
Nedbrud koster
Tekniske nedbrud er en TV-stations værste mareridt. Sort skærm 

er dyrt i form af tabte reklameindtægter og arbejdstimer samt 

mistede seere og forringet renommé. Derfor værnes der om 

serverrummene, hvor de tårnhøje tekniske stelinstallationer skal 

holdes konstant afkølede:

”Hvis et serverrum er uden ventilation i bare en halv 

time, går TV2 i sort. 

”TV2 stiller store krav til ventilationsleverandørens kompetencer 

og pålidelighed. Og her har Kemp & Lauritzens folk de helt rette 

personlige og faglige kvalifikationer. I hele stationens historie 

har vi kun haft teknisk nedbrud to gange – og ingen af gangene 

har det været ventilationens skyld”, fortæller Poul Erik Schulz, 

forsyningschef ved TV2 Danmark.

Alt fra projektering og udførelse til vedligehold
Kemp & Lauritzen har haft sin daglige gang hos TV2 Danmark siden 

starten i 1988. Foruden løbende service og vedligehold varetager 

Kemp & Lauritzen projektering og udførelse af ny- og ombygning i 

samarbejde med TV2’s tekniske ledelse. Ved årsskiftet 2012/13 har 

Kemp & Lauritzen stået for luftkøling i et nyt nyhedsstudie med 

state-of-the-art teknologi.

Traditionelt anvendes der store mængder strøm til ventilering af 

serverrum og studier på TV-stationer, men med en række effektive 

forbedringer er det lykkedes at sikre betydelige energibesparelser i 

TV2 Danmarks nyeste ventilationsanlæg:

”Energieffektivisering er noget, vi hele tiden har i baghovedet 

og arbejder løbende på”, fortæller Poul Erik Schulz. ”Kemp & 

Lauritzens specialister er gode til at se nye muligheder og rådgive 

om forbedringer. Alene i forbindelse med projekteringen af det 

VELAFSTEMT VENTILATION
På Danmarks største TV-station er vigtigt, at teknikken ikke bliver overophedet. For står serverrummet af, går stationen og seernes skærme i 

sort. Kemp & Lauritzen har ansvaret for den avancerede klimastyring.

nye anlæg har vi skabt besparelser på ca. 150.000 kr. årligt ved at 

skifte fem gamle ventilationsanlæg ud med et nyt, energieffektivt 

anlæg”.

Et følsomt område
Ud over maskinparken rummer en moderne TV-station en 

lang række administrative funktioner samt mange typer af 

produktionsmedarbejdere. Hver med deres særlige behov for 

klimaregulering: ”Ventilation er et følsomt område, hvor det er 

svært at gøre alle tilfredse”, konstaterer Poul Erik Schulz. ”Hvis det 

trækker, bemærker folk det med det samme, og hvis temperaturen 

stiger, vil det også genere nogen. Vi gør derfor meget ud af at 

skabe den rette ventilation til hver enkelt funktion. Herudover 

stiller TV-mediet særlige krav til det visuelle. I studierne skal 

der bl.a. findes kreative løsninger, hvor vi både imødekommer 

medarbejdernes krav om komfort og samtidig holder alle 

ventilationsrør skjult for kameraerne”.
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• Høj faglighed

• Mange års erfaring med klimastyring

• Optimal besparelse på energiforbruget

• Høj økonomisk sikkerhed
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