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LASSEN VENTILATION ti lbyder alti d at udarbejde beregninger
samt et uforpligtende ti lbud på energirenovering af anlæg.

Udvalgte eksempler på ti dligere udførte energirenoveringer:
Varde Gymnasium • Tønder Svømmehal • Arrild Svømmehal

• Helle Hallen • SKAT, Ribe • Lunden, Varde.
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Har du installeret ven� la� on i din virk-
somhed, kan der være mange penge 
at spare ved en energirenovering af et 
gammelt anlæg.

Er dit ven� la� onsanlæg 15 eller fl ere år gammelt, så 
bør du overveje at få energirenoveret anlægget, og 
derved opnå en besparelse på op � l 30-40% på dit 
elforbrug.

Hvordan renoveres anlægget?
Ved 15-20 år gamle anlæg renoveres anlægget ved 
at ski� e de remtrukne ven� latorer ud med de nye  
og mere energieff ek� ve EC-motorer, og alene ved 
denne udski� ning opnår man gevinsten på sin el-
måler. Desuden er nye moterer også nemmere at 
servicere e� erfølgende, end � lfældet er med den 
gamle type motorer. 

Der fi ndes typisk to ven� latorer i anlægget, én i ind-
blæsningen og én i udsugningen. Udski� ningen kan 
typisk klares med 1-2 dages arbejde.

På anlæg der er mere end 20 år gamle, er mange 
dele o� e så udtjente, at hele anlægget er tjeneligt � l 
udski� ning. Især udendørs anlæg tærres op af rust. 

Større besparelser på udski� ning af
hele anlægget
Vælger man at udski� e hele sit gamle anlæg, er der 
naturligvis tale om en større investering, men sam-
� dig også en større økonomisk besparelse. Her vil 
man nemlig typisk opnå en besparelse på både el og 
varme. 

Renovering af hele anlægget klares på
3-5 arbejdsdage. 

Få professionel
rådgivning

og design ti l udført arbejde.
Vi udfører opgaver i 

hele landet med
egne montører.


