
 

Styr på varmen? 

Nye muligheder og inspiration 
 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til spændende temaeftermiddag og debat om styring, 
registrering og afregning af varme. 

 
Tid: Tirsdag d. 21. november kl. 13.00-16.00 

Sted: NRGi, Dusager 22, 8200 Århus N 

 

Mulighederne for at overvåge, registrere og styre bliver stadig flere og 

billigere, men udnytter vi overhovedet de muligheder der er godt nok når 

det gælder varme? 

 

Kunne vi styre bedre og tættere på brugernes behov? Og er det de gode 

klassiske leverandører tilbyder os, ved at blive overhalet indenom? 

 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer til et spændende temamøde om 

styring, registrering og afregning af varme. 

  

Kom med 21. november og deltag i: 

 
● Præsentation af prognosebaseret energistyring til hjemmet  

● Præsentation af varmeafregning kombineret med indeklimamålinger 
● Debat om klassiske løsninger og lukkede standarder 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Jakob Worm, Energiforum Danmark og Aros Teknik 
  

Kl. 13.15 Prognosebaseret energistyring til hjemmet 
- Kan det betale sig at gå så langt ned i niveau? 
- Kan det bruges i større sammenhænge? 
- Hvordan adskiller det sig fra sædvanlige styringssystemer? 

v/ Henrik Stærmose, Neogrid Technologies 
 

Kl. 14.00 Synligt indeklima og kvalitetssikret drift 
- Nyt koncept for etageboliger, inkl. et dynamisk varmeregnskab hvor 

varmeregningen fordeles efter lejlighedens målte indeklima 
v/ Kim Gottschalk, IC-meter 
 

Kl. 14.45 Kaffepause  
 

Kl. 15.15 Udfordring af Danfoss 
- Er Danfoss løsninger gode nok? 
- Holder lukkede standarder i disse bigdata-tider? 
- Fremtidens varmestyring ifølge Danfoss 

Udfordrer: Carsten Pedersen, Ekolab 
Forsvarer:  Michael Kjargaard Hansen 

 Debat og spørgsmål 
 

Kl. 16.15 Farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 14. november 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden:http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end xx. november opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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