Många har vaknat sent
– men hållbar utveckling är
både nödvändig och lönsam
Vi slår oss gärna för bröstet och tror att svenska
företag har en hög medvetenhet om hållbarhet
och ett effektivt energiutnyttjande i produktionen.
Sanningen är att länder som Kina har kommit
ikapp och är fullt jämförbara med Sverige. För att
stå oss i den internationella konkurrensen måste
vi använda vår energi mer effektivt.
Historiskt sett har energi varit
relativt billigt. Därför har
i ntresset, när man arbetat med
effektivisering, fokuserats på att
maximera produktionst akten
– s narare än att m
 inimera energi
åtgången.
– Här finns ett stort område för
finansiellt sunda investeringar,
konstaterar Mikael Nilsson,
VD på AcobiaFLUX.
Gemensam teknikplattform ger effektiv drift
Ä mnet kommer upp i en
d iskussion med mål att finna
vägar för Energimyndigheten
att öka medvetenheten och
kompetensen.

För AcobiaFLUX är frågan
ständigt aktuell.
– Att skapa system som håller
för framtiden är en av grund
stenarna i vår verksamhet, fort
sätter M ikael Nilsson. Genom
att vi arbetar brett som system
integratörer inom både Industrioch Fastighetsautomationskapar
vi gemensamma teknikplattfor
mar. Informationen från både pro
duktions- och fastighetssystemen
kan tas tillvara för att optimera
styrsystem lyckades man minska
energiutnyttjandet. Historiskt
driftskostnaderna med drygt
sett har det varit vattentäta skott
30 % genom effektivare nyttjande
mellan produktion och fastig
av fläktar, ventilation, kylaggregat
hetsavdelningarna, men idag finns
och pumpar. Den investering man
helt andra möjligheter till in
gjorde var
tegration. Drift
intjänad på
och underhåll
I dagens miljödebatt
mindre än tre
blir effektivare, borde varje åtgärd som månader!
möjligheterna h jälper företag att spara
att styra och e nergi, s amtidigt som de – Det hä r
övervaka ökar gör en e konomisk vinst, ä r n å g o t
dramatiskt.
vi brinner
vara av intresse för alla.
för. I dagens
Lönsam
miljödebatt borde varje åtgärd som
hållbarhet
hjälper företag att spara energi,
samtidigt som de gör en ekono
Insatserna behöver inte nödvändigt
misk vinst, vara av i ntresse för
vis vara speciellt stora. AcobiaFLUX
alla, säger Mikael Nilsson.
arbete med Kronans Droghandel
visar att investeringarna kan
betala sig mycket snabbt. Genom
att analysera företagets energi
förbrukning och programmera om

Hållbarhet i alla led
AcobiaFLUX erbjuder ett hel
täckande produktutbud med

fokusering på Industriell IT &
Automation inom affärsområdena
Industri, Infras truktur och
Fastighet.
– Uttrycket sustainability är
en självklarhet i alla åtaganden,
förklarar Mikael Nilsson. Att
skapa flexibla lösningar som kan
utvecklas och anpassas efter
förändrade behov i framtiden
är helt avgörande. På samma
sätt betraktar vi våra kunder
och medarbetare. Vi vill skapa
långvariga relationer där alla får
möjligheten att utvecklas – på
så vis kommer vi alltid att vara
redo, vad framtiden än bjuder.

