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Dette spørgsmål synes jeg er meget mere in-
teressant.

Styringerne vi bruger, har en del funktioner som 
kan spare strøm hvis de bliver indstillet korrekt.

Det vil sige at man kan begrænse tiderne hvor 
styringen kører med blæsere og kølemaskine.

Man skal altid huske at man derved begræn-
ser styringens mulighed for at arbejde optimalt, 
og derfor skal der også holdes ekstra øje med 
temperaturen så den ikke stiger hvis systemet 
er begrænset for meget.

Tørring:
For at starte ved begyndelsen, er det der hvor 
man kan spare mest og samtidig holde kvalite-
ten bedst ved ikke at spare på tørringstiden så 
længe kartoflerne er overflade-fugtige. 

Det er den tid hvor man skal lukke øjnene for 
strømprisen og lade styringen bestemme.

I tørreperioden reguleres efter gram fugt i luften 
ude og inde. 

Man kan forøge effektiviteten af tørringen ved 
at montere en fugtføler på lageret. 

Luftens fugtighed måles i ”relativ” luftfugtighed. 
Styringen sammenligner hele tiden fugt og tem-
peratur ude og inde, som den udregner til ind-
hold af gram fugt pr m3 luft! 

Derfor er styringen altid mere effektiv end det 
som er muligt ved manuel styring. Styringen vil 
aldrig tillade at der blæses fugtig luft ind på kol-
de kartofler så der kommer dug på dem.

Kold luft har altid mindre indhold af vand end 
varm luft, ved den samme relative fugtighed. 

Det er dog anbefalingen at kanaltemperaturen 
skal være indstillet 1-2 grader koldere end pro-
dukttemperaturen, og ikke mere, fordi energien 
i de varme kartofler hjælper med til at få tørret 
lageret, og den energi skal man ikke opbruge 
for hurtigt.

Nedkøling:
Her kan der spares energi hvis der findes kold 
udeluft til at køle med i stedet for at bruge kø-
leanlægget.

Det anbefales at tjekker vejrudsigten før den 
ønskede temperatur indstilles.

Der hvor vi ikke skal spare, er når lageret er kø-
let ned og temperaturen skal holdes nede hvis 
vi får en varm periode hvor det ikke er muligt 
at bruge udeluften fordi den er for varm, er det 
vigtigt, for ikke at få spiring sat i gang, at man 
har køleanlægget tilkoblet, så temperaturen i 
lageret holdes stabil.

Kølemaskinen:
Det er vigtigt hvert år inden sæsonen at rengø-
re køleribberne så de kan komme i kontakt med 
luften og ikke skal overføre kulden gennem et 
lag jord eller støv. Dette er nemt gjort med en 
vandslange og en blød børste (ikke højtryksren-
ser) maskinen skal også holdes fri for is. Der er 
også strøm at spare ved at få lavet en god om-
gang årlig service på kølemaskinen og resten 
af anlægget, herunder at lemme er justeret så 
der ikke kommer varm luft ind. Det er her vigtigt 
også at tjekke lemmen i kølemaskinen. Samt 
tætning rundt om maskinen og gaffelhullerne 
under maskinen.

En god måde er at tjekke, om der kommer 
dagslys ind i lageret.

Opbevaring:
I opbevaringstiden, når temperaturen er stabil 
og udjævnet i lageret kan man spare på strøm-
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men ved at begrænse intern ventilation til 
20-30 min hver 6-8 time. Styringen kan i 
opbevaringsperioden også indstilles så 
den er aktiv i det tidsrum hvor chancen for 
at finde kold udeluft er størst.

Standard indstilling står til 21.30 i Sercom 
styringen. Tolsma og Agrovent styringer-
ne står standard til 00.00. I Tolsma og 
Sercom kan starttidspunkt for nedkøling 
indstilles til det der ønskes.

Typisk bruges der 6-8 timer med køling på 
at holde temperaturen stabil.

Hvis kølekapaciteten er tilstrækkelig, kan 
man begrænse maskinens mulighed for 
at køle i den tid hvor strømmen er dyrest.

Det er muligt i alle styringer at indlægge 
perioder hvor man ikke ønsker at bruge 
strøm, eventuelt på grund af differentieret 
pris. Her skal dog stadig holdes fokus på, 
at det er kartoflernes kvalitet der er vig-
tigst, så man skal ikke begrænse strøm-
forbruget så meget at det ikke er muligt 
for styringen at opretholde den ønskede 
temperatur.

Husk: Det vigtigste er at kartoflerne er 
sunde og friske når de skal sættes eller 
spises, ellers kan du hurtigt miste mere 
i tabt kvalitet end du kan vinde i sparet 
strøm!

Du er altid velkommen til at ringe og få 
et uforpligtende råd om hvordan du kan 
optimere din styring.

Faktisk er det blevet udvidet til: Hvordan sparer jeg penge på 
strømmen uden at forringe min kvalitet af kartofler?

Hvordan sparer jeg strøm?
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