
 
 

 
   

 

Inbjudan 

GodaHus Skruvarträff 
 
Datum 2020-11-04 

Tid 10.30 - ca.14.45 

Plats Microsoft Teams, Online 

 

Tema EcoDriving av fastigheter, Energieffektiva 
systemvätskor. Digitalt studiebesök hos TTM 
Energiprodukter i Kalmar. 
 
EcoDriving av fastigheter snabba och konkreta råd för energioptimering av byggnader, 
föreläsare Willy Ociansson https://www.wctab.se/.  

VVS-system ska innehålla systemvätska som tillåter systemen att arbeta energieffektivt, utan 
funktionsstörningar och utan att rosta sönder. TTM Energiprodukter AB Magnus Davidsson 
berättar om vägen till energieffektiva systemvästkor. 

Utbildningen är riktad till fastighetsskötare, fastighetstekniker, förvaltare etc. som vill uppdatera 
sina kunskaper inom energieffektivisering och produktutveckling. Studiebesök livesändning  från 
TTM:s labb. https://ttmenergi.se/vatskebehandling/vatskebehandling 

Anmälan senast den 2020-10-30 via denna länk: https://www.simplesignup.se/event/173417-
skruvartraeff 

 

Program 4 nov 2020 

10.30 Inledning – Välkomna 

Barna Benedek GodaHus, Magnus Davidsson TTM Energiprodukter AB, Willy 
Ociansson WCTAB hälsar er välkomna. 

10.40-11.30 Willy Ociansson  

Energifrågan har på senare tid seglat upp till att bli en av de allra viktigaste 
strategiska frågorna. Här kan Willy Ociansson med sin kunskap och erfarenhet 
hjälpa Er att komma igång med snabba och konkreta råd inför 
energieffektivisering av byggnader. 

11.30 – 11.45 Kaffe och telefon 

11.45-12.00 Frågestund Willy Ociansson 

Allmän frågestund och meningsutbyte. 

12.00 Lunch  

13.00-13.45 Magnus Davidsson TTM Energiprodukter 

Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög 
gashalt i systemvätskan. Vacuumavgasning avlägsnar gaser och skapar effektiva 
flöden i värme, återvinning och kylsystem. 

https://www.wctab.se/
https://ttmenergi.se/vatskebehandling/vatskebehandling
https://www.simplesignup.se/event/173417-skruvartraeff
https://www.simplesignup.se/event/173417-skruvartraeff


 
 

 
   

 

Inbjudan 

▪ Luft i värmesystem ger symtom och störningar som vi känner igen 
▪ Vart kommer luften ifrån och varför? 
▪ Vad är vinsten med att ta bort luft och smuts ur värmesystemet? 
▪ Hur tar man bort luft och smuts ur värmesystemet 

14.00-14.30 Studiebesök – Magnus Davidsson sänder live från labbet 

▪ Hur kan man mäta och/eller uppskatta status på ett värmesystem 
- Hur mäter man syrehalt, pH och ledningsförmåga 
- Gasutfällningar i systemvätskor - fouling 
- Smuts och magnetit i systemvätskor 

▪ Hur ser det ut inne i avgasaren när den är i drift 
▪ Magnetit och smutsavskiljare – exempel på rengöring av filter 

14.30-14.45 Frågestund Magnus Davidsson 

Allmän frågestund och meningsutbyte 

14.45 Avslut 

 

 

 


