Branchnytt

Baxi först med
svanmärkt
vedpanna

V

edpannan Solo Innova är
den första pannan som klarat Svanens krav. Den produceras av Baxi AB i Falköping och är
en av Sveriges mest sålda vedpannor för villa.
- Tyvärr tror många att vedpannan är en smutsig uppvärmningsform för närmiljön, men
det beror på att många använder
gamla pannor, säger Gunnar
Grann, vd på Baxi.
Uppvärmning med ved är ett
ekonomiskt sätt att värma sitt
hus på och troligen kommer användningen av vedpannor att
öka. Då är det ytterst viktigt att
ökningen sker i miljöanpassade
pannor. En svanmärkt panna
minimerar utsläppen av de rökgaser och partiklar som uppstår

Pelletsbrännaren Infraheat
är P-märkt

vid eldning med ved eller pellets.
- Uppvärmning av villor med
biobränsle som ved och pellets är
bättre än olja och el ur miljösynpunkt, men röken kan ändå bidra till dålig luft, säger Marianne Pettersson, projektledare för
svanmärkta ved- och pelletspannor. Det är därför Svanen ställer
så höga krav.
En svanmärkt panna uppfyller
bland annat krav på att halten av
kolväten ska vara mindre än hälften av tillåtna utsläpp från vedpannor i tätort. Mängden partiklar ska vara mycket låga och pannan ska vara effektiv, dvs ha hög
verkningsgrad. På så sätt sparar
man bränsle och håller utsläppen
på en låg nivå. Baxi har länge
satsat på vedpannor av hög kvalitet. Idag är de marknads-ledande inom området och står för en
fjärdedel av den totala försäljningen av vedpannor i landet.

N

u kan jag meddela att
pelletsbrännare INFRAHEAT 2000 är p-märkt. Den
har
certifieringsnummer
309101 och blev klar enligt
certifikatet den 21 december
2001.
Jag kan också meddela att
konsumentverkets test av icke
p-märkta pelletsbrännare på
Äfab är avslutad och resultatet
kommer så småningom i Råd
och Rön. Infraheat var en av
testmodellerna. Den var ju
inte p-märkt när vi fick inbjudan.
MVH
Bengt-Göran Josefsson
Biomatec.

Stefan Andreasson åter på Janfire

F

ör att möta den allt större
efterfrågan av företagets produkter, har Janfire SBS AB anställt Stefan Andréasson som
marknadsansvarig. Som många
av våra läsare känner till så har

Stefan tidigare arbetat hos Janfire. Under de senaste 2,5 åren har
Stefan arbetat med försäljning
inom pappers- och tryckeriindustrin men har nu återvänt till pelletsbranschen igen.
Hos Janfire har man under
fjolåret varit fullt upptagen med
att producera och leverera den
volym som efterfrågats. Nu tänker företaget satsa mer på marknadsföringen igen.
Företagets historia sträcker sig
ända tillbaka till 1980, då man
började att tillverka pelletseld-

ningssystem, så det finns en
lång erfarenhet att bygga vidare på när det gäller pelletseldning. Ändå är det först under de
senaste åren som ”vanligt” folk
fått upp ögonen för pelletseldning, och med det ökade intresset så kommer större krav på
marknadsföring, distribution
och installation av brännarna.
Något som Janfire framöver
kommer att ägna stor kraft åt.

Bränslepellets
- din värme
Ett fristående laboratorium
Konsultation,
Utbildning
Prestandaprovning
En objektiv part inom småskalig
bioenergianvändning.

Vi levererar pellets och
briketter hem till dig

Tel: 0510- 262 35 (Kontor)
Fax: 0510- 252 35
Tel: 0510- 272 35 (Labbet)
www.afabinfo.com

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna.
Tel 036-38 78 95 fax 036-38 78 96
e-post: pellets@brikettenergi.se
www.brikettenergi.se
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Naturenergi
bygger ny lokal

F

ör nio månader sedan brann
Naturenergis lokaler i Kilafors upp. Nu håller helt nya lokaler på att uppföras på Björnnäsudden. Det är på samma ställe
som de gamla lokalerna fanns. I
mitten av april beräknas lokalerna vara färdiga för inflyttning.
De nya lokalerna kommer att
bli på 3 000 kvadratmeter. Det är
något större än tidigare lokaler.
Det nya i lokalerna är dock att
det blir ett höglager. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor. Lejonparten står försäkringsbolaget för..

