
Spara 10% på fjärrvärmekostnaderna 
och trygga värmen i framtiden!

Cetetherm IQHeat är en komplett fjärrvärmecentral 
med avancerad styrfunktion (DUC-styrning).
Via internet i din dator kan du avläsa och styra 
värme och varmvatten i en eller flera fastigheter.

IQHeat innehåller weblösning för justering via webben; allt helt klart 
vid leverans.

Det är i finjusteringarna som de stora, långsiktiga vinsterna ligger
Att själv dygnet-runt-bevaka inställningar och flöden i en fjärrvärmecentral är naturligtvis omöjligt. Och ännu
mer omöjligt med flera centraler. I en anläggning med manuella inställningar blir energiförbrukningen helt naturligt 
ca 10% högre än den skulle behöva vara. Det blir med åren stora summor. En ny fjärrvärmeanläggning som 
övervakas och styrs av en dator kan däremot sekundsnabbt och dygnet runt finjustera alla flöden i systemet. 
Cetetherm IQHeat ger i snitt en besparing på ca 10%, jämfört med en äldre anläggning utan DUC-styrning.

Spara tid och ge hyresgästerna bättre service!
Förutom energibesparingen vinner du också praktiska fördelar. Att reglera värmekomforten i en eller flera 
fastigheter via Internet sparar många steg och mycket tid! Hyresgäster som klagar på värmekomforten kan få 
snabba besked och snabb korrigering av felet utan att ”driftjouren” behöver åka till fastigheten. Det innebär både 
tidsbesparing och nöjdare hyresgäster.

Mer vinster och större trygghet!
Fjärrvärmen har under de senaste åren utvecklats till en mycket energieffektiv uppvärmningsform. Nu premierar 
prissättningen av fjärrvärme de centraler som är energieffektiva. Att byta till en energieffektiv värmecentral med 
RÄTT dimensionerade enheter, ger därför både värme- och elkostnadsvinster.
Cetetherm IQHeat är den första kompletta, prefabricerade fjärrvärmecentralen med integrerad DUC-styrning. 
Både material och funktion garanteras därför av en och samma leverantör: Alfa Laval. IQHeat ger dig kort payoff 
tid på investeringen. Och en avancerad styrfunktion som sparar tid och pengar. 
Kontakta oss på Alfa Laval Nordic AB för mer information och offert

PS. Mer information om Cetetherm IQHeat får du om du kontaktar oss,
Alfa Laval Nordic AB, eller går in på www.alfalaval.com/nordic
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