Nedbragt ressourceforbrug med 50-75 %
Holsted-virksomheden Futurefarming Aps har opdateret deres varmelampe, så
den sparer 50-75 % af strømforbruget.
I 2011 startede Kurt og Karin Andreasen Landbrugsvirksomheden Futurefarming Aps i Holsted.
Future Farming Aps har udviklet varmelampen Aniheater, der er mere stabil end
glødetrådslamperne og samtidig er mindre ressourcekrævende i drift og dermed bedre for miljøet.
Futurefarming Aps har lavet en automatik til Aniheater, så den nu sparer 50-75 % af
strømforbruget hos landmændene.”Aniheater er et grønt alternativ til glødelampen, fordi den
ikke bruger strøm hele tiden, som en traditionel glødepære gør. Der er rigtig meget manuelt
arbejde for landmændene i at skulle huske at slukke for pærerne hele tiden, fortæller Karin
Andreasen, Futurefarming Aps og fortsætter med at uddybe:
”De landmænd der benytter Aniheater fortæller, at de blev tiltalt af, at varmelampen slukker af sig
selv på de varme sommerdage, og af varmelampen tænder og understøtter temperaturen de
kølige nætter. Landmændenes beregninger viser, at investeringen er tjent hjem på ca. 12-18
måneder med de energipriser, der betales på nuværende tidspunkt”.
Herudover er det også unikt at Aniheater er så holdbar, at den kan tåle at blive renset og stå i
landbrugsmiljøet i mange år, og på den måde også taler ind i landbrugets grønne omstilling. De
traditionelle glødepærer springer typisk, når de bliver skruet ud under rengøring, mens Aniheaters

udskiftelige varmelegeme har en meget lang levetid. På en gård med flere hundrede varmelamper
beløber dette sig til en markant tidsmæssig besparelse
Et energiselskab har testet lampens præcise elforbrug.
Resultaterne viser at Aniheater skaber store elbesparelser, fordi den har et lavere varmetab og en bedre
varmespredning end glødepæren.
Der kan søges energitilskud til
Varmelampen Aniheater kan også benyttes til kalve,
fjerkræ, krybdyr, fugle i voliere, zoologisk haver,
hundekenneler samt frostsikring af frugt og grønt.
LÆS MERE
Du kan læse mere på Futurefarmings hjemmeside her: http://www.aniheater.futurefarming.dk/
FAKTA
• Futurefarming Aps er Gazellevirksomhed 2021.
• Aniheather er godkendt som værende C02-besparende
• Patenteret system i det meste af verden.
• 30 forhandlere af Aniheater i verden.
• 65.000 solgt på verdensplan.
• 300 St. solgt til USA december 2022.

