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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Luftrening - ett uppskattat aggregat
I början av 2011 lanserade Spångs ProcessTeknik en ny produkt för luftrening av bl a det illaluktande
ämnet svavelväte (H2S). Efter en lite trög start, pga viss inledande skepsis hos potentiella kunder, har det
nu installerats på många anäggningar efter att kunderna själva konstaterat att det faktiskt fungerar! Här
presenteras en av våra första kunder som investerat och köpt luftreningsaggregat sedan lanseringen.
Jorma Seimilä är avdelningschef sedan 2006 på Eskilstuna Energi & Miljö. Han är ansvarig för 18
personer inom avdelningen avlopp/ledningsnät. Jorma har flera års erfarenhet inom både fjärrvärme och
VA (vatten och avlopp). I Eskilstuna kommun är ca 85 000 hushåll kopplade till kommunalt avlopp och
kommunen har ca 170 pumpstationer.
De har haft problem med lukt som sprider sig från avloppspumpstationerna. En av pumpstationerna
ligger på Mått Johanssons väg där stationen har flera rum fördelade på tre våningar. En annan är placerad
på Strandgatan där många gående går förbi. Både anställda och allmänheten har blivit drabbade av att det
luktar illa. Han och hans kollegor hade tidigare testat ett antal andra luktreducerings-aggregat såsom ozon
och kolfilter, men de blev aldrig riktig nöjda då dessa inte fungerade i den utsträckning som utlovats.
Under 2011 investerade Jorma i ett antal
luftreningsaggregat och de är placerade
både i stora och små pumpstationer, bl a i
en pumpstationen på Violgatan samt den
tidigare nämnda Strandgatan. Aggregaten
har nu varit i drift i ett antal månader och
Jorma med personal är mycket nöjda
med resultatet.
Jorma vill uttryckligen rekommendera
våra produkter för de är mycket effektiva
och kraftfulla. De är väldigt smidiga och
tar liten plats i en pumpstation.
Stationerna som har dessa aggregat ser
olika ut där två av stationerna ligger
mycket centralt i Eskilstuna. Totalt har
de hittills investerat i tre aggregat och de Jorma Seimilä framför en av de pumpstationer där den dåliga lukten av
svavelväte försvunnit tack vare installation av luftreningsaggregat.
tycker aggregaten har gett gott resultat.
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