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Accelererer udviklingen af lav-emissions
varme- og kølingsnetværkFri adgang til vores software

Til støtte af Støttet af



Termisk optimering er et varmt emne; Europa spilder i disse dage lige så
meget varme som der kræves til opvarmning af hele bygningssektoren.

Formålet med THERMOS er at fremskynde udviklingen af lav-emissions
varme og kølesystemer i hele Europa, og muliggøre en hurtigere
opgradering, renovering og udvidelse af de eksisterende net.

I projektet udarbejdes nye metoder, data og værktøjer til at gøre det
muligt for de lokale myndigheder, forsyningsselskaber, energiagenturer og
andre interessenter at foretage hurtig, mere effektivt og
omkostningseffektiv termisk energiplanlægning.

THERMOS værktøjer gør det muligt for tekniske beslutningstagere at
identificere optimale områder og ruter til forskellige typer af termiske
systemer. Derudover hjælper værktøjerne udviklere med at undgå
gentagne analyser og forundersøgelser af de forskellige muligheder.

● THERMOS software og manual
● Program til kapacitetsopbygning
● Innovativt opvarmnings- og kølingskatalog
● Train-the-trainer ordning 
● Service bog og gentagelses guide

Vi er i gang med at oprette gratis, open source energisystemskort på
adresse niveau til at opfylde lokale myndigheders specifikke behov.
Medfølgende software vil muliggøre analyser af disse detaljerede kort i
samarbejde med planlæggere af store termiske energisystemer.

Vi arbejder tæt sammen med energiplanlægningsinteressenter på by,
regionalt og nationalt niveau for at sikre, at vores software opfylder den
virkelige verdens behov.

Bliv involveret
● Opbyg din kapacitet og få træning
● Indgå i politik-, forretnings-, investerings- og forskningsdialoger
● Tilmeld dig vores By- Interesse- og Ambassadørgruppe
● Få indsigt i sektoren ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på 

www.thermos-project.eu

Hvem er den næste?
Kunne din by,
forsyningsvirksomhed
eller energiagentur
bruge THERMOS?

Følg @THERMOS_eu på TwitterBesøg www.thermos-project.eu

Metoder, data og værktøjer til
energiplanlægning i den virkelige verden 

En sofistikeret kortlægning og modellering 
af termiske ressourcer

Otte europæiske byer har allerede forpligtet sig til at bruge THERMOS

Granollers JelgavaIslington Warszawa Berlin CascaisAlba Iulia London
Alle billeder er gengivet under creative commons. Fra venstre mod højre: anon, Des Blenkin, Igors Jefimovs, Guillaume Speurt, Kiki Vasilescu, Manfred Brückels, ATC-Rui Cunha, Peter Trimming


