Forbrugerne er i fokus
Nye trådløse varmemålere hos fjernvarmeforbrugerne i Haderslev sender løbende
detaljerede forbrugsdata til fjernvarmeværket. Den automatiske fjernaflæsning
giver samtidig Haderslev Fjernvarmeværk helt nye muligheder til at rådgive forbrugerne om, hvordan de kommer til at udnytte varmen bedre og opnå besparelser
på deres varmeregning.
Hos Haderslev Fjernvarme handler det
ikke om at afsætte så meget varme
som muligt. Det handler i stedet om,
at forbrugerne udnytter deres varme
bedst og billigst. Derfor er de 4070
varmemålere i Haderslev blevet udskiftet med trådløse IZAR varmemålere
fra Diehl Metering, så forbrugsdata
helt automatisk bliver sendt til fjernvarmeværket.
”Fjernaflæsning har givet os helt nye
muligheder for løbende at følge forbruget og dermed servicere og rådgive
den enkelte forbruger om, hvordan de
bedre udnytter den varme, de modtager. Og dermed også hvordan de
sparer penge på varmeregningen,”
fortæller direktør hos Haderslev Fjernvarme, Morten Hartmann om fjernvarmeværkets forbrugere, som med
fjernaflæsning er sluppet for besværet
med at aflæse målere og indsende indberetningsskemaer.
Hurtig rådgivning
”Med de gamle målere kunne vi først
konstatere uregelmæssigheder hos
forbrugerne, når vi modtog deres forbrugsdata til den årlige afregning. Med
12 måneders intervaller mellem indberetningerne kunne fejl på deres anlæg derfor blive en dyr fornøjelse, hvis
den opstod i perioden lige efter aflæsningen,” fortsætter Morten Hartmann
og påpeger, at automatisk fjernaflæsning fra de nye målere, giver fjernvarmeselskabet mulighed for at reagere
med det samme, når det konstaterer uregelmæssigheder på en måler hos
en forbruger.

I sidste ende kommer den øgede
kundeservice og forbrugerrådgivning
alle forbrugerne til gode. Den optimale
udnyttelse af den samlede fjernvarmeproduktion kan sænke de samlede
produktionsomkostninger på hele forsyningen.
Frigiver kapacitet
De typiske årsager til unødigt store varmeregninger er ofte en defekt termostatventil på varmtvandsbeholderen,
så vandet strømmer igennem uden at
afgive nok varme, eller varmeanlæg,
der er indstillet og reguleret forkert.
Derfor tilbyder fjernvarmeværket at
gennemgå forbrugernes anlæg, når
der bliver konstateret uregelmæssigheder.
”Når vi udnytter varmen optimalt,
skal vi producere mindre mængder
varme. Dermed skal vi pumpe mindre mængder varmt vand rundt i
anlægget og sparer energi til både
produktion og distribution. Vi får også
frigivet kapacitet på det samlede anlæg, så vi kan minimere investeringer
i udvidelse af distributionsapparatet,
når det samlede ledningsnet skal udvides med nye forbrugere,” fortsætter
Morten Hartmann og henviser til, at
varmeværket som virksomhed også er
forpligtet til at optimere produktionen
for at opnå energibesparelser.
Minimale serviceudgifter
”Når vi udskifter forbrugsmålerne, kalkulerer vi med en driftstid på cirka 15 år.
Vi valgte løsningen fra Diehl Metering,
fordi systemspecifikationerne på alle

måder levede op til vores krav om en
driftssikker og økonomisk fornuftig
løsning med lave installations- og driftsomkostninger,” fastslår Morten Hartmann og påpeger, at det for eksempel
ikke er uvæsentligt, hvor lang levetid
der er på batterierne i fjernvarmeværkets 4070 forbrugsmålere i Haderslev.
Diehl Metering har 16 års batterilevetid på målerne, uanset om der bliver
fjernaflæst data hver 15. sekund eller
en enkelt gang årligt. I forhold til andre
løsninger sparer Haderslev Fjernvarme
derved minimum 2 batteriskift i løbet
af målernes levetid. Det giver store
besparelser på servicen i hele levetiden
og væsentlig mindre administration
og bøvl for både fjernvarmeværkets
medarbejdere og forbrugere, når alle
data kommer via fjernaflæsning.
”Desuden udmærker systemet sig ved
minimal opsætning og installation af
modtageudstyr, der skal fange signalerne fra forbrugernes målere. Vores
investering i et moderne måle- og
aflæsningssystem baseret på den
nyeste teknologi tjener sig hjem i besparelser og driftsoptimering. Det er til
glæde for alle vores forbrugere, som
i sidste ende jo også er vores ejere,”
påpeger Morten Hartmann.
Systemet fra Diehl Metering har løftet
Haderslev Fjernvarme op i superligaen
for ydelse og service og givet helt håndgribelige og dokumenterbare data til
rådgivning af forbrugerne.

Fakta om Haderslev Fjernvarme
• Har leveret fjernvarme siden 1959
• har 4076 målere til fjernaflæsning hos forbrugerne
• Producerer årligt cirka 175.000 MWh varme
• 2/3 af varmeproduktionen kommer fra affaldsvarme
• Spidsbelastninger suppleres med kraftvarme og kedeldrift fra gas og flis

Via automatisk fjernaflæsning kan direktør Morten Hartmann (th) og medarbejderne på Haderslev Fjernvarme følge det detaljerede forbrugsmønster.

Fakta: IZAR system
Et IZAR system fra Diehl Metering er en fremtidssikret
løsning til automatisk fjernaflæsning af energiforbrug
og kan benyttes til både vand, varme, el og gas.
SHARKY energimålerne i IZAR systemet har en batterilevetid på 16 år trods sendeintervaller på mindre end
15 sekunder. Det giver en helt unik mulighed for høj
aflæsningsfrekvens og betyder blandt andet, at lækager
opdages meget hurtigt samt at man undgår manglende
aflæsninger og tidskrævende afregningsfejl.
IZAR NET – trådløs og automatisk
• sender løbende detaljerede
forbrugsdata
• høj dækningsgrad i tæt bebyggelse
• hurtig registrering af alarmer
• minimal installation af modtageudstyr
• kombination af mobil-, fast
antenne og M-bus aflæsning

Diehl Metering
• Medarbejdere: 1.800
• Hovedkvarter: Ansbach
• Repræsenteret: 12 selskaber worldwide
• Hovedområde: Energimåling, vandmåling, gas
måling og elmåling, aflæsningsystemer
• Produktion: 6 mill. måleenheder og 4,5 mill. radioenheder pr. år
Diehl koncernen
• 5 divisioner
• Medarbejdere: 13.330
• Hovedkvarter: Nürnberg
• Ejerforhold: Familieejet
• Repræsenteret i: Nord- og Sydamerika, Europa og
Asien
Haderslev Fjernvarme modtager forbrugsdata fra 4076 varmemålere
via kun otte modtagestationer stratefisk placeret udvalgste steder i byen.
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