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Vigtig orientering til vore forbrugere om afkøling og incitamentstarif
Tariffen betyder, at der ikke mere stilles krav om, at alle forbrugere skal afkøle vandet lige meget.
Afkøling er forskellen mellem den temperatur fjernvarmevandet har ved indgangen til boligen (fremløb) og
den temperatur, det forlader boligen med (retur).
Den nye metode tager højde for, at ikke alle boliger modtager fjernvarmevandet med samme temperatur, og
derfor heller ikke har de samme muligheder for afkøling.

Hvorfor er en god afkøling interessant for dig?
Det er det, fordi det er til din fordel. Jo bedre afkøling, jo mere driftsøkonomisk fungerer fjernvarmen, og det
betyder, at varmeprisen bliver mindre.

Baggrund:
Alle forbrugere bor ikke lige tæt på varmecentralen, og har derfor ikke samme fremløbsstemperatur og
samme mulighed for at afkøle fjernvarmevandet lige meget.
Afkøles fjernvarmevandet ikke tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen for hurtigt. Derved stiger energiforbruget, miljøet belastes og fjernvarmeværkets energiudgifter stiger, og derfor bliver prisen for fjernvarmen
dyrere.

Hvordan kontrollerer du, om boligens afkøling er tilfredsstillende?
Se de forskellige knapper på måleren på betjeningsvejledningen.
Ved tryk på punkt 10 kan du se den gennemsnitlige fremløbstemeratur
Ved tryk på punkt 11 kan du se den gennemsnitlige returtemperatur

Hvad skal afkølingen mindst være i din bolig?
Ved at se på værdierne i skemaet nedenfor, kan du kontrollere, om boligens afkøling er tilfredsstillende.
Ved de nævnte fremløbstemperaturer, må returtemperaturen max. være de antal grader, som står i skemaet.
Hvis den er højere, vil der blive beregnet et tillæg for dårlig afkøling på årsopgørelsen. Dette tillæg er p.t. 1%
pr. manglende grad af årets forbrug.
Fremløb i grader =
Ta2
Retur i grader =
Ta3
Afkøling i grader
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