
Solfångare på plats hos Iberafrica i
Nairobi
Absolicon fanns på plats i Kenya för att installera solfångare till ett 400 kvm
solvärmefält för Iberafrica Power (E.A.) Limited i Nairobi. Solvärmefältet uppförs i
samarbete med Absolicons produktionsline-partner Ariya Finergy och är det första
steget mot en robotiserad produktionslina i Kenya.

I linje med initiativ för minskad klimatpåverkan och kostnadseffektiviseringar, har energibolaget
Iberafrica identifierat solfångaren Absolicon T160 som en idealisk lösning för att kompensera
sitt koldioxidavtryck och tillhandahålla välbehövlig processuppvärmning för kraftverket.

Solvärmefältet tillhandahålls av Absolicons produktionsline-partner Ariya Finergy och består av
solfångare från Absolicon, som levereras direkt från Sverige till Nairobi.

Absolicons installationsteam fanns på plats i början av december för att delta i installationen av
solfångarna. Solvärmefältet är upphöjt 5,5 m i luften, vilket maximerar solbestrålningen på
installationen.

För att integrera solvärmen från fältet i Iberafricas anläggning i Nairobi tillhandahåller Absolicon
en anpassad solcentral som levereras direkt från Sverige. Rördragning och installation av
solcentralen kommer att följa den pågående installationen.

Lokal produktion av solfångare
Ariya Finergy har skrivit ett ramavtal med Absolicon om att förvärva och driva en robotiserad
produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160. Solfångarna har
76% optisk verkningsgrad och producerar värme och ånga upp till 160oC som kan driva
industriella processer.

– Energibehovet är stort i afrikanska industrier och samtidigt kan solen förse industrin med
värme som behövs för processerna. Denna pilotanläggning hos Iberafrica är ett viktigt steg i att
leverera en produktionslina till Kenya, säger Joakim Byström, VD för Absolicon.

Ariya Finergy är ledande i Kenya inom hållbar energiförsörjning till kommersiella och
industriella kunder. Ariya arbetar också med innovativa finansieringslösningar. Ariya har arbetat
med industrikunder i Kenya de senaste fyra åren och har kapacitet att både designa och
finansiera installationer med koncentrerande solfångare.

Iberafrica Power (E.A.) Limited, en av Kenyas ledande oberoende kraftproducenter (IPP) med
en kapacitet på 52,5 MW, förvärvades nyligen av AP Moller Capital som en effektiv plattform
för att investera ytterligare i uppförande av nya kraftverk och i befintlig energiinfrastruktur i
Kenya.

Absolicon har flera pågående pilotprojekt i afrikanska länder. Under 2020 levererade företaget
solfångare till en pilotanläggning i Kericho, Kenya, för att accelerera introduktionen av
solvärme i teindustrin och planerar leverans av en pilotanläggning till AB Inbevs bryggeri i
Maputo, Moçambique.

AB Inbev Brewery in Maputo, Mozambique.
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Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad
solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet
paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två
robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2
solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.


