
Mere effekt og mindre 

vedligeholdelse i kombination 

med en pålidelig drift. Den nye 

vekslercentral i Glostrup har 

fundet en kosteffektiv løsning 

med to af SWEP’s B649 

pladevarmevekslere.

CASE STORY

KRAFTFULDE OG KOSTEFFEKTIVE 
    VARMEVEKSLERE 
  GIVER 34 PROCENT HØJERE
   KAPACITET TIL GLOSTRUPS 
 NYE VEKSLERCENTRAL 
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VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) er et dansk 

varmeforsyningsselskab, der leverer varme til 21 lokale 

fjernvarmeselskaber på Vestegnen ved København. Disse 

videresælger energien til private forbrugere, virksomheder 

og offentlige institutioner. VEKS blev grundlagt i 1984 for at 

udnytte overskudsenergien fra kraftvarmeværkerne og 

affaldsforbrændingen. VEKS opfylder behovet for varme og 

varmt vand hos 170.000 husstande. 

Transmissionsnetværket har et stor antal pumpe- og 

vekslercentral til at sikre en pålidelig distribution og drift.

     Da VEKS entrerede med Damgaard A/S om at bygge en 

ny energioverførselsstation i Glostrup, var teknologien med 

loddede pladevarmevekslere (BPHE) deres foretrukne valg 

VEKS havde i forvejen gode erfaringer med BEPHE-

varmevekslere og finder, at de giver sikker og stabil drift og 

store besparelser i vedligehold. Tidligere har de dog haft en 

begrænsning i størrelsen på 4-6 MW.

     Størrelsen på anlægget i Glostrup skulle 12 MW 

installeret effekt med tilstrækkelig overskudseffekt til at 

garantere 2/3 (67 %) kapacitet i tilfælde af havari på kritiske 

komponenter Specifikationerne krævede i udgangspunktet 

en klynge på tre varmevekslere puls pumper og ventiler: 

2 x 4 MW (67 %) + 1 x 4 MW (33 %) = 12 MW (100 %).

     SWEP var interesseret i at fremme sit 

højkapacitetsflagskib, model B649 BPHE, og tilbød en 

alternativ løsning med kun to varmevekslere: 1 x 8 MW 

(67 %) + 1 x 8 MW (67 %) = 

16 MW (134 %) installeret effekt. Det viste sig at være mere 

kosteffektivt at installere 134 % effekt fordelt på to 

varmevekslere end at installere 100% fordelt på tre 

varmevekslere.  En forenklet rørføring og færre 

hovedkomponenter som f.eks. varmevekslere, pumper og 

ventiler gav samlet mere for pengene.

     Lars Andersen fra Damgaard A/S (bygherre og 

projektleder) siger, at SWEPs model B649 giver muligheder 

uden sidestykke for at bygge større, elegante og 

kosteffektive vekslercentral med en effekt på langt over den 

tidligere grænse på 4-6 MW.

To af SWEP’s B649 i 

parallel installation. 

Hver med 364 plader. 

Konstruktionstryk på 

25 bar ved 120 °C og 

DN150 tilslutninger.

Installation på Ejby Mosevej 219, Glostrup. 

Kilde: Damgaard A/S.


