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Stora pengar att tjäna på luft!
Momentum arbetar just nu med ett antal pilotprojekt som ska resultera i en ny affärsmodell där
betalning sker efter prestation. Arbetet utförs tillsammans med en av Momentums partners –
Enersize.
Projekten går ut på att reducera det tryckluftsläckage som finns i kort sagt alla anläggningar
som använder tryckluft. Läckage mellan 20-50% är inte ovanliga och då tryckluft redan är
ett ineffektivt sätt att omvandla energi till mekanisk rörelse finns det stora pengar att tjäna.
Tjänsten kallas Läckagereduktion och betalningsmodellen baseras efter prestation, d v s
kundens betalning beror på hur mycket läckage som har reducerats. Momentum tar i ett initialt
skede all risk och betalning sker alltså endast om det går att påvisa resultat.
Den modulbaserade mjukvaran som används vid övervakning och systemanalys heter
Compressed Air Service (CAS) och är framtaget av Enersize tillsammans med några av världens
ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem. Detta säkerställer att
rättvisande och korrekt data erhålls.
-Konceptet är enligt devisen att ”allt ingår”, d v s allt från mjukvara, läckagesökning,
systemanalyser till reparationer och reservdelar och vi får bara betalt om vi kan påvisa ett
minskat läckage, säger Björn Fischer som är den som ansvarar för tjänsten hos Momentum.
Kunden ska inte behöva tveka – läckage i ett tryckluftssystem kostar pengar varje minut. Det
senaste projektet i en mindre anläggning påvisade en besparing i ren energi på ca 220 000kWh/
år. Detta enbart på grund av läckage! Med tanke på dagens energikostnader och i vissa delar
av landet även effektbrister är detta en tjänst som gör alla till vinnare, avslutar Björn Fischer.
För mer information, kontakta Björn Fischer eller Anders Sjögren, VD Enersize.
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