ENERGIBESPARELSER // OPTIMERING
// FORBEDRINGER // FORBRUGSANALYSE // ENERGISTYRING // OVERBLIK //
CSR // MILJØ // RENERE TEKNOLOGIER

HAR I RÅD
TIL AT LADE
VÆRE?
KONTAKT

Dania Hadsten
Ellemosevej 36
8370 Hadsten
T: 21 70 30 02
Trko@eadania.dk

EA-Lillebælt
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
Tlf: 70 10 58 00
eal@eal.dk

KEA København
Guldbergsgade 29N
2200 København N
TLf: 46 46 00 00
kea@kea.dk

At få en praktikant er en god måde
at afprøve, hvad en energiteknolog
kan bidrage med i en virksomhed.
Overvej derfor om der er plads til en
praktikant i virksomheden og kontakt
et af de fire uddannelsessteder for
mere information.
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UCN AAlborg
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV
Tlf: 72 69 80 00
tb@ucn.dk

Har I plads til en
energiteknolog
i praktik?

Energi

TEKNOLOGEN

SPAREDE
7 MIO. KR.

Den nye tekniker i din virksomhed

Energiteknologstuderende
Martin Wulf fandt i sin
praktikperiode besparelser
for sammenlagt 7 mio. kr.

Energiteknologens
arbejdsområder
En energiteknolog ved en masse om energioptimering
og kan rådgive på tværs af el- og vvs-området.
Energiteknologen er uddannet til at:
» Forbedre virksomhedens energiforbrug.
» Arbejde med alle aspekter af energiforbedringer i byggeri, industri,
produktion, private hjem og energiforsyning.
» Rådgive og arbejde selvstændigt med at kortlægge energiforbrug samt
udregne tilbagebetalingstid på optimeringsforslag.
» Deltage i planlægning, styring og realisering af energiforbedringer.
» Have overblik over de nyeste muligheder for energioptimering.

Uddannelsen
» Praktisk og teoretisk
2-årig videregående uddannelse med fokus på
virksomhedskontakt.
» Tre måneders praktik
med SU
» Uddannelsen foregår på
UCN Aalborg
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi
Lillebælt
KEA København

Energiteknologen
i virksomheden

Energiteknologen
i praktik

Udgifter til vand, varme og el vokser for
hvert år, men der er mange penge at
spare ved at udnytte energien bedre.
Energiteknologen er ekspert i energi
optimering og jagter besparelser i
virksomheden.
Samtidig kender energiteknologen alle
mulighederne for at få tilskud til investering i energiforbedringer og sætter
energiarbejdet i system, så virksomheden undgår unødigt dobbeltarbejde.

Uddannelsen til energiteknolog tager
to år og afsluttes med tre måneders
ulønnet praktik og to måneders
projektarbejde på 4. semester. Det
giver virksomheden en god mulighed
for at erfare hvad en studerende kan
bidrage med.
Energiteknologen kan f.eks. være
virksomhedens energidetektiv ved at
undersøge energiforbruget på maskiner og komme med forbedringsforslag.

» Tænke i CSR, miljø og renere teknologier.

SPAREDE
7 MIO. KR.
Isolering af varmtvandskar
og udskriftning af ventilationsanlæg

Se her et af projekterne
Sådan fandt Martin besparelser på 2.511 MWh
BEREGNET BESPARELSE:
Opvarmning af ventilationsluft
Elforbrug ventilation
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FØR: Virksomheden laver vedligehold på pladevekslere, hvor vekslerne bl.a.
renses i syrebade ved forskellige temperaturer. Syrebadene er kæmpe, uisolerede åbne kar. Af hensyn til arbejdsmiljøet er det nødvendigt at trække
køligere luft ind i rummet. Den nedkølende luft udefra må dog maksimalt
være 3 grader koldere end rumtemperaturen af hensyn til arbejdsmiljøet.
Derfor opvarmes den kolde udeluft over en varmeflade, inden den sendes
ind i rummet. Denne opvarmning er dyr, viser Martins beregninger.
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EFTER: Syrekar isoleres og
der installeres en krydsveksler, som udnytter varmen i
rummet til at opvarme ventilationsluften, som hentes
ude fra.
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