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Innehåll Nyhetsbrev
 

Enorma oanvända resurser på våra avloppsreningsverk i Sverige, värmeväxla
med HUBER RoWin
Räkna ut hur mycket ditt reningsverk kan spara, klicka här!
Webinar Hösten 2021
Spela Hjälp oss rensa och vinn pris!

Det ser ut som att vi snart kan lägga pandemin på erfarenhetskontot och
börja leva i post-pandemitiden. Vi ser fram emot att kunna träffas live med
både kunder och kollegor, samtidigt som vi kanske slipper ToR resor till
platser över dagen för ett två timmars möte, som vi framöver klarar digitalt.
Vi har fortsatt stora utmaningar i VA-branschen; Renoverings- och
nybyggnadsbehoven är stora och kompetens är en bristvara. Det talas ofta
och brett om innovation, nya tekniker och utredningar av det ena och det
andra. Hur det än är, är det är inte förrän reningsverket installerar utrustning
för rensning, rening och avvattning som det blir bättre resultat i utloppet. Vi
måste hjälpas åt att korta vägen dit, och ta vara på resurserna som finns i
avloppsvattnet. Vi har gjort ett räkneexempel på hur mycket värme som går förlorad och som
kan återvinnas med tillgänglig och beprövad teknik. Innovation ligger i att våga ta steget,
snarare än att uppfinna något nytt.

Istället för att lägga pengar på mässor de senaste två åren har vi jobbat mycket med Webinar
och till hösten har vi tre spännande ämnen, tveka inte att göra som många kollegor i branschen,
in och anmäl er.

Vi har också utvecklat ett litet spel, där man på ett enkelt och underhållande sätt kan förstå vad
som skall in i reningsverket och vad som måste filtreras bort. Tanken är att man som VA
huvudman kan använda det vid t.ex. studiebesök eller i informationskampanjer, eller bara som
fikanöje. Tveka inte att höra av er till oss om det är några frågor eller om ni vill använda det i er
organisation.

Slutligen – Ha en fin sommar oavsett om det blir hemester eller semester borta – vi ser fram
emot att ses till hösten – digitalt och live.

Bästa hälsningar
John Skantze

Enorma oanvända resurser på våra avloppsreningsverk i Sverige

Karlstad har 25 000 000 liter avloppsvatten som renas varje dygn. Detta innebär att ca 280 liter
per sekund skickas ut i Klarälven. Skulle detta vatten avloppsvärmeväxlas skulle man kunna
återvinna: 1903Kw.
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Detta innebär 16 670 MWh per år vilket motsvarar uppvärmning av 1700-3300 lägenheter.

Räknar vi med att kostnaden är 75 öre per Kwh skulle besparingen / intäkten vara ca: 12 500
000 kr per år. Investeringen skulle betala av sig på mindre än 1 år.

Vill du veta mer om vad ditt reningsverk skulle kunna spara Klicka på knappen och fyll i dina
uppgifter eller kontakta vår säljare Pontus Hallbäck för mer info. Du kan även titta på vårt
senaste webinar som handlar om Värmeväxling med HUBER RoWin.

Se hur mycket energi ditt reningsverk kan spara här!

Kontakta Pontus

HUBER - Webinar

Vi vill tacka alla som har deltagit på våra webinar under våren och även ni som deltog på vår
Studieresa. Vi fortsätter med webinar till hösten och vilka ämnen som det blir kan ni se nedan.
Anmälan kommer i början på augusti.

TÄVLING!!
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Spela Hjälp oss rensa spelet! Den som får högst poäng under v.25 och v.26 vinner pris så in och

tävla nu!!

Spela här!

 

Hydropress HUBER AB
info@huber.se 
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