
Hos Norfors har vi 50 års erfaring med fj ern-
varme, og vi driver både Norfors Fjernvarme 
og Nivå Fjernvarme. Begge indgår i det samle-
de varmeforsyningsområde, der strækker sig 
fra Rudersdal til Helsingør og Hornbæk. Men vi 
sørger ikke kun for din fj ernvarme. Med en ser-
viceaftale kan du få vores hjælp til at indstille dit 
fj ernvarmeanlæg, så det økonomisk fungerer 
optimalt.

STÅR DIT FJERNVARMEANLÆG KORREKT?
Det er vigtigt, at varmeveksleren på dit fj ern-
varmeanlæg er indstillet korrekt, så du ud-
nytter fj ernvarmen mest muligt. Er vandgen-
nemstrømningen i veksleren sat for lavt, kan 
radiatorerne have svært ved at varme din bolig 

godt nok op. Er vandgennemstrømningen deri-
mod sat for højt, vil vandet være for varmt når 
det bliver sendt retur til værket. Det giver i sid-
ste ende en højere varmeregning til dig.

Det gælder om at få en god og behagelig rum-
temperatur med mindst muligt fj ernvarmevand. 
Det giver nemlig den bedste afk øling af fj ernvar-
mevandet. ”Afk øling” er temperaturforskellen 
mellem det varme vand, du får ind, og det afk ø-
lede vand, der sendes retur til værket. Jo kolde-
re returvandet er, desto bedre har du udnyttet 
fj ernvarmen. 

Med en serviceaftale hos Norfors bliver dit an-
læg kontrolleret. Herved får du den bedste og 
billigste opvarmning af din bolig. 

Med en serviceaftale hos os kan du:
•  spare penge med en 

korrekt indstilling
•  tilkalde os gratis i normal 

arbejdstid ved fejl på anlægget
• modtage en servicerapport
• få gode råd til at spare energi

Vi servicerer gerne dit 
fj ernvarmeanlæg
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• Miljørigtig fjernvarme ved affaldsforbrænding
• Serviceaftaler
• Procesvarme til brug i fjernvarmekøling
• Konvertering fra el-opvarmning til fjernvarme
• Vejledning om energibesparelser og afkølingsforbedring i kundeinstallationerne

Vi hjælper dig med:

Redaktionel annonce

Tip: Om sommeren kan det være en god idé at 
lukke for ”sommer-ventilen”, så der kun leveres 
fj ernvarme til varmt brugsvand og ikke til op-
varmning.

Du kan se mere om serviceaftalen
og få fl ere tips på Norfors.dk


