
Grundfos inleder direkt samarbete med Enersize
Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “Bolaget”) har sedan tidigare genom sin danska säljpartner Granzow A/S haft
Grundfos som kund gällande läckagekontroll. Bolaget meddelar Grundfos beställt mer avancerade tjänster för
tryckluftseffektivisering och -besparing, såsom monitorering och övervakning, direkt från Enersize. Grundfos har under
februari 2020 beställt tjänster motsvarande knappt 100 000 SEK.

Grundfos har i dagsläget lagt order på en professionell utredning av sitt tryckluftsystem vid huvudkontoret i Bjerringbro, Danmark, där Bo
Kuraa från Enersize kommer att bidra med sin expertis för att föreslå förbättringsåtgärder. Samarbetet sker med Grundfos-gruppens
underhållschef för att utvärdera Enersizes tjänster för att eventuellt utvidga samarbetet i Danmark i fler av Grundfos fabriker.

”Jag är extra glad att som dansk att få hjälpa Grundfos som är en viktig del av Danmarks tillverkningsindustri. Det ska bli spännande att
få inblick i och kunna förbättra Grundfos tryckluftssystem”, säger Bo Kuraa, teknisk chef på Enersize.

”I Sverige växer antalet stora tillverkningsbolag som börjar intressera sig för och använda sig av Enersizes tjänster för
tryckluftseffektivisering och -besparing. Nu ser vi att vi genom Bo även kan öppna upp den danska marknaden”, säger Anders Sjögren,
VD på Enersize.

 

Om Grundfos

Grundfos är världens största tillverkare av pumpar och har sitt huvudkontor i Bjerringbro, Danmark. Bolaget Genom 83 företag är
Grundfos direkt tillgängliga i 56 länder, och genom bolagets nätverk av partners, distributörer och underleverantörer finns de i ännu fler.
Bolaget har idag cirka 19 280 anställda.
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Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella
tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize
LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några
månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av
världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och
utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com


