Villa med el relaterade problem:
Med dagens mer och mer sofistikerade och
strömsnåla elförbrukare sparas en del energi, men
samtidigt ”smutsar” lasterna ner elkvalitén. Det får
som följd ökade interna störningar som påverkar
känslig utrustning som Larm, AV/Video,
LED_belysning, styrsystem m.m. Vi kontrollerar
elkvalitén med mätinstrument, analyserar,
rekommenderar och installerar lösningar på
problemen.

Primula bygg har ca 3000
hyreslägenheter i Stockholms kommun.
Sedan 2015 har Primula bygg hittills
installerat Energibesparings boxar i ca 30
av sina 56 fastigheter, med ca 3 100
bostäder och 230 lokaler. Energibesparing
boxarna installeras på den gemensamma
elen (A1:an) efter elmätaren. Elbesparingen
sker då på tvättstugor, hissar trapp -

Bilden visar en modern
elinstallation med mycket
styrdon och produkter som
skapar interna störningar i
elanläggningen. Efter
elmätningar installeras en

källare belysning och fläktar. Besparingen
ligger i genomsnitt på 10%/kWh.

PRIMULA & MILJÖN:
skall minska vår klimatpåverkan
och göra vad vi kan för att spara
på våra gemensamma resurser.

källarbelysning

.
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Hyreshus/Brf gemensam el, tvättstugor
Restauranger
Hamburgerkedjor
Villor / Fritidshus
Matbutiker
Garage - belysning
Idrottsanläggningar
Industrier
Väg / Gatubelysning

Besparing kWh 2017

Separata tvättstugor för
flerfamiljshus ger en
besparing på 9.8% / kWh
samt längre livslängd på
utrustningen.

Vill du också spara kiloWatt Timmar
Upplever du el relaterade problem?
EnergiVaktarna:
Sparar minst 8% på dina kWh
Mäter din elkvalitet
Analyserar mätdata
Åtgärdar och återställer elkvalitet

lösning som återställer
elkvalitén i hela fastigheten.

Referenser i många branscher:
Hyreshus med
3 st tvättstugor
- trapp och

-

Tel: 08-4100 3900
Mail: info@energivaktarna.se
www.energivaktarna.se

Överspänning - ineﬀektivt

Rätt spänning

mer än 225 Volt
mer än 210 Volt

Underspänning
Här kan du läsa mer om några av våra
kunder som sparar kWh, livslängd på sina
elapparater och minskar sin miljöpåverkan,
med hjälp av våra produkter som t.ex
Energibesparings boxar och övertonsfilter.
(eng. Harmonic filter)

HSB Pampas:
En av dom större HSB föreningarna i Stockholm
2016 installerades den 1:a Energiboxen. Efter 1 års
utvärdering visades en snittbesparing på 8,5%. Detta
innebar att föreningen beställde Energibesparings boxar till
samtliga sina 7 fastigheter .

EHB: Förvaltar och hyr ut ca 2700 lägenheter i Enköping.
Två st äldreboenden, förskolor. Den 1:a installation i ett
äldreboende med 3 höghus och restaurang har nu varit i
drift (2018) under 1 år och visat en besparing på 9.3%/kWh.
Med en förbrukning på ca 900.000 kWh blir det en
besparing på ca 83.000 kWh/år. 1 kWh kostar minst 1 kr
vilket ger ca 80-85k kr/år. i besparing Hela investeringen är
då återbetald på under 3.5år (ROI)

Lidingö Saluhall serverar
luncher/a la cart och
erbjuder försäljning av
delikatesser med inriktning
på fisk och kött. Dessutom
catering, och uthyrning av
lokalerna till fester.
Energiförbrukningen är ca
100.000 kWh/år och
besparingen ca 11%/kWh

