
Siden 1980 har Klimadan 
leveret økonomiske og 
miljøvenlige energiløsninger. 
Skal vi også hjælpe dig?

Når den bedste 
energiløsning er lige 
foran dig

HALVÉR VARMEREGNINGEN MED EN VARMEPUMPE FRA KLIMADAN

Til bolig - erhverv - landbrug



Vedvarende energiløsninger giver 
økonomisk gevinst til de kvalitets- 
og miljøbevidste forbrugere 

Siden 1980 har Klimadan leveret vedvarende energi til danske boligejere, 
virksomheder og landbrug. Vores professionelle og landsdækkende 
montage- og serviceafdeling arbejder i alle dele af landet. 

Specialister til din rådighed 
Hos Klimadan er vi specialister i rådgivning, dimensionering, produktion og installation af varmepumper 
tilpasset dine behov. En varmepumpe omdanner energien fra jord, luft eller procesproduktion til grøn 
energi, der kan benyttes til opvarmning af huse, erhvervsbygninger, skoler, plejehjem, svømmehaller og 
andre bygninger, der har et behov for opvarmning.

Med en varmepumpe bruger du naturens egen energi til opvarmning. Det er en rigtig god idé, som tilmed 
kan give store besparelser i varmebudgettet. Med en varmepumpe er du nemlig sikret en miljøvenlig 
varme-/køle løsning, der samtidig nedsætter din varmeregning betragteligt.

Hvorfor Klimadan? 
Du kan trygt overlade energiløsningen til os. Vi hører til blandt landets største og førende leverandører af 
varmepumpeløsninger. Vi har den viden og erfaring, der skal til for at sikre dig en optimal energiløsning, 
der både er en fordel for miljøet og for din økonomi.  

Vores varmepumper er tilpasset det danske klima og er hovedsageligt designet og produceret i Danmark 
og Sverige.

Klimadan er med dig hele vejen
Vælger du en varmepumpeløsning fra Klimadan, er vi med dig i alle projektets faser – alt lige fra den 
indledende rådgivning, projektering og dimensionering til installation, teknisk gennemgang og udførsel 
af det årlige serviceeftersyn.  Og vi sørger naturligvis også for at indhente tilladelser hos myndighederne, 
hvor det er nødvendigt.   

Kald det bare All Inclusive - ingen fordyrende mellemled!

TRYGHED 
LANDSDÆKKENDE MONTAGE OG SERVICE

Klimadan har egne montører alene med det formål at sikre kunden 
en præcis og professionel montage i forbindelse med installation af 
et nyt varmepumpe-anlæg. 

Efter installationen står vores dygtige eksperter til rådighed for 
besvarelse af tekniske spørgsmål vedrørende anlægget. Og skulle 
der opstå et uventet problem, kan du føle dig helt tryk med vores 
landsdækkende serviceafdeling. Vores egne teknikere arbejder 
udelukkende med vores produkter og kender dem derfor til bunds.

Klimadan er medlem af Autoriserede køle- 
og varmepumpefirmaers brancheforening 
(AKB), varmepumpeordningen,kølebranchens 
miljøordning samt VarmePumpe Fabrikant-
foreningen (VPF)  og er ISO 9001 certificeret 
og VE-godkendt.

Myndighedstilladelse 

Vælger du en jordvarmeløsning, sørger Klimadan for at ansøge 
kommunen om nødvendig tilladelse til at etablere jordvarme. Vi har 
kontakten til myndighederne – så skal du ikke bekymre dig om det.
Kontakt os og hør mere om tilladelse og øvrige tilskud.



Bolig og byggeri

UDSKIFT DIT GAMLE OLIEFYR MED EN VARMEPUMPE OG SPAR OP TIL 70% - SAMTIDIG BELASTER 
VARMEPUMPEN IKKE MILJØET PÅ SAMME MÅDE SOM ANDRE VARMEKILDER

Fremtidens huse 
kræver fremtidens energikilder 
Overvejer du at bygge nyt hus eller at udskifte oliefyret i din nuværende bolig til en mere tidssvarende 
energiløsning, som både kan levere komfortabel varme og køling om sommeren, er der mange gode 
grunde til at vælge en varmepumpe fra Klimadan.

Gå en grønnere fremtid i møde
For det første medfører en varmepumpe besparelser på helt op til 70% sammenlignet med et 
gammeldags oliefyr.  

Derudover belaster en varmepumpe ikke miljøet på samme måde, som andre varmekilder gør. 
Varmepumper fra Klimadan kræver et minimum af vedligehold, de er pladsbesparende, og de er tilmed 
en meget driftssikker varmekilde. Med sådan en varmeløsning kan du og familien tage på ferie uden at 
bekymre jer om at vende hjem til en kold bolig.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på varmepumpeløsninger fra Klimadan er ofte mindre end 5 år. 
Med en forventet levetid på 20-25 år for et varmepumpeanlæg, kan du derfor se frem til mange år med 
en meget lille varmeregning.

En mulighed for de fleste husejere
Langt de fleste danske boliger kan opvarmes med en varmepumpe - både huse med og uden gulvvarme. 
Med vores ekspertise får du et korrekt dimensioneret anlæg, da vi gennemgår boligens tilstand sammen 
med dig. På den måde kan vi rådgive dig om den bedste energiløsning til din bolig.      



Landbrug

VI HAR OPARBEJDET STOR ERFARING MED VARMEPUMPER, GYLLEKØLING, STALDVARME, 
KARTOFFEL- OG MÆLKEKØLING TIL LANDBRUGET. SPØRG OS OM DINE MULIGHEDER.

Energiløsninger til det 
intelligente landbrug 
Klimadan har en stor viden om landbruget og fremtidens udfordringer for landbrugssektoren. Måske 
derfor er vi de danske landmænds foretrukne leverandør af miljøvenlige energiløsninger. Vi tilbyder en 
bred vifte af smarte energiløsninger med kort tilbagebetalingstid og enkel drift til landmænd, der ønsker 
af få det bedste ud af deres landbrug. 

Flere årtiers erfaring
Varmepumper, gyllekøling, staldvarme og kartoffelkøling er eksempler på ydelser, hvor vi - gennem flere 
årtier - har oparbejdet en stor viden og erfaring, og vi tør godt kalde os eksperter på området.

Kontakt os også hvis du har gang i et spændende og anderledes projekt. Sandsynligheden for at vi har 
hjulpet andre med lignende projekter er stor.

Udnyt dine landbrugsressourcer optimalt
Gyllekøling er et godt eksempel på en billig måde at mindske ammoniakfordampningen på. I denne 
proces fremkommer der varme, som kan bruges til at opvarme andre dele af landbruget eller et stuehus.

Med Klimadans viden og erfaring om den altafgørende dimensionering af anlæggene, sammen med vores 
kontakt til de relevante miljøkonsulenter opbygget over mange år, er Klimadan en velkendt aktør på 
markedet.

DER ER STORE BESPARELSER AT HENTE VED AT GENVINDE NOGET AF DEN ENERGI, 
DER GÅR TABT GENNEM EKSEMPELVIS KØLEVAND OG VENTILATIONSLUFT 

En god investering er en 
grøn investering 
Stort set alle virksomheder og institutioner i Danmark, såvel offentlige som privatejede, har en ting til 
fælles. Der skal omkostningsoptimeres, hvor det er muligt – ikke mindst på energiforbruget. Og ift. mange 
andre energiløsninger, er investeringer i varmepumpeanlæg fra Klimadan ofte forbundet med muligheden 
for at opnå meget store besparelser, der på relativt kort sigt kan spare virksomheden for mange penge.

Klimadan har stor erfaring med varmepumpeløsninger 
til erhvervslivet
I moderne produktioner er der store besparelser at hente ved at genvinde noget af den energi, der 
ellers går tabt gennem eksempelvis kølevand og ventilationsluft. Vi er også eksperter i at genvinde den 
procesvarme, der ellers går tabt i produktionsprocessen. Det kan også være at bruge overskudsvarme fra 
serverrum til opvarmning andre steder. 
Det er både smart, miljøvenligt og prisbesparende.   

Udviklet til hårde produktionsmiljøer
Vores anlæg er udviklet til at kunne klare sig i hårde produktionsmiljøer i mange år. Det ved vi er 
nødvendigt. Vores varmepumper er desuden  designet til at kunne spille sammen med et 
allerede eksisterende varmeanlæg.

Vi lægger vægt på at skabe den løsning, der passer bedst til dit behov. Vi samarbejder med seriøse 
europæiske leverandører, som gør netop det muligt. Vi skaber løsninger som dækker behov op til flere 
MW.

Erhverv og forsyning 
- institutioner og
offentlige bygninger



Klimadan – en tryg investering
Klimadan A/S er en dansk virksomhed, grundlagt i 1980, som producerer og installerer kundetilpassede 
varmepumpeløsninger og jordvarmeanlæg af høj kvalitet til glæde for miljøet og vores kunder.

Klimadan A/S er kendetegnet af stærke tekniske kompetencer, der er opbygget gennem flere årtiers 
erfaringer med rådgivning, installation og produktion af varmepumper. 

Udover at producere vores egne varmepumper har Klimadan et professionelt netværk af seriøse 
europæiske leverandører, som har været med til at udvikle teknologien af varmepumper. Det giver os 
optimale betingelser for at skræddersy den bedste individuelle energiløsning til dit behov.

Klimadan har et landsdækkende servicenetværk af egne teknikere og montører, hvilket giver tryghed ved 
installation og i den daglige drift.

Klimadan leverer til både private, erhvervslivet og landbruget
Alle varmepumper fra Klimadan lever op til ECO design direktivet og har som minimum A++ energimærket.

Klimadan er medlem af varmepumpeordningen (VPO), VarmePumpeFabrikantforeningen (VPF), 
Autoriserede køle- og varmepumpefirmaers brancheforening (AKB) samt kølebranchens miljøordning. 
Klimadan er desuden ISO 9001-certificeret. Klimadan har kontor i Ikast og Køge.

Jylland
Klimadan A/S
Rømersvej 30
7430 Ikast

Sjælland
Klimadan A/S
Navervej 28K 
4000 Roskilde

Kontakt
+45 96 27 70 70
info@klimadan.dk
klimadan.dk

SPAR PENGE OG GØR NOGET GODT FOR MILJØET




