
57 boligblokke
171 opgange

57 kældre
2.535 LED lamper

Årlig besparelse 
770.000,-

ACEL
AUT. EL-INSTALLATØR



Vapnagård har valgt intellig

LED lamperne er ENØK fra SG. Med blot 21W 

Efter ca. fem år er
investeringen tilbagebetalt.
Herefter sparer Vapnagård

770.000,- på energien
år efter år.



gent belysning, tryghed og 

Omkring 1.500 gamle lamper er blevet skrottet og 
erstattet med 2.535 moderne 21W LED lamper med 

bedre lys, gør noget godt for miljøet, trygheden og ikke 
mindst økonomien.

Intelligent belysning

når der er bevægelse. I opgange tænder lyset når det 

de næste etager. Når trapperne ikke benyttes, er der 

25 års holdbarhed

I modsætning til traditionelle pærer, som har en meget 
begrænset holdbarhed, så har LED lamperne en levetid 

85% besparelse og tilbagebetaling på blot fem år

viser en løbende besparelse på hele 85% eller 770.000,- 
i kroner og øre. Det betyder, at investeringen er 
tilbagebetalt i løbet af ca. fem år. Derefter er det jo blot 

økonomi.

Acel står for de daglige repa-
rationer og vedligeholdelse af 
Boliggårdens el, så hvad var 

omkring den omfattende 
renovering af lys i kældre, på 

i samtlige 57 boligblokke på 
Vapnagård?

inkl. moms vandt de projek-
tet, som indebar installation 
af 2.535 nye LED lamper. Det 
er næsten dobbelt så mange 
lamper som før - det betyder 
også et langt bedre lys, der 
er sensorstyret med kæde-

som giver beboerne en større 
tryghed. 

Og med en årlig besparelse 
på 770.000,- efter en 
tilbagebetalingstid på ca. 5 
år, var der ingen tvivl - det var 

i gang. 

Jan D. Pihl
Byggeteknisk inspektør, 
Vapnagård Helsingør



Hvad med jeres boligforening?

hvor meget I kan spare!

ACEL
AUT. EL-INSTALLATØR

der er ens. Men hvis rent teoretisk 
dividerer den årlige besparelse på 
770.000,- med 57, så taler vi alligevel 
om en årlig besparelse på ca. 13.500,- 
pr. boligblok. År efter år. 
Er det ikke også en besparelse, der er 
en overvejelse værd? Det synes vi.

belysning hvor bedre lys, tryghed og 

aftalen. 
Ring til os på 7028 6010 allerede i dag. 

nogensinde. 

Anders Blomgreen


