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PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

PRV - det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes 
patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av 
termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden. Som följd av 
godkännandet fullföljs nu även ansökan av en vilande Europatentsansökan.

Lennart Olofsson, styrelseordförande i Ecoclime Group AB:

- Det är glädjande att vi nu efter flera år av arbete med ansökan, lyckats säkerställa 
grundpatentet för Evertherm SEW-systemen, som bas för våra fortsatta investeringar i 
den aktuella energimarknaden. För Ecoclime är den beviljade ansökan mycket viktig 
strategiskt. Där patentomfånget i Sverige omfattar potentiell återvinning och 
återanvändning av värmeenergi i bostadsfastigheter över 4000 m2 boarea (BoA) om 
storleksordningen 3,7 TWh/år*. Vilket motsvarar en marknadspotential av Evertherm 
SEW-system i dessa fastigheter överstigande 35 000 MSEK.

*- Rapporten ”Värmeåtervinning från spillvatten – Nordic Energy Audit”
 
Patentet skyddar Ecoclimes unika systemlösning Evertherm SEW som återvinner och 
återbrukar mer än 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvatten i en 
fastighet. En produkt som är bäst i världen när det gäller åternyttjandet av energi som 
annars lämnat fastigheter via avloppsvattnet.
 
De unika fördelarna med patentet för Evertherm SEW kan sammanfattas med;

Patentet skyddar etableringen av Evertherm SEW de närmaste 14 åren
Patentskyddet kan nu kompletteras med en patentmatta de kommande åren
Fastighetsägare kan tryggt investera i Evertherm för långsiktigt säkerställda 
kassaflöden

- Sedan introduktion av Evertherm ser vi nu ett kraftigt ökat intresse för våra lösningar 
både i Sverige och utomlands där fler och fler ser potentialen och möjligheten att ta 
tillvara på den energiresurs som faktiskt avloppsvattnet utgör i en fastighet, avslutar 
Olofsson.
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För mer information
Lennart Olofsson Styrelseordförande Ecoclime Group, 
Tfn: 070-537 16 42
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se

Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom 
molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper 
fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och 
utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för 
hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela 
värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och 
servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets 
Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.
ecoclime.se
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