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Energieffektiv avfuktning
med Airwatergreen
Airwatergreens unika fukthanteringsteknologi bidrar till
hundratals sparade gigawattimmar för företag. Nu ser
de över en stor del av Oslos ledningsnät och anläggningar
med fokus på energieffektivitet, arbetsmiljö och automation.
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AIRWATERGREEN HAR
UTVECKLAT och patenterat en
unik fukthanteringsteknologi som
tillverkas i Sverige. Avfuktaren,
som inte kräver någon särskild
installation, gör det möjligt att
sänka temperaturen i lokaler som
används sparsamt. Företaget har
kunder inom infrastruktur, teknisk
byggkonsultation och kunder med
kulturhistoriska byggnader.
– Det finns mängder av potentiella byggnader och lokaler där
vår teknik kan spara hundratals
gigawattimmar av den enkla
anledningen att uppvärmning av
lokaler som inte används är helt
och hållet onödig. Det är två saker
som gör oss unika. Dels den höga
energieffektiviteten och att teknologin fungerar väldigt effektivt
även i lägre temperaturer, säger
Fredrik Tunberg, Försäljningschef på Airwatergreen.
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ETT AV AIRWATERGREENS
mål är att etablera varmkondensering som en ny global standard
för fukthantering.
– Rent bolagsmässigt håller vi
på att jobba med den skandinaviska marknaden och inom två år
är tanken att vi ska ha tagit oss utanför Skandinavien och Europa,
säger Fredrik.
EN AV KUNDERNA är Oslo
kommun i Norge, vars ledningsnät
för avloppsvatten består av cirka
150 anläggningar. Trots att det
inte har funnits något behov av
komfortvärme dygnet runt har
uppvärmning i kombination med
ventilation använts för att hantera
klimatet i pumpstationerna. Airwatergreen anlitades och våren
2017 utvärderades avfuktaren i
syfte att se hur den klarade av den
tuffa miljön i lokalerna.

– Resultaten visade att inomhusmiljön blev betydligt bättre
med lägre luftfuktighet som
skyddar apparatur och komponenter. Dessutom blev arbetsmiljön bättre, säger Fredrik.
I HÖSTAS BESTÄLLDE Oslo
kommun ytterligare en avfuktare, den här gången till en oisolerad pumpstation av betong.
– Pumpstationen är en
viktig punkt i ledningsnätet,
den innehåller tre pumpar som
vardera hanterar 160 liter avloppsvatten per sekund. Lokalen
har tidigare värmts upp med
direktverkande el och ventilation men har ändå haft problem
med fukt, säger Fredrik.
OSLO KOMMUN HAR nyligen
beställt en tredje avfuktare av
Airwatergreen till en pump-

Lars-Olov Orre, overingeniør vid Vannog Avløpsetaten, Oslo kommun.

station. Planen är att sänka
temperaturen och integrera
avfuktarna i det PLS-baserade
styrsystemet som innebär konstant övervakning av klimatet.
– Åtgärderna vi genomför nu
effektiviserar och förbättrar vårt
ledningsnät, säger Lars-Olov
Orre, overingeniør vid Vann- og
Avløpsetaten, Oslo kommun.

OM AIRWATERGREEN

Airwatergreen som grundades 2009 i Uppsala är en pionjär inom
fukthanteringsteknologi. Företagets produkter baseras på varmkondenseringsteknologi där värme istället för kyla används för att
omvandla fukt till flytande vatten. Varmkondenseringens tvåfasprocess fungerar lika effektivt i alla temperaturer, även i minusgrader. Airwatergreens mål är att etablera varmkondensering som
en ny global standard för fukthantering i alla miljöer.
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Renar industrin med
grön teknik
Att minimera beläggningar av aska vid förbränning i värmeoch kraftverk är Heat Managements filosofi. Det gör
de med hjälp av två patenterade och kompletterande
metoder – båda baserade på svenska uppfinningar.
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tare. Som mindre bolag finns
utrymme att vara en stor del av
hela verksamhetsflödet, oavsett
yrkesroll.
– Eftersom vi har kunder i hela
världen är det många av oss här
som reser mycket i sina tjänster.
Vi utbyter erfarenheter med
varandra och alla blir en stor och
viktig del av vårt dagliga arbete.
Att vi är små och snabbfotade är
en stor styrka och något som gör
att vår entreprenörsanda är så
stark, avslutar Ulrika.

Foto: F elicia Y llenius

HEAT MANAGEMENTS UNIKA
sotningsmetoder används på
förbränningsanläggningar och
kryssningsfartyg över hela världen. De unika metoderna är en
viktig del i företagets framgångssaga, berättar Ulrika Reimer, vd
på Heat Management sedan i
juli 2017:
– Jag lockades hit just tack
vare att det är ett bolag med en
unik produktportfölj. Att vi är
ett litet företag innebär korta
beslutsvägar vilket också präglar
vår dynamiska företagskultur,
berättar hon.
FÖR ATT SOTA industrianläggningar finns flera olika metoder,
Heat Management erbjuder optimerad ångsotning och infraljudssotning. Ångsotning är en reaktiv
och effektiv metod som är vanligt
förekommande i hela världen.

– Med ångsotningsmetoden
har vi bland annat optimerat en
sodapanna på Billerud Gruvöns
bruk. Ångförbrukningen på
pannans ångsotblåsare kunde
då reduceras med 33 procent,
medan antalet sotningar ökade
med 30 procent. Den ökade sotningskapaciteten ledde till att de
under säsongen kunde undvika
ett rengöringsstopp, berättar
försäljningschef Johan Holmér.
DEN ANDRA TEKNIKEN är
mer proaktiv och bygger på infraljud. Under två sekunder var
fjärde minut skapar infraljudvågor svängningar i rökgasen vilket
motverkar sotbeläggningar.
– För Mälarenergi i Västerås,
som har världens största avfallspanna, löste vi ett problem
med igensättning av en värmeväxlare. Efter installationen 2015

har oplanerade stopp för manuell rengöring kunnat elimineras,
samtidigt som ångsotblåsningen
reducerats med 50 procent,
säger Johan.
ATT HÅLLA PANNANS
system rent från sot innebär att
kunden kan få ut mer energi
från bränslet samt att tillgängligheten kan hållas uppe, genom
att kostsamma rengörings- och
underhållsstopp undviks.
– Vår infraljudsteknik har också visat sig ge en unikt effektiv
rengöring av katalysatorer, väldigt viktigt idag, då våra kunder
har stora krav att minska på sina
miljöfarliga utsläpp. Vi ser oss
själva som ett green tech-bolag,
fortsätter Johan.
FÖR ATT OPTIMERA pannans
sotningssystem används också
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driftsanalyser av big data samt
Computational Fluid Dynamics.
– Vi använder oss för driftanalyserna av en egenutvecklad
mjukvara som bland annat gör
det möjligt att energioptimera
våra kunders anläggningar, säger
Martin Ellebro, teknikchef.
I TAKT MED att Heat Managements orderingång ökar, växer
också behovet av fler medarbe-

OM HEAT MANAGEMENTS

Heat Managements affärsidé är att öka verkningsgrad, tillgänglighet eller livslängd hos sodapannor, samt kraft/värmeverk och marina pannor genom optimerad sotning och detaljerad driftanalys.
Företaget bildades 2016 när de båda företagen Infrafone AB och
SootTech AB slogs ihop. Läs mer på
www.heatmanage.com

