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SLIPPER FOR AT SKIFTE PÆRER SÅ TIT
Den lokale isenkræmmer Importøren har sparet 4.000 kroner om
året i el ved at skifte sine gamle glødepærer ud med LED-pæren.
Derudover kommer besparelsen ved ikke at skulle skifte pærer så tit.
Importøren har til huse på Algade 23,
og byder med sine 110 m2 på alt fra
køkkenudstyr til belysning. I 2014 deltog
butikken i et RUC projekt om potentielle energibesparelser ved LED-lys
i Roskildes butiksbelysning. Det resulterede i, at butikken tog springet, og
fik skiftet sine 210 glødepærer ud med
LED-pærer. Udover en konkret besparelse på el på 4.000 kroner årligt, har
udskiftningen også haft andre positive
effekter for butikken.

Udgiften til el er faldet ved at
skifte til LED-lys, men vi oplever
også, at indeklimaet er blevet væsentlig
bedre, da pærerne ikke afgiver så meget
varme som de gamle glødepærer. Til
gengæld har vi fået en større varmeregning og derfor blevet mere bevidste om at holde på varmen. Tidligere
stod døren til forretningen åbent stort
set hele året, men nu hvor vi ikke har
varmen fra de gamle glødepærer, har vi
døren lukket mindst en måned om året”,
fortæller ejer Jørgen Bagge.

Investeringen tjent ind på 3 år
Til dagligt er pærerne tændt i 12 timer,
hvilket tidligere har givet en årlig udgift
på 84.000 kr. Efter udskiftningen til de
nye LED-pærer i butikken, er udgiften
faldet til 80.000 kr. Med en investering
på 12.000 kr. for LED-lyset, betyder
det, at de nye lyskilder er tjent ind på
blot tre år.
Lang brændetid og god kvalitet
Foruden den konkrete el-besparelse og
et bedre indeklima fremhæver Jørgen
Bagge også LED-pærernes lange

brændetid og kvalitet. Siden butikken
har skiftet til LED-lys, har der ikke
været behov for at udskifte pærerne
så ofte som tidligere, da levetiden på
pærerne er langt bedre end på de
gamle glødepærer.

Den nye teknologi er i dag sådan,
at du ikke kan se forskel på lyset
fra henholdsvis en almindelig pære
og en LED-pære. Siden vi har skiftet
til LED-lys, har der heller ikke været
behov for at skifte pærerne så tit, da
en almindelig pære typisk holder i seks
måneder mens en LED-pære holder i
10 år. Det giver en yderligere besparelse,
der gavner pengekassen”, afslutter
Jørgen Bagge.

Tilbud om gratis energitjek
Driver du virksomhed i Roskilde Kommune og er du interesseret i at få undersøgt
mulighederne for at spare energi og dermed penge? Så registrer din virksomhed på www.grønpuls.dk og vær blandt de første 50 virksomheder, der får
et GRATIS Grøn Puls energitjek.
Grøn Puls har som formål at understøtte Roskilde Kommunes visioner og
strategier på energiområdet. Det sker blandt andet ved at tilbyde lokale virksomheder et Grøn Puls energitjek, der skal fremme konkrete energibesparelser
hos virksomhederne.

Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og erhvervsFORUM Roskilde står bag projekt Grøn Puls.

