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Momentum presenterar lyckat pilotprojekt ihop
med Enersize
Momentum Industrial AB (”Momentum”) erbjuder en förenklad helhetslösning för
energioptimering av industriell tryckluft. Det första steget i denna banbrytande tjänst kallas ”
Läckagereduktion” och testas nu i pilotprojekt. Tjänsten Läckagereduktion använder
molntjänsten ”Compressed Air Services” från Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”
Bolaget”). Momentum rapporterar idag om Läckagereduktion på en svensk pilotanläggning
med en realiserad årlig energibesparing på hela 33% och med en potential att spara totalt över
50%.
Enersize har tillsammans med partners i Sverige och utomlands förenklat partnermodellen och
skapat en modulbaserad och integrerad molntjänst Compressed Air Services. Denna stödjer
Enersizes partners så att de tillsammans med sina kunder uppnår energieffektivisering och
ständigt låga läckagenivåer i kundernas tryckluftsanläggningar, bland annat genom en unik
utvecklingstrappa för ständig förbättring samt kontinuerlig övervakning och systemanalys.
I Compressed Air Services ingår Q+AUDIT, som används för att momentant samla in objektiv
tryckluftsdata via batteridrivna mobila givare, analysera data och skapa ett åtgärdsprogram. I nästa
steg finns modulerna Q+LEAQS, som är en av världens mest använda mjukvaror för
läckagesökning och -reparation, samt Q+MONI och Q+ZONE för kontinuerlig mätning och
övervakning av industriell tryckluft med möjlighet att på ett vetenskapligt vis mäta
läckagenivåerna och optimera helheten.
Mer information från Momentum finns på deras hemsida och LinkedIn-kanal.
”Jag vill lyfta fram hur viktiga våra partnersamarbeten är för att Enersize ska kunna skala upp
verksamheten. I Sverige är Momentum ledstjärnan som visar vägen med sina nya tjänster för lönsam
och hållbar industriutveckling, vilka bland annat nyttjar vår modulbaserade molntjänst Compressed
Air Services. På Enersize är vi fullt inriktade på att stödja Momentum i framtagandet av vad vi tror är
tjänster som kan revolutionera marknaden. Tjänster som främjar en ny kultur för att driva
energioptimering av industriell tryckluft. Det rapporterade resultatet är ett kvitto på att våra tjänster
fungerar och jag ser fram emot fler framgångsrika projekt tillsammans med Momentum”, säger VD
Anders Sjögren
För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com
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Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet
från mer än 7000 kundprojekt.
Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
För mer information https://enersize.com.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550
Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2020-12-04 08:30 CET.
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