s ökade miljömedvetande, men även att det befintliga
rkt behov av ombyggnation.

en gamla oljepannan mot en kraftvärmeanläggning i
en termisk förgasare, kommer mejeriet att bli i princip
me och dessutom kommer lokal el att produceras som
behovet.
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Lokalt producerad grön el och värme

RÅVARA
Grovfraktionerad flis

möjligt även
er hög elverkningsgrad, god reglerbarhet ochNu
en rimlig
FUKTHALT RÅVARA
astsvändningarna och att processen står stillaiutan
vär- skala!
liten
15–18%
n kommer att lösas med hjälp av en ackumulatortank.
En microförgasare kan samtidigt

en hög framledningstemperatur på värmet gjorde
att både
producera
el och
rantör som kunde garantera de specifikationer
somvärme
är från
produktionen till mejeriet. Bränsletillgången ärförnybar
en myck-biomassa,
som träflis.
förgasaren fungerar optimalt med ett grovt fraktionerat
t finns i relativt begränsad tillgång i närområdet.
Emåmejeriet i Hultsfred

är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och
drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil.
”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan.

För vem?

• Mindre
oblem var att konstruera en kombinerad tork och
bräns-industrier
• Lantbruk
tväxlarcontainrar
förnärproducerade
flexibilitet
och skalbarhet.
En fak”Emåmejeriet jobbar med
mejerivaror
och det
MODELL
• Flerfamiljsfastigheter/fastigheter
ligger självklart i linje för vår verksamhet att också ha närproduekonomisk
är att Volter™ har en ventilationsanslutning
cerad värme och el i vår verksamhet”, säger Patrik Evertsson,
• TuristanläggningarVolter™ 40 Indoor
vd
för
Emåmejeriet
AB.
lvärme, vilket gör det enkelt att använda lågvärdig värDIMENSIONER

Varför?

4,8 m X 1,3 m X 2,5m
VIKT

• Miljömedvetna kunder vill handla av
4,5 ton
företag med grön profil
• Mindre sårbarhet vid
strömavbrott
ASKMÄNGD
med mer lokalt producerad
Cirka 500el
l/vecka (cirka 1–
• Närproducerat bränsle
ger kortare
utgående
bränsle)
transporter
ASKAHANTERING
• Stärker landsbygden

D

Automatisk askhantering,

GASSAMMANSÄTTNING
CO (Carbon monoxide) 2
H (Hydrogen) 17%
Träffa Emåmejeriet, hör om deras erfarenheter och se förgasaren2 med tillCO2 (Carbon dioxide) 8%
hörande flistork (som använder spillvärmen från förgasaren för att torka flisen).
CH4 (Methane) 2,5%
N2 (Nitrogen) 47,5%
Boka ditt studiebesök via energikontorsydost.se/smaskaligkraftvarme
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eller ring Karoline Alvånger, tel. 0709-21 60 52
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