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Unik
värmepumpsteknik spar
50 % av
byggvärmekostnaden!
Energy Saves nyutvecklade patenterade mobila prefabricerade energicentral
minskar energiåtgången för uppvärmning och torkning vid byggnationer.
Idag är detta en av de största energiförbrukarna på byggarbetsplatser.

Energy Save levererar byggvärmen till Tommy Byggare AB, som är



totalentreprenör åt Brf Smörslottsgatan 1 AB, i Göteborg. Projektet består av
88 brf-lägenheter och en förskola med 6 avdelningar. Total BOA är 6090
kvm, klart juni 2020. Byggherre är Fastighets AB Balder.

Ingen fjärrvärme fanns framdragen och bland möjliga alternativ för
byggvärme, valdes Energy Saves lösning baserad på
luft/vattenvärmepumpar för uppvärmning och uttorkning under hela
byggprojektet. Via hetvattenfläktar placerade i källaren leds värmen via
frånluftskanalerna för distribution av värmen i byggnaden.

Slutresultatet visar på en minst 50 procentig energibesparing under perioden
november-mars. Längre tidsperiod – större energibesparing. Ökade miljövinster
och minskade energikostnader går hand i hand.

-Miljövänlig Byggvärme har möjliggjort för oss att prova energilösningar
som ligger i framkanten av teknikutvecklingen, denna nya teknik ger oss en
förbättrad ekonomi för uppvärmning vid byggnation av nya fastigheter,
säger Thomas Walderstedt, platschef Tommy Byggare AB

- Energy Saves lättanvända värmepumpslösning för byggtorkprocessen, som
vi använt flera gånger, ger oss energibesparingar och miljöförbättringar -
helt klart en betydande lägre kostnad för värme och torkning, säger Martin
Skarhall, miljöansvarig på Tommy Byggare AB.

För mer info:

Energy Save, Projekt- & affärsutvecklingschef: Niklas Hansson,
nh@energysave.se 072-451 43 43

Tommy Byggare, platschef Thomas Walderstedt,
thomas.walderstedt@tommybyggare.se 070-377 26 07 

ES Energy Save utvecklar och erbjuder energibesparande produkter.  Vi erbjuder
marknaden kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal
energibesparing. 

ES Energy Save marknadsför sina produkter under varumärket E|S® i 32 länder.
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