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Hedensted Spildevand optimerer driften 
med intelligente frekvensomformere
Dansk renseanlæg tager hul på fremtidens energibesparelser omformerne Altivar  
Process fra Schneider Electric i opgraderede pumpestationer. Det giver store energi- 
besparelser, enkelt overblik og driftoptimering.

Hedensted Spildevand har taget hul på fremtidens 

løsninger til at optimere og energieffektivisere 

driften i renseanlæg med intet mindre end en 

verdensnyhed: Altivar Process, en helt ny serie 

intelligente frekvensomformere fra Schneider 

Electric, som er udviklet specielt til optimering af 

procesanlæg. De nye frekvensomformere gør nu 

de jyske pumpestationer klar til fremtiden.

”Med Altivar Process kan vi både spare markant 

på energien og optimere driften af pumperne. 

Jeg er ikke i tvivl om, at den nye serie omformere 

er løsningen på nogle af de udfordringer, vi står 

overfor nu og i fremtiden,” fastslår driftschef Ulrik 

Folkmann fra Hedensted Spildevand.

Virksomheden driver 850 kilometer kloaknet 

og fem renseanlæg. Før var der seks, og med 

nedlægningen af det ene anlæg fulgte behov for 

mere pumpekapacitet. En situation, som normalt 

går meget dårligt i spænd med ønsket om at 

spare på energien.

Unik på markedet
Men med Altivar Process får vandsektoren helt nye 

kort på hånden, forklarer salgsingeniør Carsten 

Lindegaard fra Schneider Electric, som er speciali-

seret i løsninger til procesanlæg i vandsegmentet.

”Altivar Process er unik, fordi den er udviklet 

specielt til procesanlæg. Indbygget intelligens, 

energimåling og visualisering af forbruget er nogle 

af de ting, som gør Altivar Process enestående på 

markedet,” siger Carsten Lindegaard.

Driftschef Ulrik Folkmann har store forventninger til de intelligente frekvensomformere, der sætter nye standarder for energiovervågning, visualisering og service.
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Han tilføjer, at Altivar Process også er nem at 

servicere:

”Farven på displayet på fronten af enheden indi-

kerer, om der har været fejl eller udfald, og via QR-

koden på fronten kan driftsmedarbejdere med en 

smartphone få adgang med det samme til online- 

support og servicemanualer.”

Den indbyggede energimåling og visualisering 

var en af de faktorer, som fik Ulrik Folkmann fra 

Hedensted Spildevand til at kigge meget grundigt 

på Altivar Process, da han hørte om nyheden i 

slutningen af 2014:

”Vi har selvfølgelig et ønske om at nedsætte ener-

giforbruget i vores anlæg. Det handler ganske en-

kelt om at flytte mest muligt vand for færrest mulige 

kroner. For at kunne optimere det forhold skal vi 

kende vores forbrug i detaljer, så vi kan sætte ind, 

hvor det er nødvendigt,” siger Ulrik Folkmann.

Visualiserer med energy dashboards
Altivar Process’ indbyggede intelligens og visu-

alisering giver Ulrik Folkmann og hans kolleger 

adgang til alt, hvad de har brug for at vide. Vel at 

mærke uden at det har været nødvendigt at inve-

stere yderligere i hardware og software til måling, 

visualisering og analyse af forbruget.

PROJEKT:  
 > Opgradering af eksisterende pumpe- 

stationer til øget kapacitet

 > Strategisk fokus på energibesparelser 
gennem måling, overvågning, analyse og 
løbende optimering af drift

LØSNING:
 > Altivar Process frekvensomformere  

110 kW, 30 kW og 15 kW

KUNDEFORDELE 
 > Intelligens – pumpekurver uploades til selve 

frekvensomformeren og sikrer optimal,  
energieffektiv drift

 > Måling og logning af energiforbruget

 > Visualisering af forbrug i realtid via indbygget 
webserver med dashboards, trendkurver 
m.m. uden behov for yderligere software

 > Indbyggede funktioner til proaktiv vedlige- 
holdelse minimerer omkostninger til vedlige-
holdelse og risiko for driftsstop

 > Lynhurtig adgang til service og support via 
dioder og QR-kode på enhedens front
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”Det er genialt, at omformeren har indbygget web-

server og intelligente funktioner til visualisering af 

forbrug. Den opsamler og gemmer energidata, og 

den visualiserer data på en overskuelig, let forståe-

lig måde med trendkurver og energy dashboards. 

Alle de informationer kan vi i driftsafdelingen se 

med det samme fra en hvilken som helst enhed 

med internetadgang og en browser.”

Optimalt driftpunkt
Med Altivar Process i installationen har Hedensted 

Spildevand vished for, at pumperne kører opti-

malt. Den indbyggede intelligens gør det nem-

lig muligt at uploade pumpekurver direkte til 

frekvensomformeren.

”At dømme ud fra de erfaringer, vi har fået indtil nu, 

ser det helt rigtigt ud. Vi kan køre efter det optimale 

driftpunkt i mere end 90 % af tiden, så der er virke-

lig besparelser at hente,” siger Ulrik Folkmann.

Foreløbig har Hedensted Spildevand opgraderet 

to pumpestationer med i alt seks Altivar Process-

frekvensomformere. Yderligere en station er 

under opgradering, og Ulrik Folkmann tvivler ikke 

på, at Altivar Process også er det rigtige valg til 

fremtidens kommende opgraderinger af nogle af 

Hedensted Spildevands cirka 200 pumpestationer.


