
Støvring den 1. november 2022

Vedr. ansøgning af midler fra Akut-puljen

I sommer stod vi pludselig med den store udfordring, at temperaturen på bassinvandet var 

alt for varmt. Det samme var gældende for rumtemperaturen i selve Svømmehallen.

Vi kontaktede først en elektriker, da vi troede det var termostaten. Da dette ikke var 

gældende, kontaktede vi smeden. Heller ikke dette hjalp.

Svaret fra alle håndværkere var, at temperaturstigningen skyldtes den varme sommer med 

de høje temperaturer udenfor. Vores store vinduespartier kunne ikke holde varmen ude.

Da udetemperaturen faldt, forblev rumtemperaturen stadig høj. Altså kunne det ikke være 

udfordringen.

Vi kontaktede Eicon, som er en landsdækkende elinstallatørvirksomhed, der er eksperter 

inden for tekniske installationer.

De kunne hjælpe os med at finde udfordringen.

Over flere besøg hos os fandt de ud af at diverse defekte kanalfølere og 

genvindingsspjæld bl.a. skulle udskiftes.

Problemet blev løst, dog desværre kun på kort sigt, da anlægget ikke kører optimalt.

Som det er nu kører anlægget, men ustabilt med store temperaturudsving. Både personale 

og især badegæster bemærker det tydeligt.

For at anlægget kommer til at køre optimalt, både energimæssigt og temperaturmæssigt 

er det strengt nødvendigt med en grundig gennemgang af ventilationsanlægget og



optimering af bl. a. gulvvarmesløjfer og ventilation til mindre rum i huset. Ligeledes skal 

der en ny programmering af CTS- anlægget.

Dette kan Eicon ikke gøre alene, men skal arbejde sammen med Ventek 

(Ventilationsfirma).
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Tilbud vedr.: Støvring Sv. Hal CTS- og Energirenovering

Med henvisning til aftale med Rune Brændbjerg Strauss fremsendes hermed tilbud på ovennævnte.

1. Tilbudssum: 50.975,00 kr. ekskl. moms

2. Tilbudsgrundlag (i prioriteret rangorden):
1. Nærværende tilbudsbrev
2. ELCONs Salgs- og leveringsbetingelser (AB 18) af juni 2022
3. Besigtigelse af Rune Brøndbjerg Strauss.

Ovenstående rangorden er gældende ved indbyrdes modstrid mellem ovennævnte dokumenters bestemmelser mv. 
Nærværende tilbudsbrev går således forud for ELCONs Salgs- og leveringsbetingelser osv.

3. Indeholdt i tilbuddet:
• Fejlsøgning på ventilation grundet høj rumtemperatur
• Udskiftning af defekt kanalføler RH/Temperatur
• Udskiftning af defekt genvindingsspjæld
• Gennemgang af ventilationsanlæg med Ventek. ( Ventilationsfirma ). Check og optimering af regulering og 

luftmængder.
• Eventuel ny programmering af CTS.
• Udskiftning af 4 stk. defekt følere & dykrør på 2 stk. blandesløjfer til radiatorer og gulvvarme.
• Gennemgang og optimering af regulering af radiator- og gulvvarmesløjfer.
• Gennemgang og optimering af regulering af ventilationsanlæg til kontorer og møderum.

4. Forbehold:
• Alle anlægskomponenter (undercentraler, spjæld motorer, motorventiler, pressostater, målere, følere mv.), der 

genanvendes, er funktionsdygtige. Såfremt der konstateres defekte komponenter under arbejdet, udskiftes 
disse efter regning, efter forudgående aftale med jer

• Ny CE-mærkning af det samlede anlæg efter ombygning af tavler.

5. Gyldighed:
• Tilbuddet er gældende14 dage fra dags dato.
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6. Opstart og aflevering:
• I henhold til nærmere aftale

7. Betingelser:
• ELCONs vedlagte Salgs- og leveringsbetingelser (AB 18) af juni 2022 er gældende for tilbuddet, jf. pkt. 2 

ovenfor.
• Forsinkelser, der kan være afledt af covid19 pandemien, kan ikke udløse bod af nogen form til ELCON. 

Eksempelvis nedlukning af dele af Danmark, hvorved medarbejderne ikke kan møde, eller forsinkelse på 
materialer, der kan henføres til covid19 pandemien.

Hvis I har spørgsmål til tilbuddet, er I naturligvis velkomne til at kontakte os. Vi ser frem til at samarbejde med jer.

Med venlig hilsen

Michael Rosleff
Salgsingeniør CTS I T: +45 7266 7010 

M: +454122 2574 
E: miro@elcon.dk

Edwin Rahrs Vej 73 
8220 Brabrand 
elcon.dk

Sammen er vi
ren energi

Hvis du modtager denne mail ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muligt og slette den uden 
at videresende eller kopiere indholdet. Læs hvordan vi behandler evt. modtagne personoplysninger i vores
retningslinier for behandling af personoplysninger.
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