
VÄLKOMNA TILL INSPIRERANDE
ENERGIEFFEKTIVISERINGSDAGAR FÖR INDUSTRI 2019

 25  –  26  SEPTEMBER,  SANDVIKEN

Sandviks program för

energieffektivisering

Nuvarande förbrukning: 

600-700 GWh/år

Mål för minskning: 10%

Identifierade

besparingsåtgärder: 52 GWh

Hittills genomförda åtgärder:

20-30 GWh

SANDVIK ENERGIEFFEKTIVISERAR MED HJÄLP AV METRUM
För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums
mätsystem. Koll på elkvalitet och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

Sandviken-siten har investerat i över 600 mätinstrument från Metrum, mestadels Metrum SC men även Metrum PQX3.
Dessutom har Sandvik installerat två applikationer för att kunna följa förbrukning och händelser. 

POWER QUALITY MADE EASY

Energieffektiviseringsdagarna bjuder på ett fullspäckat
program med elkvalitetsutbildning riktad mot industri,
flera kunniga talare inom området energieffektivisering,
elkvalitet och driftoptimering samt djupare förståelse för
olika system och möjligheter som finns inom området. 
 
Dessutom erbjuds ni en rundtur hos en av Sveriges största
industrier, Sandvik SMT, där ni får se hur de arbetar med
att få bättre kontroll på sitt elnät och uppnå minskad
energiförbrukning för att nå ekonomiska besparingar och
miljömål.
 

Sandviks framgångsrika
besparingar

Utbildning och
erfarenhetsutbyte

Minska produktionsstopp
och energiförluster



Anmäl er senast 1 september 
för träffen i Sandviken till 
 
Amrish Kubavat på e-post:
ak@metrum.se alternativt
info@metrum.se 
eller telefon: 0766-45 11 83
(Amrish) alternativt 
031-712 63 50 (Support).
 
Vid anmälan önskar vi 
följande uppgifter:

ANMÄLAN

Samtliga deltagares namn 
E-post till deltagare 
Företagsnamn 
Fakturaadress  
Kostnadsställe 
Telefonnummer 
Eventuella allergier eller
önskemål kring specialkost

Elkvalitetsutbildning för industri
Hur kan er organisation nå ekonomiska besparingar och
miljömål?
Framtida lösningar - Mönsterigenkänning för att arbeta
med smartare prognostisering och långsiktiga trender
Få koll på energiförluster genom att få in alla mätare
(oberoende av mediaslag) i ett enda system
Säkra elkvalitet, tillgänglighet och stabilitet i industriella
elsystem genom mätning/simulering
Mätfall och identifierade besparingar
Nyheter och specialerbjudanden

 
INNEHÅLL

Utöver detta får ni möjlighet att utbyta erfarenheter med
branschkollegor från övriga industrisverige över en
avslappnad middag.

Konferenskostnaden per person är 5495 SEK exkl. moms (avgiften
faktureras vid bokning).  
 
Priset för energieffektiviseringsdagarna inkluderar logi i enkelrum,
måltider (lunch båda dagarna, 3 rätters middag samt frukost och fika)
samt transport till och från restaurang, hotell och Sandvik.

 
KOSTNAD

 
Varmt välkomna till två inspirerande dagar med

 
I samarbete med

Lunch till lunch, 
25 – 26 september
 
Hos Sandvik SMT, 
Storgatan 2 (Sandviken)
 
Efter lunch 26:e bjuds vi på
rundtur i Sandviks industri 
med inblick i hur Sandvik arbetar
energismart, slut senast klockan
15.30
 
Obs, begränsat antal platser. 
Så boka din plats i tid

TID & PLATS


