
 

 

  

Vedvarende energi i den ældre 

boligmasse  

 
Energiforum Danmark´s bolignetværk inviterer medlemmer og andre 

interesserede til en spændende eftermiddag på Hotel Scandic Sluseholmen 
i København, hvor vi hører om konkrete vedvarende energiløsninger, 

referenceprojekter og energibesparelser, alle med fokus på, og 
udgangspunkt i, eksisterende ejendomme. 

 
Tid: Onsdag d. 27. marts kl 13.00-16.00  

Sted: Hotel Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København 

Der er gratis parkering nær Hotellet 

Kun 5 km fra centrum ligger Hotel Scandic Sluseholmen, som er et ny 

renoveret og farverigt hotel og konferencecenter, som danner rammer om 

mange forskellige arrangementer. 

 

Vi starter eftermiddagen med at høre indlæg om de nyeste vedvarende 

energi løsninger fra både Komproment og Velux.  

Herefter vil der være en pause med lidt til ganen, og efterfølgende vil Best 

Green A/S fortælle om hybridvarmepumper til eksisterende ejendomme.  

Vi afrunder arrangementet med networking og erfaringsudveksling 

deltagerne imellem. 

 

 
● Introduktion til integrerede solceller – Nyeste løsningsmuligheder 

● Gennemgang af intelligent indeklima kontrol  
● Solcelledrevne ovenlysvinduer 

● Hybridvarmepumpe – Hvor, hvornår og hvordan? 

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

 
 
Velkomst  
 
 

Kl. 13.15 
 
 
 
 
Kl 13.45 

Integrerede solceller 
Integrerede solcelleløsninger til både tag og facade 
 
v/ Michael Nielsen, Komproment 
 
Velux active, samt solcelledrevne ovenlys 
Intelligent indeklima kontrol, og energibesparende styring af ovenlys 
 
v/ Jesper Kajbæk, Velux 
  

Kl. 14.30 Kage og kaffepause 
  
Kl. 14.45 
 
 
 
 
Kl 15.15 

Hybridvarmepumper – En intelligent varmeløsning 
Hvor, hvornår og hvordan fungerer en hybrid varmepumpe bedst? 
 
v/ Kent Bisgaard, Best Green A/S 
 
Networking 
Erfaringsudveksling deltagere i mellem 
 

Kl. 15.45 Evaluering og farvel 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest d. 20. marts 2019  
 
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 3. september opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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