
Velkommen til Energiforum Danmarks 
Akademi. Akademiet der tilbyder overbliks- 
og introduktionskurser, der gør hverdagen 
lettere for alle, der arbejder professionelt 
med energi og energibesparelser.

Vores kurser giver overblik over nye faglige 
områder og hjælper dig med at finde ud af 
hvor du skal prioritere din indsats.

Kurserne varer typisk en halv dag og efter 
endt kursus får du et kursusbevis.

Energiforum Danmarks 
AKADEMI – første semester 2018



PENSUM FOR KURSET:
l  Hvorfor er dårlig afkøling/høj returvarme et  

problem?
l Hvordan kan vi forbedre den dårlige udnyttelse?
	 –	I varmecentralen
	 –	I et to-strenget anlæg
	 –	I et et-strenget anlæg
l Typiske fejl
l Hvad er udbyttet ved at gøre noget ved problemet
l Fif, projekter og værktøjer der kan hjælpe

DET FÅR DU MED HJEM:
l Overblik over problemerne med høj returvarme
l  Anvisninger til at finde og afhjælpe fejl der 

resulterer i høj returvarme
l Praktiske fif til at komme i gang

UNDERVISER:
Jacob Steen Harbo, Frederiksberg Forsyning
Camilla Le Dous, AffaldVame Aarhus
Carsten R. Larsen, Brunata m.fl.

Praktiske informationer
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for 
alle og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum 
Danmark og 1200 kr. for andre (begge prise er ekskl. 
moms). Der er 10% rabat på deltager nummer to til 
fire og 20% rabat på deltager nummer fem eller flere. 
Der er tilmeldingsfrist for kursus 25. april 2018
Program for de forskellige kurser og tilmeldings- 
blanket offentliggøres løbende på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursus- 
oversigt/

DATO STED ADRESSE

2. maj kl. 12.30-16.00 AffaldVarme Aarhus Bautavej 1, 8210 Aarhus 

7. maj kl. 12.30-16.00 Frederiksberg Forsyning Stæhr Johansens Vej 38-40, Frederiksberg

Næste kursus er:
Træt af strafafgifter og dårlig afkøling? 

Rigtig mange bygningsejere får ofte en strafafgift fordi returvarmen fra deres varmeanlæg er for høj. Men den økonomiske side 
af strafafgiften er som oftest det mindste problem. For bag den høje returtemperatur gemmer sig ofte dårlig energiudnyttelse, 
dårlig drift, problemer med ujævn varme og indeklimaproblemer. Samtidig giver den dårlige udnyttelse problemer i den fælles 
infrastruktur i form af energispild og driftsproblemer ved kondenserende kedler m.v. Det er således en vindersag for alle parter 
hvis vi får styr på returvarmen. 

Deltag på Energiforum Danmarks Akademis kursus om forbedret afkøling og får styr på returvarmen.
Kurset starter med en sandwich

SE PROGRAM OG TILMELDING PÅ: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt


