ENERGITJÄNSTER

K TC DYNAMISK EFFEK TBEGRÄNSNING

Energismart funktion
för ekonomi och miljö
På morgontimmarna ser alla dagar nästan identiska ut. Hushållen förbrukar mycket varmvatten
och verksamheterna drar igång sina anläggningar, vilket ökar uttaget från fjärrvärmenätet mycket kraftigt under en kort tid på dygnet. Dessa tillfälliga, men återkommande, effekttopparna är
både dyra och miljöbelastande. Med Dynamisk effektbegränsning minskar fastighetsägare sina
fjärrvärmekostnader betydligt genom att kontrollera och jämna ut belastningstopparna under
dygnet.
Dynamisk effektbegränsning™ från KTC håller nere fjärrvärmekostnaden genom att optimera fjärrvärmecentralens
uttag av momentan effekt. Konkret sker det genom att värmen sänks på elementen när hyresgästerna sköter sina
morgonbestyr. Istället används värmen för att producera
varmt tappvatten. Praktiskt sker sänkningen av värmen i
undercentralen där fjärrvärmen växlas mellan fastighetens

värme- och varmvattensystem. Sänkningen av värmen till
radiatorsystemen sker kontrollerat, där ingen minskning av
upplevd inomhuskomfort tillåts. Funktionen kan ytterligare
optimeras om systemen kombineras med referensgivarstyrning. En smart optimeringsfunktion som minskar både
fjärrvärmekostnaden och koldioxidutsläppen.

Det här är KTC Dynamisk
effektbegränsning
Dynamisk effektbegränsningTM baseras på
fastighetens förbrukningshistorik i form av en
effektsignatur. En begränsningskurva håller
fastighetens timmedeleffekt inom angivna gränser i
förhållande till utetemperaturen.

Belastningstoppar kostar
Timeffekten, det vill säga medelenergiförbrukningen under en enskild
timma, väger tungt i många fjärrvärmetaxor. Det betyder att kostnaden
inte enbart beräknas på den totala månads- eller årsförbrukningen utan
också på de högsta timeffekterna. Det lönar sig därför att begränsa effektuttaget genom att omfördela mellan varmvatten och värme.

Kapa de dyra topparna
Dynamisk effektbegränsning™ från KTC gör stor skillnad för framför allt bostadsfastigheter med ojämnt effektuttag. Varmvatten

STORA MILJÖVINSTER
Ett jämt effektbehov medför att fjärrvärmebolagen slipper starta oljeeldning
för att klara av att leverera rätt temperatur och istället producera fjärrvärme med
hjälp av biobränsle. Något som både gynnar miljö och plånbok.

står normalt för 25-40% av energianvändningen, men är ojämnt
fördelad över dygnet. Det mesta används under korta perioder, ofta
samtidigt, i stora delar av fastigheten.

Ef fek tbegränsning med referensgivare

MINSK ADE KOSTNADER

Effektbegränsningen kan kompletteras med referenstemperatur-

Med effektbegränsning minskas de dyra
taxorna i fjärrvärmepriset som effektuttag
per timme. Dessutom fås även minskade
straffavgifter när returtemperaturen i
fjärrvärmenätet sänks.

givare (rum eller frånluft) som garanterar att ett gott inneklimat bibehålls. Denna direkta respons på hur inneklimatet påverkas tillåter en
”snålare” konfigurering av effektbegränsningen och ger möjlighet till
större besparingar.

17 % ENERGIBESPARING

Ej Ef fek tbegränsning

Ef fek tbegränsning

KTC Control ingår i KTC-koncernen som är en grupp utvecklings-, produkt- och
tjänsteföretag. Sedan mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka över 15 000 fastigheter.
I koncernen ingår KTC Tech, KTC Control, Weevio AMR, Manodo, Clayster och
Sandö El. Tillsammans är vi 140 anställda med verksamhet över hela Sverige.

Våra erfarenheter visar att med referensgivare och dynamisk effektbegränsning
uppnås en energibesparing på fjärrvärme
mellan 5-17%.
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