"REDUKSJON AV TRYKKLUFTFORBRUK ER OVERLEGENT
DEN MEST KOSTNADSEFFEKTIVE MÅTEN Å REDUSERE
CO2 UTSLIPP"

TRYKKLUFT &
BÆREKRAFTSSEMINAR
Quality Saga Hotell, Tromsø 13-14 juni 2019

Den suverent mest kostnadseffektive måten å redusere CO2-utslippet er å
redusere trykkluftforbruket. Kun 5-6 % av den tilførte energi resulterer i anvendbar
mekanisk kraft. En så lav virkningsgrad gjør det enklere å forstå at det er det
motsatte som gjør trykkluft så interessant. Forholdsvis små besparelser i trykkluft
innebærer vesentlige reduksjoner CO2. Dersom din bedriften virkelig ønsker å
redusere CO2-utslipp er det viktig at dere iverksetter tiltak innen
trykkluftsystemet. Foredragsholderne representerer noen av de fremste aktører
innen trykkluftindustrien. Alle bidrar med ny teknikk og kunnskap for mer
energieffektive og sikrere trykkluftsystem. De fleste tiltak har en
tilbakebetalingstid på mindre enn ett år. Vi vil bevise at dette er de mest
lønnsomme dager dere kan delta på og at de fleste av tiltakene kan utføres
umiddelbart.

Program
Torsdag
08.30 - 10.00 -

Kaeser Kompressorer: Energieffektiv

produksjon av trykkluft
10.15 - 12:00 -

Enersize Advanced Research: Målning og

analyse av trykkluftsdata
12.00 - 13.00 - Lunsj
13.00 - 14.30 -

Aventics: Energibesparelser i pneumatiske

systemer
14.30 - 15.00 - Kaffe og mingling
15.00 - 17:00 -

Enersize Advanced Research: Hvordan

får man kontroll på lekkasjene
17:00 - 19:00 - Egen tid
19:00 - Kveldsaktivitet og felles middag med drikke

Fredag
08:30 – 10:00 -

Cejn: Energibesparelser som bygger på

riktig valg avslanger, koplingerog komponenter

Troms Kraft: «Kraftsystemet utfordringer
som følge av det grønne skiftet».
11:00 - 12:00 - Pipeotech: Miljøvennlig og gasstett
10:00 - 11:00 -

flestetning i verdelsklasse
12:00 - 13:00 - Lunsj
13:00 - 14:30 -

Enersize System Research: ISO 50001 —

hvorfor og hvordan man implementerer det
14:30 - Avsluttende spørsmål - Oppsummering

Kostnad for seminaret er kr. 7975 p.p
I kursavgiften inngår all dukomentasjon,
mat og drikke samt kveldsarrangemnet.
Hotell bookes direkte på tlf: 77607002
Meld deg på tidlig for å sikre plass

