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Nyt fra OR-Udvalget
Kurser i oliefyrsteknik i DK og på Grønland!
QR-kode til kursus

Årets første uddannelsesforløb i oliefyrsteknik < 100 kW kørte i starten af året og det næste forløb er slået
op på hjemmesiden hos EUC-Syd. Kurset kører 8. august – 2. september. Der er 12 pladser som besættes
efter først-til-mølle-princippet.
Tilmelding kan ske her: Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kW (voksenuddannelse.dk)
Oliefyr er fortsat en vigtig opvarmningsform i Grønland, hvor bl.a. fagskolen i Sisimiut har tilsvarende
uddannelsestilbud i både små og store oliefyr. Det kan du læse mere om her: Oliefyr trin 1 | KTI
På uddannelserne i oliefyrsteknik lærer man at servicere og fejlsøge oliefyr fagligt korrekt og dermed opfylde
OR-branchestandard for regelmæssig oliefyrservice, som findes på http://www.or.dk/ eller direkte her.

Høje fyringsoliepriser gør, at kvalificeret oliefyrservice er
vigtigere end nogensinde før. Der er penge at spare!
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Prisen på fyringsolie farer op og ned i disse tider. Mest op! Så
der er grund til at sikre, at oliefyret kører energieffektivt.
Målinger har vist, at der ofte kan spares 5-8 % på olieforbruget,
når oliefyret er korrekt indreguleret og der ikke danner sig
unødvendig sod i kedlen. Det er derfor en rigtig god idé at
fastholde det regelmæssige oliefyrseftersyn fra en faglige
kvalificeret og kvalitetskontroleret OR-virksomhed. Bruger man
fx 1.800 liter om året og kan man reducere forbruget med bare
6-7 %, har man sparet omkring kr. 2.000,-. Det er da værd at
tage med! Samtidig opnår man alle de andre fordele ved OR
regelmæssig oliefyrservice:
1) Meget lav risiko for utidige driftstop mellem servicebesøgene. Det giver ro i maven, hvis man fx lejer huset
ud eller rejser væk på ferie. 2) Mulighed for at supplere med et kvalificeret eftersyn af tankinstallationen. 3)
OR-mærkat på oliefyret, så skorstensfejeren – og en eventuel lejer - kan se at fyret er i orden. 4) Hjælp i
tilfælde af tørløb eller andre former for uregelmæssig drift. 5) Mulighed for at konsultere en fagmand der
kender oliefyret, den dag man overvejer at udskifte oliefyret med et nyt, eller skifte til en anden energiform.

OR-udvalget og -sekretariatet ønsker alle en god sommer!
OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: www.or.dk/bestilling, hvor du også kan bestille OR-mapper, ORservicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.
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