
Siden 1980 har Klimadan 
leveret økonomiske og 
miljøvenlige løsninger. skal vi 
også hjælpe dig?

FORBEDRE DIN GRØNNE PROFIL OG ØKONOMI MED EN VARMEPUMPE FRA KLIMADAN

Erhvervsløsninger 
Til Bygningsvarme - Offentlige institutioner- Proces  



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.



Minimer virksomhedens udgifter og få 
en grønnere profil med en vedvarende 
energiløsning fra Klimadan  

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 din virksomhedes behov. En varmepumpe omdanner energien fra jord, luft eller 
procesproduktion til grøn energi, der kan benyttes til opvarmning af erhvervsbygninger, 
kontorbygninger, 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 både 
er omkostningsreducerende og med til at forbedre virksomhedens CSR og grønne profil. 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 med mere end 40 års erfaring. 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 virksomhedens økonomi. 

Klimadans løsninger er alsidige og kan skræddersyes til din virksomhed. 

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.   

Vi vægter kompetence, rådgivning og service højt! Og med mere end 40 års erfaring,  tør vi godt sige at 
vi ved hvad vi taler om.

Dit projekt er i trygge hænder hos os!



Bygningsvarme
Der er mange fordele ved at opvarme lagerbygninger, kontorer, haller eller boligkomplekser med 
en varmepumpeløsning.

En god investering er en 
grøn investering 
Uanset om det drejer sig om store produktionsvirksomheder, lagerhoteller, sportshaller eller 
boligkomplekser, så har Klimadan en løsning, som passer. I forhold til mange andre energiløsninger, er 
investeringer i varmepumpeanlæg fra Klimadan forbundet med muligheden for at opnå meget store 
besparelser, der på relativt kort sigt kan minimere energiudgifterne og effektivisere bundlinjen.

I den moderne verden, får bæredygtighed og miljøvenlig produktion i stigende grad betydning. Faktisk kan 
omlægning til bæredygtig produktion have direkte betydning for visse virksomheders overlevelse!  Derfor 
er en varmepumpe et oplagt valg, hvis virksomheden ønsker at forbedre sin grønne profil og CSR. 

Klimadan har erfaring med fleksible varmepumpeløsninger 
Der ligger et stort økonomisk incitament ved at genvinde noget af den energi, der ellers går tabt gennem 
eksempelvis kølevand og ventilationsluft. Vi er ligeledes eksperter i at genvinde den procesvarme, der 
normalt går tabt i produktionsprocessen. Klimadans fleksible løsninger gør, at virksomheden kan udnytte 
energien lige fra kølevand til overskudsvarme fra serverrum.   

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.



Offentlige institutioner
En varmepumpe er en bæredygtig løsning, som med den rette rådgivning kan sikre både økonomiske og 
klimamæssige fordele 

Bidrag til positivt CO2
 - regnskab med 

en varmepumpe
Som statslig eller kommunal institution, er det muligt at bidrage positivt til CO2-regnskabet, ved 
omlægning fra konventionelle energikilder til en varmepumpeløsning. Det er ikke kun ift. klimaet at en 
varmepumpe viser resultater, men ligeledes ift. til økonomien. Investeringer i varmepumpeanlæg fra 
Klimadan forbundet med muligheden for at opnå meget store besparelser, der på relativt kort sigt kan 
minimere energiudgifterne og på den måde allokere midler til andre formål.  

Bliv frontløber i den grønne omstilling 
Skab en grønnere profil og bliv frontløber i den grønne omstilling. Med en varmeløsning, som har 
markante miljømæssige fordele, bliver institutionen et førsteklasses eksempel på hvordan det offentlige 
kan konvertere og omstille til bæredygtig virke og endda med en økonomisk gevinst. Klimadan tilbyder at 
være med hele vejen fra dimensionsring og planlægning til at anlægget står klart! 

En krone sparet, er en krone tjent 
Selvom  offentlige bygninger og institutioner ikke drives ligesom private virksomheder,  så er der stadigvæk fokus  på 
bundlinjeeffektivisering og omkostningsoptimering. Det gælder uanset om det er et rådhus,  statsministeriet eller en 
børnehave. Med en varmepumpe fra Klimadan allokeres midler fra eksisterende budgetposter,  som enten kan indgå som en 
direkte besparelse eller omprioriteres og bruges der hvor der mangler kapital. 

Med andre ord;  En krone sparet,  er en krone tjent. 



Procesvarme
Udnyttelse af energien fra virksomhedens processer til opvarmning af bygninger er 
omkostningsoptimerende og skaber en grønnere profil 

Udnyt spildvarme eller skab forvarme 
til højtemperaturprocesser  
En virksomhed kan overordnet have tre problemstillinger: 

- Der er et markant spil af varme fra en process, som ikke udnyttes optimalt.
- Der er behov for aktivt at fjerne varme fra en process.
- En process kræver en meget høj temperatur, som kommer fra en konventionel energikilde.

En varmepumpeløsning fra klimadan kan løse alle tre problemerstillinger og tilmed spare virksomheden for 
unødvendige udgifter, samt skabe en grønnere profil. Derudover er der samtidig mulighed for at udnytte 
energien til at opvarme tilhørende bygninger og kontorer, som dermed sparer virksomheden for yderligere 
energiudgifter.   

Bæredygtigt og økonomisk
I en verden med stigende fokus på bæredygtighed, er det kritisk for virksomheder at nytænke deres måde 
at drive forretning på. 

Skab en grønnere profil, forbedre virksomhedens CSR og bliv frontløber i den grønne omstilling. Om det er 
efter eget ønske eller om kunderne stiller krav herom, så er en varmepumpeløsning et førsteklasses 
eksempel på energiforbedrende tiltag, som ikke kun skal ses som en omkostning, men derimod som en 
økonomisk gevinstgivende investering i virksomhedens fremtid.  

Alsidige løsninger
Klimadans løsninger kan tilpasses præcist til din virksomheds behov og muligheder.  Der findes ingen standardløsninger, så vi 
sætter en ære i at yde kompetent og individuel rådgivning - på næste side kan du læse om Vestergaard Company, som har fået 
en varmepumpeløsning, som i  samarbejde med Klimadans rådgivere, er tilpasset præcist til deres behov.  



Case: Vestergaard Company
Procesenergi opvarmer produktionshallerne hos Vestergaard Company og baner vejen for 
en grønnere fremtid. 

Klimadan understøtter bæredygtig agenda
Vestergaard Company, som er en af verdens førende producenter af aircraft de-icers og andre servicekøretøjer til 
lufthavne, har investeret i fremtiden med en varmepumpeløsning fra Klimadan. Varmepumpen skal stå for 
opvarmningen af produktionshallerne. For Vestergaard Company er bæredygtighed ikke blot et konkurrenceparameter, 
men et samfundsansvar. Vestergaard Company har stor fokus på bæredygtig drift og produktion og - ikke mindst - 
teknologisk udvikling af produkterne. Virksomheden har en målsætning om at kunne levere CO2 neutralt udstyr til sine 
kunder i 2030. Klimadan er stolt over at bidrage til dette mål med en økonomisk og bæredygtig løsning.   

En overset ressource bliver til guld 
Varmepumperne genvinder energien fra det procesvand, som bruges ved test af de producerede køretøjer. Før i tiden 
blev det varme og RO-behandlede procesvand kasseret efter brug, men nu bliver vandet opsamlet i en faskine, hvor det 
ledes til tre store tanke. Her skal vandet køles før det kan genbruges, hvilket varmepumperne sørger for. Herefter kan 
varmen fra vandet distribueres rundt i produktionshallerne. Herved er en uudnyttet ressource blevet til guld, som 
bidrager til at sænke energiomkostningerne samt understøtter virksomhedens klimamålsætning.

Grøn tryghed, Grøn økonomi, Grøn fremtid 
Varmepumperne er ikke kræsne når det kommer til energikilder. Der er stort set ingen begrænsninger for hvor varmen kan 
hentes fra. Hos Vestergaard Company er løsningen specielt designet til at understøtte behovet for køling af procesvand og 
med udnyttelsen af energien til opvarmning, er Klimadan endnu engang stolt af at kunne præsentere en løsning, som 
udspringer af og repræsenterer vores tre værdigrundlag.

 



KLIMADAN - GRØN TRYGHED

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

Vil du vide mere om vores erhvervsløsninger?
www.klimadan.dk/erhverv




