NORDISK FILMS BIOGRAFER

ENERGIBESPARELSER PÅ PLAKATEN
RÅDGIVNING OG SERVICE

ENERGIBESPARELSER PÅ PLAKATEN

FUGMANN servicerer fast Nordisk Films otte sjællandske biografer. Alene i
biografen i Lyngby har cheftekniker René Lentge med små investeringer skabt
besparelser på belysningen på mere end 200.000 kroner. Om året.

EN GIGANTISK BESPARELSE
Når slikposerne knitrer, sugerørene larmer og lyset dæmper i den store sal i Nordisk Films biograf
i Lyngby, er det de færreste, der lægger nakken
tilbage og kigger på belysningen i loftet.
Det gjorde cheftekniker hos FUGMANN René Lentge imidlertid – og resultatet er en virkelig god historie om en gigantisk besparelse af energi og penge.
Ved at skifte gammeldags glødepærer og energislugende rengøringsspots ud med moderne
LED-belysning er eludgifterne til denne ene sal
skåret ned fra omkring 155.000 kroner om året til
sølle godt 10.000 kroner.
Hvor de gamle pærer hver trak 100 watt og rengøringsspottene hele 1.500 watt stykket, leverer
LED-pærerne nemlig belysning for bare 11 watt
hver. René Lentge er godt tilfreds.

- Der går helt klart sport i at finde de rigtige
løsninger og sælge nogle varer til kunden, som
er rentable. Et er, at det er godt for miljøet, men
økonomisk er det jo helt tåbeligt at brænde så
mange watt af, når det ikke er nødvendigt, siger
han.
For at opnå lys nok også til rengøringspersonalet,
er der blevet monteret lidt flere lamper end ved
den tidligere løsning. Alt i alt er der tale om en
investering på omkring 30.000 kroner, der dog er
tjent hjem længe inden, året er omme.
Ud over den enorme besparelse på eludgifterne
sparer Nordisk Film Biografer penge på service.
For LED-pærerne lyser i 25.000 timer, hvor de
gamle pærer skulle udskiftes efter blot 2.000
timer.

KUNDEUDTALELSE

FUGMANN er en rigtig god partner i arbejdet med at spare på energien. de kender vores bio“
grafer rigtig godt. Det betyder, at de også kan finde de besparelser, der er sværere at fange
”
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KÆMPE POTENTIALE
Den betydelige besparelse er hentet i bare én af
11 biografsale alene i Lyngby. Med Nordisk Films
biografer i hele Danmark og nogle stykker i Norge
er potentialet for besparelser næsten svimlende.
Udskiftningen af belysningen til energivenlig LED
falder fint i tråd med Nordisk Films strategi for
energibesparelser, som de senere år har begrænset energiforbruget i biograferne betydeligt.

Projektchef hos Nordisk Film Per Jacobsen er
ansvarlig for indsatsen. Han sætter stor pris på
samarbejdet med FUGMANN.
- FUGMANN er en rigtig god partner i arbejdet
med at spare på energien. De kender vores
biografer rigtig godt. Det betyder, at de også kan
finde de besparelser, der er sværere at fange,
siger Per Jacobsen.

SIKKERHEDEN I TOP
FUGMANNs arbejde for Nordisk Film foregår
tidligt om morgenen, inden biograferne åbner for
publikum.
I dag er det biografen i Lyngby, der skal gennem
det månedlige sikkerhedstjek af panik- og nødbelysningen. Biografen har plads til knap 2.000
mennesker og hører til blandt landets største
biografer. Det er afgørende, at sikkerheden er på
plads, hvis uheldet er ude og biografsalene skal
evakueres.
Servicemontør Kim Rosfort går en runde i teknikrummet, og slukker for hovedafbryderen på
hver af de 11 eltavler, der forsyner de enkelte
biografsale. Bygningen er designet til biografdrift,
så al teknik er samlet i det samme rum, og fra
små vinduer er der udsyn til alle salene.
Gennemgangen viser, at alt er fint. Dog på nær
en række små pærer i loftet i biografens gangareal. De skal sætte ind, hvis der opstår brand i
bygningen.

- Der er trukket helt særlige kabler til nødbelysningen, som kan holde til varmen, hvis der opstår
brand. Nødbelysningen bliver forsynet af et batteri, så den fungerer også hvis forsyningen ryger
i resten af bygningen, forklarer René Lentge, som
ud over Kim Rosfort har selskab af elektrikerlærling Steffen Johansen.
Ud over Nordisk Films biograf i Lyngby, står René
Lentge og kollegerne for gennemgang, service og
renovering i biograferne i Næstved, Tåstrup og
Hillerød, samt Imperial, Palads og Dagmarbiograferne i indre København. Seneste skud på stammen er den nyopførte biograf i shoppingcentret
Field’s.
De månedlige sikkerhedstjek er lovpligtige, og
systemet gennemtestes en gang om året af
brandmajoren. Det gælder med andre ord om, at
der er styr på sagerne, og det sørger FUGMANNs
dygtige servicefolk for.

ENTREPRISE
FUGMANN løser alle typer eltekniske opgaver i mange størrelser. Uanset om vi er hoved- eller underentreprenør på opgaven, har vi et klart blik for, hvad der skal til for at få hele byggeriet færdigt til tiden.
Vi har sans for at samarbejde på tværs af faggrænser og går op i at levere en løsning, der virker hele vejen rundt. Det har givet os adgang til en lang række af Hovedstadens mest betydningsfulde byggerier, og
vi har udført installationer blandt andet i det prisbelønnede boligbyggeri 8-tallet, på en af Københavns
mest benyttede stationer Flintholm og på Rigshospitalet.

FRA 50.000 TIL 5.000
Et eksempel på en af de knap så iøjnefaldende
besparelser, er belysningen af det kæmpestore
banner med øjeblikkets premierefilm, der hænger bag biografens glasfacade.
Det var indtil for nylig belyst af syv scenespots
forsynet med hver sin 500 watt-pære, der var
tændt 10 timer i døgnet. Det resulterede i en år-

lig udgift på knap 50.000 kroner i elforbrug alene.
Dertil kom de halvårlige udskiftninger af lyskilder,
der hver gang krævede to mand.
- De syv lamper er blevet skiftet ud med tre
LED-lamper på 250 watt hver. Det har skåret
forbruget ned til en tiendedel, uden at kvaliteten
har ændret sig, siger René Lentge.

KONTAKT SERVICEAFDELINGEN HOS FUGMANN
Med FUGMANN som serviceleverandør får du
en professionel partner. Døgnet rundt står vore
veluddannede og servicemindede medarbejdere
parate til at tilbyde professionel tryghed og kompetent sparring.
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