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Solvarme - rentable 
løsninger til de 
danske vejrforhold



En viden til forskel

Solvarmeanlæg optimeret efter de danske vejrforhold 
og fuldt integrerbare med dit energianlæg. Vores viden 
og erfaring med etablering af mere end 175.000 m² 
solvarmeanlæg rundt omkring i Danmark er din sikkerhed 
for høj kvalitet og kompetence i alle dele af processen – 
fra rådgivning til opstart og drift.

Anlægget tilpasses dit værk, så du får en optimal 
samkøring med de eksisterende produktionsanlæg.  
Vi har stor erfaring med opbygning af solvarmeanlæg, der 
både er optimeret til samproduktion, og som kan tilføre 
brugbar energi i både gråvejr og på dage, hvor solens 
indstråling er minimal. Du får et turnkey solvarmeanlæg, 
som er bygget op omkring dine egne styrings- og 
designprincipper. 

Du får:

•  Lønsomhedsberegning
•  Myndighedsbehandling
•  Projektforslag og 

byggeansøgning
•  Design, levering og 

idriftsætning
•  Online support og service

Vores højeffektive og tilpassede 
solvarmeanlæg sikrer vores 
kunder høj fleksibilitet i 
produktionsformen og en høj 
virkningsgrad, så de kan holde 
varmeprisen så lav som muligt.” 

Frederik Holdgaard, salgschef i Verdo



Langå Varmeværk stod som mange andre decentrale 
værker overfor at miste grundbeløbet. Løsningen blev et 
solvarmeanlæg kombineret med en akkumuleringstank og 
en absorptions varmepumpe drevet af en kedel på naturgas. 
Det har øget anlæggets virkningsgrad til 109% og samtidig 
sikret besparelser i både driften og på varmeregningen.

”I tæt samarbejde med kundens rådgivere 
har vi optimeret virkningsgraden af både 
gaskedel og solvarmeanlæg. Det har 
givet besparelser i driften og minimeret 
stigningen på forbrugernes varmeregning.” 

Erik Mikkelsen, projektchef i Verdo.

Solvarme  
minimerer stigning 
på varmeregningen 
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Løsningens  
vigtigste fordele

•  Billigere varme til 
forbrugerne 

•  Forbedret virkningsgrad af 
solvarmeanlæg og kedel 

•  Reduceret CO2

Case

17 °C

Absorptionsvarmepumpe

155 °C

Drifttemperatur

 9.000 m2

Solvarme

109 %

Virkningsgrad gaskedel

1MW

Størrelse

Naturgas

Brændsel



Frederik Holdgaard 
Salgschef 

+45 4174 4368
fhol@verdo.com

Kontakt vores specialist, 
så vi kan starte dialogen

Opnå en effektiv, driftssikker og bæredygtig energi-
produktion med hjælp fra Verdo’s 160 specialister. 
Vi omsætter faglige kompetencer til dedikeret råd-
givning og kommer 360 grader rundt om dit unikke 
energianlæg. 

Med mere end 30 års erfaring rådgiver vi om alle typer 
anlæg og teknologier, og vi kan assistere med: 
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Administration og kundeafregning
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper og 

elkedler
• Energirådgivning 
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af biobrændsel.

Verdo – en bæredygtig energikoncern
Verdo er en energikoncern, der gør en verden til for-
skel. Vores kerneforretning er bæredygtig energi og 
teknisk infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg 
til industri og forsyning i ind- og udland. 

Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredyg-
tig, certificeret biomasse til industri og fjernvarme-
værker og Danmarks største inden for drift og vedlige-
hold af gadebelysning. 

Vi forsyner desuden vores forbrugskunder med varme, 
vand og el døgnet rundt, året rundt.

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en 
branche i konstant bevægelse. Tilmeld dig 
vores nyhedsmail – så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/energy/nyhedsmail
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