att en normalt fungerande reglerkurva inte fungerar optimalt.

Referensgivare

Spar energi

Då människokroppen upplever temperaturförändringar som
obehagliga är det en klar fördel att i ett värmesystem styra
rumstemperaturen med innegivare (referensgivare). Med innegivare
bestämmer man i reglercentralen vilken rumstemperatur som
lägenheterna ska hålla. Regleringen blir väldigt noggrann eftersom
den tar hänsyn till både rådande utetemperatur och faktisk
rumstemperatur.

Med ett innergivarpaket från HSB MälarDalarna kan ni spara ända
upp till 10% på er energiförbrukning och samtidigt få ett bättre
inneklimat.

Innegivaretekniken består av en elektronisk termostat som känner
av temperaturen inomhus och jämför den med inställd önskad
innetemperatur.
Finns det en avvikelse i jämförelsen regleras den ventil som
bestämmer vilken temperatur vattnet till radiatorerna ska hålla.
Innegivaren reagerar omgående på all gratis värme i form av
solstrålning, lampor, värmen från människor och från
värmealstrande maskiner. Med en jämn värme ökar komforten och
du kan hålla en lägre medeltemperatur än när radiatorerna lever
sina egna liv.
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BYTE AV STYR- OCH REGLERUTRUSTNING
Reglercentralen är den enhet i er fjärrvärmecentral varifrån värme- och tappvattentemperaturen styrs. Där ställer du in
”reglerkurvan” som styr vilken värme vattnet till radiatorerna (elementen) ska hålla vid olika utetemperaturer.
Genom att anpassa reglercentralens inställningar utifrån fastighetens egenskaper går det att spara mycket energi,
utan att minska på komforten.

Ett byte kan spara energi
Vi kan med dagens teknik justera och styra värmekurvor och
pumpar på ett mycket effektivt sätt för att inte ”elda för kråkorna”.
Tekniken ger fina möjligheter till en god komfort och stora möjligheter att spara energi.
För varje grads sänkning av rumstemperaturen minskar
energiförbrukningen med cirka 5 - 7%.

Reglerutrustning
Styr- och reglerutrustningen, som är hjärnan i värmesystemet, är
många gånger föråldrad.
En föråldrad styr- och reglerutrustning förbrukar mycket energi i
onödan. Om reglerutrustningen inte tar hänsyn till eller inte hinner
korrigera snabba temperaturväxlingar ute kan det medföra en
ojämn innetemperatur och en högre energiförbrukning.

BYTE AV FJÄRRVÄRMECENTRAL
En föråldrad fjärrvärmecentral förbrukar mycket energi i onödan. Värmeväxlare blir igensatta med tiden och
värmeöverföringen försämras. Överföringsproblemet kompenseras genom att framledningskurvan för vattnet ut till
elementen höjs, vilket leder till en ökad energiförbrukning. En normal livslängd på fjärrvärmecentral är 20 - 25 år.

Ett byte kan spara energi
Att se över fjärrvärmecentralen kan vara en lönsam och
energismart åtgärd.
Dagens teknik gör att man bl.a. kan styra pumpflödet efter
värmebehovet så att pumpen kan varva ner när det blir varmare i
lägenheterna, vilket leder till en minskad energiförbrukning.
Men att byta centralen är ett kostsamt projekt och man gör det
inte bara för att spara energi utan också för att det med tiden
finns risk för bl.a. läckage på både fjärrvärmesystemen och
värmesystemet.
Vänta inte för länge med bytet utan försök att följa er
underhållsplan. Det är en stor investering som lönar sig i
längden.
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VINDSISOLERA
Energi förbrukas ofta i onödan på grund av bristande isolering på vinden. Ett varningstecken kan vara stora snöfria
fläckar på taket under vintern. Idag är den optimala tjockleken ur ekonomisk synpunkt ca 40 cm. Hur mycket isolering
har ni?

Isolering
Alla typer av vindar kan tilläggsisoleras.
Rena kallvindar är den lättaste typen där isoleringen blåses ut på
vinden. Även förrådsvindar går att tilläggsisoleras, antingen genom
nytt golv eller så kan snedtaket isoleras.
Det är viktigt att arbetat utförs av certifierad och kunnig personal för
att minska risken för skador.
Vi erbjuder er en kostnadsfri besiktning av Er vind samt en offert
med återbetalningstid.
Tillsammans kan vi spara både pengar och energi och även göra en
insats för miljön.

Mössan på
Få energiåtgärder betalar sig så snabbt som att vindsisolera. Jämför
med att ta på sig en mössa när det är kallt så fungerar vindsisoleringen som en mössa åt huset.
Under vintern läcker det ut mycket värme från huset som i vissa fall
tinar snön på taken med följd av istappar som kan ramla ner med
risk för personskador. En tilläggsisolering av vinden sparar både
energi och minskar risken för nedfallande istappar från taket.
Genom ett dåligt isolerat tak kan så mycket som 15% av den totala energiförbrukningen försvinna ut. Det är att värma för kråkorna!

RING ELLER SKICKA
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:
010 303 27 00
E-POST:
07INFO@HSB.SE
HEMSIDA:
WWW.HSB.SE/MALARDALARNA
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