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GENTOFTE GLADSAXEN KAUKOLÄMPÖLAITOS
GENTOFTE GLADSAXEN KAUKOLÄMPÖLAITOS SÄÄSTI RAHAA JA PYSTYI ALENTAMAAN VERKON
LÄMPÖTILAA GRUNDFOSIN ÄLYRATKAISUILLA.
Gentofte Gladsaxen kaukolämpölaitoksen alueelle kuuluu

lämpötila on pystytty alentamaan 65 °C:een. Johan Sølvhøj

asuinkerrostaloja, liikerakennuksia ja omakotitaloja.

Heinesen on Gentofte Gladsaxen kaukolämpölaitoksen johtaja.

Kulutushuippujen aikaan menolämpötila saattaa hipoa jopa

Hän arvioi, että vyöhykkeen lämpöhäviön määrä pienenee

110 °C:ta, mikä johtaa huomattaviin lämpöhäviöihin putkistoissa.

25 prosentilla ja että investointi maksaa itsensä takaisin 3–5

Näin korkea lämpötila ei ole tarpeen verkon kaikissa osissa.

vuodessa. ”Tämä on kaukolämmityksen tulevaisuus. Grundfosin

Kun laitoksessa otettiin käyttöön alhaisen lämpötilan vyöhyke,

ansiosta osaamme nyt tarkastella asioita eri näkökulmasta.”
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Gentofte Gladsaxen kaukolämpöverkko on yksi nopeimmin kasvavista
Tanskassa. Tanskan pääkaupungin Kööpenhaminan pohjoispuolella
sijaitsevan verkon kautta toimitetaan lämpöä useamman kunnan
liikerakennuksiin, korkeisiin asuinkerrostaloihin ja omakotitaloihin.

Työntekijät asentavat Grundfos iGRID Temperature Zone -ratkaisua Gentoftessa
Tanskassa. Kaukolämpölaitos pystyy alentamaan menolämpötilaa ja siten
pienentämään lämpöhäviötä jopa 25 prosentilla. Ratkaisu tukee kestävää kehitystä.

”Tämä on kaukolämmityksen tulevaisuus. Grundfosin ansiosta osaamme nyt tarkastella asioita eri
näkökulmasta.”
Johan Sølvhøj Heinesen, Gentofte Gladsaxen kaukolämpölaitoksen johtaja

Johan Sølvhøj Heinesen oli etsinyt ratkaisua, jonka avulla

Grundfos toimitti juuri Johanin tarpeita vastaavan ratkaisun:

lämpötilaa voitaisiin alentaa järjestelmän eri osissa.

iGRID Temperature Zonen valvonta- ja ohjaustoiminnoilla.

”Kaukolämpöverkostomme on vanha, ja menolämpötilat hipovat
jopa 110 celsiusastetta kylminä talvina. 65 astetta olisi riittävä

”Pumpun sekä muiden teknisten komponenttien yläpuolella

omakotialueelle”, hän kertoo.

kadunkulmassa on vain pieni sähkökaappi ja tarkastuskaivo”,
hän jatkaa. ”Ratkaisu on tuonut myös arvioitua enemmän

”Seurauksena on siis suuret lämpöhäviöt. Korkeat lämpötilat

taloudellisia hyötyjä.”

lyhentävät putkistojen käyttöikää. Nämä asiat voivat haitata
järjestelmiemme toimintaa.”

iGRID Temperature Zone muodostuu rinnakkaispumppua
hyödyntävästä sekoituspiiristä. Vettä siirretään paluuputkesta

Siksi kaukolämpölaitos etsi ratkaisua, jonka avulla menolämpötilaa

takaisin menoputkeen, jolloin menolämpötila alenee. Verkon

voitaisiin alentaa verkon tietyissä osissa samalla, kun korkeat

kriittisiä pisteitä valvotaan kaivon mittauspisteiden avulla, ja

lämpötilat voitaisiin ylläpitää toisissa osissa. Yritys kokeili oman

sekoituspiiri säätää lämpötilan reaaliajassa tarkasti kuluttajan

alhaisen lämpötilan vyöhykkeen rakentamista paikalliseen

tarpeen mukaan. Lämpöhäviö pienenee entisestään, jolloin myös

sairaalaan. ”Saimme paljon käytännön kokemusta”, Johan kertoo.

kuluttajien käyttömukavuus paranee.

Investointi oli kuitenkin hänen mukaansa kallis. ”Itse kehittämämme
ratkaisun takaisinmaksuaika olisi ollut noin 20 vuotta.” Johan

”Verkon lämpöhäviö on pienentynyt huomattavasti”, tekninen

Sølvhøj Heinesen jäi etsimään edullisempaa ja yksinkertaisempaa

johtaja Magnus Justesen kertoo.

ratkaisua. Toivottavaa oli myös, että ratkaisun voisi piilottaa maan

”Rinnakkaispumpun avulla pyrimme pienentämään [vyöhykkeen]

alle niin, ettei näkyviin jäisi suurikokoisia säiliöitä.

lämpöhäviötä jopa 25 prosentilla. Arvioimme investoinnin

”Olin jo pitkään etsinyt helppoa ja käyttövalmista ratkaisua

maksavan itsensä takaisin 3–5 vuodessa.” Hän mainitsee

alan asiantuntijoilta. Ratkaisua, joka olisi valmis asennettavaksi

vielä, että muutaman vuoden takaisinmaksuaika on kauko

käyttökohteeseen katseilta piiloon.”

lämmityksessä erittäin hyvä. Hän arvostaa myös ratkaisun

RATKAISU

käyttäjäystävällisyyttä.

LOPPUTULOS

kuvailee. ”Pumppujen ohjauksessa ei tarvita ohjelmoitavaa

Johan Sølvhøj Heinesenin mukaan tässä ratkaisussa on

logiikkaa. Kaikki on integroitu pumppuun valmiiksi. Ratkaisu

kaukolämmityksen tulevaisuus. ”Lämpöverkossamme

toimii erittäin hyvin.”

tarvitaan alhaisempia lämpötiloja. Myös asukkaiden
on pystyttävä hyödyntämään alhaisempia lämpötiloja

”Grundfos on toimittanut myös etävalvonnassa ja alhaisen

kodeissaan. Ratkaisu on itsessään pieni, mutta sen avulla

lämpötilan alueen säädössä käyttämämme ratkaisut”, hän jatkaa.

voimme vähentää energiankulutusta alueellamme. Myös

”Grundfos on asentanut useita mittauspisteitä, joiden avulla

voimalaitokset ja jätteenpolttolaitokset hyötyvät alhaisemmasta

voimme valvoa painetta ja lämpötilaa järjestelmän kriittisissä

paluulämpötilasta, koska energiankulutus optimoituu. Ratkaisu

pisteissä.” Nyt kaukolämpöyhtiö voi alentaa menolämpötilaa

tuo etuja järjestelmän kaikkiin osiin.”

entisestään ja hyödyntää ratkaisua huipuntasauksessa
nostamalla lämpötilaa aamuisin ja alentamalla sitä aamun

Magnus Justesenin mukaan myös hiilidioksidipäästöjä voidaan

kulutushuipun jälkeen.

pienentää huomattavasti lämpötilaa alentamalla.
”Grundfosin ansiosta osaamme nyt tarkastella asioita eri
näkökulmasta.”
GRUNDFOSIN TOIMITTAMAT RATKAISUT:
Gentofte Gladsaxen kaukolämpölaitos asensi iGRID
Temperature Zone -ratkaisun hajautettuun, alhaisen lämpötilan
vyöhykkeeseen.
Lue lisää osoitteesta fi.grundfos.com

Kaivoon asennettava iGRID Temperature Zone -ratkaisu, kuva ylhäältä.
Se on yksi kolmesta Grundfosin valikoimaan kuuluvasta sekoituspiirien
vaihtoehdosta.
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”Grundfos-pumppujen parametrit on helppo asettaa”, Magnus
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Tekninen johtaja Magnus Justesen valvoo Gentoften alhaisen lämpötilan vyöhykkeen lämpötilaa – ja pumpun nopeutta – tabletilleen asennetulla Grundfos
GO -sovelluksella.

