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Bæredygtighed er et nyt 
mindset, som omfavner 
produkter og virksomheder
Alle har mulighed for at gøre en forskel

Vi vil alle skulle sætte os ind i mange 
nye begreber omkring bæredygtighed, 
og vi vil alle skulle gøre indsatser og 
igangsætte initiativer.

Større virksomheder er allerede nu 
forpligtede til at udarbejde et CO2 
regnskab, hvilket kommer til at sende 
en række krav og forventninger til 
deres underleverandører. 

Samtidig har FN (De Forenede Nation-
er) fastlagt 17 Verdensmål for bære-

dygtighed, som omhandler indsatser 
for at gøre verden til et bedre sted 
at leve – for alle mennesker. Nogle 
af disse indsatser kan kun gøres på 
internationalt og politisk niveau, men 
for en lang række af andre områder, 
er det vigtigt, at den enkelte virk-
somhed og den enkelte person tager 
ansvar og gør en indsats.

Du kan læse mere om hvad FN’s 17 
Verdensmål handler om på linket 
herunder. 

produkter og virksomheder

Link til mere info:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene



Alt for ofte kører procesventilations-
systemet mere og med større luft-
mængde end nødvendigt. Det forøger 
strømforbruget og øger varme-
regningen, hvilket er dyrt og foruren-
er miljøet.

Der er heldigvis fl ere veje til reduk-
tion af strømforbruget, både på nye 
og nuværende installationer. Anvend-
else af en ventilator med den rigtige 
kapacitet og automatik til at styre 
ventilationssystemet, kan betyde en 
væsentlig reduktion af strømforbru-

get, lavere energi-
forbrug til opvarmning og mindre 
støj.

MultiBox IV og PowerSmart II
Geovent tilbyder automatikløsninger, 
der eff ektivt nedbringer ressourcefor-
bruget og dermed CO2 udledningen. 

Ved at installere en MultiBox IV, 
PowerSmart II og en frekvensomformer 
kan du få systemet til automatisk at 
tilpasse udsugningen til det reelle 
behov i virksomheden.

Automatik giver
bedre ressourceøkonomi
med store besparelser
Automatikløsninger kan 
spare energi, spare penge og 
reducere CO2-udledningen 

Uden en automatikløsning vil 
udsugningssystemet som 
oftest køre for fuld styrke, når 
det er tændt. Dvs. strømforbrug 
og opvarmning af erstatnings-
luft til rumtemperatur vil kon-
stant være på maksimum. Ved 
at introducere en automatikløs-
ning vil forbruget gå op og ned 
med antallet af udsugning-
spunkter, som er aktiveret. På 
den måde sikres både et sundt 
arbejdsmiljø og et lavt forbrug 
af energi.



Det kan være svært at beregne den 
helt nøjagtige besparelse af strøm, 
penge og CO2-udledning. Det kræver 
kendskab til en række forudsætninger 
omkring forholdene i virksomheden. 
Det kan f.eks. være information om 
antallet af udsugningspunkter, hvor 
mange der er aktive samtidig, pris for 
hhv. el og varme. Er disse forudsæt-
ninger på plads, kan der foretages et 
skøn. 

Geovents erfaring er, at besparelser 
på 30% eller mere ofte er mulige, ved 
at installere systemet, der automatisk 
tilpasser strømforbruget til det speci-
fikke behov.

Geovents erfaring er, at 
besparelser på 30% eller 
mere ofte er mulige
Automatikløsninger kan automatisk tilpasse 
strømforbruget til det specifikke behov

På fotoet her t.v. ses en installa-
tion med to Multibox IV og to 
frekvensomformere til automatisk 
styring af et udsugningssystem. 

Kombineret med automatiske 
spjæld sikrer systemet, at der altid 
er en optimal udsugning i forhold 
til behovet.



Få god rådgivning til den
rette udsugningsløsning
Der er ofte mange forskellige løsninger til det 
enkelte projekt

Geovent er kendte for sin gode 
service, og det gælder ikke mindst 
omkring rådgivning. Vi sætter en ære 
i at hjælpe vores kunder til at finde 
den bedst mulige løsning.

Vores kunder er installatører, som med 
deres erfaring fra mange projekter 
ved, hvordan et installationsprojekt 
skal gennemføres. Der er dog mange 
typer af projekter, og industriel venti-

lation er anderledes end installationer 
i f.eks. boliger og kontorer.

Vi står til rådighed med rådgivning 
omkring alt i forbindelse med valg af 
produkter til en konkret installation, 
så der sikres et sundt arbejdsmiljø 
og en effektiv rensning af luften, 
så omverdenen skånes mest muligt. 
Samtidig har vi fokus på at opnå en 
støjsvag og bæredygtig løsning.

Hvis du er interesseret i et estimat 
af, hvor meget du sparer ved at 
installere en automatisk styrings-
løsning i din procesventilation, så 
står Geovent til rådighed.



Rådgivning og tilskud
Energistyrelsen giver tilskud til grøn omstilling

•  En virksomhed har en installation med 3 udsugnings- 
 arme, et fi lter og en ventilator.
• Installationen kører ca. 6 timer om dagen 180 dage  
 om året.
•  25% af tiden er én arm i brug, 50% af tiden er 2 arme i 

brug, 25% af tiden er 3 arme i brug.
• Ventilatorer er monteret med en 0,55 kW motor og er  
 beregnet til et driftspunkt på 1.600 m³/h ved 875 Pa.
• Prisen for strøm er sat til kr. 3,75 pr. kW og for varme  
 til kr. 1,50 pr. kW.

Som et led i Danmarks ønske om 
betydelig reduktion af CO2 udslippet, 
har Energistyrelsen mulighed for at 
give tilskud til grøn omstilling. Faktisk 
er det muligt gå i gang med projektet,
så snart der er ansøgt. Så det vil være 
relevant for danske virksomheder at 
søge til alle projekter med energibe-
sparelse som formål, som der måtte 
være planer om at gennemføre. Du 
kan læse mere om tilskud på link 1
herunder, og der er også mulighed for 
at fi nde viden, vejledninger og inspi-
ration til energibesparelser på Energi-
styrelsens kampagneside på link 2.

Hos Geovent har vi initieret udvikling 
af en model til at estimere besparel-

sen ved, at installere en Geovent 
automatikløsning. I samarbejde med 
professionelle rådgivere er modellen 
udviklet, så vi kan estimere forskellen 
på forbrug i en konkret installation – 
hhv. med og uden installation af en 
automatikløsning.

Modellen tager hensyn til både det 
konkrete strømforbrug i systemet og 
til energiforbruget i forbindelse med 
opvarmning af den kolde luft, der skal 
erstatte den udsugede luft. 

Er du interesseret i at få et estimat 
over din mulige besparelse ved at 
installere en automatikløsning, står vi 
gerne til rådighed.

CASE:

I denne situation er besparelsen beregnet til ca. 
kr. 4.500 pr. år, og dermed er investeringen 
betalt tilbage på ca. 2,5 år.

Besparelse pr. år: Kr. 4.500 
Tilbagebetalingstid på investering: 2,5 år

Link 1:  https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Link 2:  https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen



Få automatiserede rense-
systemer med lang levetid
Mere bæredygtig serie af fi lter-enheder, der gør 
en betydelig forskel: GeoFilter GFB2 og GFH

Geovent har udviklet en række fi ltre-
ringsløsninger, som har til formål at 
fi ltrere forurenede partikler fra den 
udsugede luft inden luften sendes ud 
af bygningen. Det kan f.eks. være gif-
tige stoff er som fi ndes i røg fra svejse- 
eller slibe processer.

De mest kendte og miljørigtige 
Geovent fi ltre er GeoFilter GFB2 og 
GFH fi lter-enheder. Begge serier er 
patron-fi ltre med automatisk rensning 
af fi lter-patronerne. Den automatiske 
rensning sikrer, at fi lterpatronerne 
altid er så rene, at der anvendes et 
minimum af energi i den daglige drift 
af procesudsugningssystemet. 

GeoFilter GFB2 fi ndes i 4 størrelser 
med en maksimal kapacitet på 7.200 
m³/h og GFH fi ndes i seks størrelser 
med en maksimal kapacitet på 15.000 
m³/h. Ved behov for større kapacitet 
kan fi lter-enhederne kombineres, og 
kapaciteten kan komme helt op på 
60.000 m³/h, når 4 enheder kombineres.

Den automatiske rensning af patron-
fi ltrene, den lave vægt og den galva-
niserede udførelse, sikrer en miljørigtig 
fi lterløsning. Idet fi lteret er galvanise-
ret har det lang levetid, hvilket også er 
med til at sikre, at procesudsugnings-
systemet samlet set er mere bære-
dygtigt.

Anvendelse af stærke galvaniserede 
stålplader med forstærkninger giver en 
betydelig besparelse af CO2. 
Besparelsen kan være på 50% eller 
mere. En stålplade medfører ca. 7,9 kg 
CO2e pr. kg* og derfor er det vigtigt, at 
tyndere plader anvendes fremfor tunge 
og tykkere stålplader, som fi lter produ-
center ofte anvender. Forstærkninger i 
konstruktionen gør, at fi lteret stadig er 
stabilt og sikkert.
Kan der anvendes galvaniserede plader 
fremfor malet sort stål, vil det give en 
yderligere CO2 besparelse og bedre 
korrossionsbeskyttelse.

*) Kilde: EXIOBASE v3.3.16b2 
(v. 2020 m. 2011-data)



Som virksomhedsledelse har 
vi valgt det nye mindset 
Verdensmål, godt arbejdsmiljø og socialt ansvar

Hos Geovent er det vores holdning, at 
vi er forpligtede til at gøre en indsats 
for at gøre verden til et bedre sted at 
være. Vores arbejde med dette tager 
udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

Vi har udarbejdet en vision for vores 
arbejde i bæredygtighedens tegn, 
som en ledetråd for både ledelse og 
medarbejdere. En strategi defi nerer 
retningen af vores arbejde og med 

konkrete mål og planer sikrer vi, at 
vores ønske om at gøre en forskel 
lykkes.

Vi har samlet alt dette i en politik for 
”ESG” (Environmental, Social, Gover-
nance), hvor vi har defi neret vores 
holdninger og de indsatser, der skal til 
for, at vi som virksomhed kan opnå en 
bæredygtig forretningsudvikling. 

Geovent er en del af Code 
of Care Task Force i Viborg. 
Formålet er, at skabe et øget 
socialt ansvar i fl ere virksom-
heder og derigennem job-
skabelse til mennesker med 
udfordringer i livet. 



Bæredygtig 
bevidsthed
3 af FN’s 17 Verdensmål er blevet en integreret 
del af vores kultur

Forandringer skabes ved at samarbejde. Derfor tager 
vi udgangspunkt i at dele viden og involvere alle hos 
Geovent i at skabe de forandringer vi ønsker.

Som en del af dette arbejde har 
Geovent udarbejdet et CO2 regn-
skab for 2021 og har tilmeldt os SBTi 
(Scientifi c Based Targets initiative), 
hvor vi forpligter os til at reducere 
vores CO2 udledning med 38% inden 
2030. Vi er samtidig forpligtigede til 
at udarbejde en plan for vores CO2 
reduktion og en årlig opgørelse af 
vores udledning.

Vi har allerede gennemført løsninger 
for reduktion af vores CO2 udledning 
i form af LED belysning overalt, køb af 
bæredygtig strøm og installationer i 
vores fabrik, som sikrer så lavt energi-
forbrug som muligt.

Ledelse Sociale

Miljø

Environment
Social

Governance

ESG



Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel
Vi vil arbejde for, at færre mennesker bliver syge af at gå på arbejde. 
Dette vil vi bl.a. gøre ved at dele viden om, hvor vigtigt et sundt arbejdsmiljø 
er for medarbejdere. 
Endvidere vil vi løbende optimere vores produkter, så de i endnu større grad er 
effektive til at fjerne forurening fra arbejdspladser.

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi vil arbejde for, at flere unge kommer i arbejde, uddannelse og praktik – også 
dem der er på kanten af arbejdsmarkedet. 
Vi vil samtidig arbejde for sikre arbejdsmiljøer, både socialt og sundhedsmæs-
sigt, så der alt i alt sikres anstændige arbejdsvilkår. Bl.a. vil vi sikre at vi altid 
har mindst 3 unge i lære, i praktik eller i arbejdsprøvning.

Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion
Vi vil bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt, ved at sikre en forsvarlig 
håndtering af kemikalier og affaldssortering. Vi vil videreudvikle vores produk-
ter, så energiforbruget og CO2 belastningen reduceres og samtidig have øje 
for, at anvende færre og mere bæredygtige materialer i vores produkter. Bl.a. 
vil vi sikre konstant fokus på at ventilationsløsninger styres, så der anvendes så 
lidt energi som muligt.

Geovent er klar til sparring og erfaringsudveksling
Har din virksomhed interesse i at arbejde med bæredygtighed og/eller FN 17 
Verdensmål, så står vi gerne til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

Verdensmål Geovent har 
specielt fokus på
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