20 år med LPG i
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Driftsikker løsning
med store besparelser

Energibesparelse på

25-50%

Mindre røg og
støj, mindre
CO2-belastning

Automatisk
leverance af
gas fra
Primagaz

Hos Rekord Rens i Hedehusene har Else Nielsen i mere end
20 år taget sig kærligt af kundernes tøj. 1,5 tons tøj bliver
der løftet om dagen mens vaskemaskiner, rense-maskiner,
buksepressere og tørretumblere kører på højtryk. I alle 20
år har det været gas (LPG) der har leveret energien til Elses
renseri – det er der flere gode grunde til.

Fordele fra Dag ét
Egentlig var det ikke Elses beslutning at skifte olien ud med
LPG på renseriet i Hedehusene. Gasinstallationen og en
nedgravet 2,75 m3 tank var en del af pakken, da hun overtog
forretningen fra de tidligere ejere. Men løsningen har over
årene vist sig at være fordelagtig og har givet hende en
driftssikker løsning med store økonomiske besparelser.
Med et årligt energiforbrug på ca. 90.000 kwh, er det
nemlig blevet til en del sparede kroner over årene i forhold
til en traditionel olieløsning. ”For mig har LPG jo bare været
den naturlige løsning i alle årene, så besparelsen tænker jeg
ikke så meget over, men det er da klart at det luner at vide,
at jeg har sparet op mod 25% på energiregningen, det bliver
jo til en del penge”, forklarer Else.

Driftsikkerheden er det vigtigste
For Else er det dog en helt anden fordel, som er afgørende
for at hun er meget tilfreds med at renseriet forsynes med
energi fra LPG. Effektivitet i det daglige arbejde og kvalitet
i den service der leveres til kunderne er vigtigst. Her har det
betydning at de 5 vaskemaskiner, 2 tørretumblere og den
store rensemaskine forsynes med damp i konstante høje
temperaturer – det er her Else opnår de største fordele.

Kort tilbagebetalingstid
på LPG-løsninger til renserier
I Hedehusene har LPG været en god løsning i mange år, og
for de renserier, der fortsat forsynes med energi fra olie, er
det absolut oplagt at få lavet en økonomisk beregning på
hvad et skift til LPG vil betyde. Oftest vil en ny installation
være tilbagebetalt på få år, samtidig med at man er sikret en
billigere og grønnere løsning til fremtiden.

Udfordring
• Sikre konstant høj temperatur på damp
• At skabe en økonomisk fordelagtig energiløsning
• Sikre høj driftsikkerhed

Løsning
• 2,75 m3 gastank
• LPG-totalløsning der sikrer konstant høj
temperatur på dampen
• Automatisk leverance af gas fra Primagaz

Resultat
• Mindre røg og støj, mindre CO2-belastning
• Stor økonomisk besparelse i forhold til olie
• En driftsikker løsning med konstant temperatur

I de 20 år jeg nu har kørt
på LPG, har jeg ikke oplevet
udfordringer i den daglige
drift.
Omfanget af reparationer
har gennem årene været
begrænsede og er blevet
håndteret hurtigt, og så kan
jeg altid regne med, at kedlen
leverer de temperaturer, jeg
har brug for, noget jeg ved at
eksempelvis fjernvarme kan
have udfordringer med.

Primagaz Danmark A/S · Sandvadsvej 11 · DK-4600 Køge · Tel. +45 56 63 12 20 · kundeservice@primagaz.dk · primagaz.dk

