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- Vi har ikke selv ressourcerne og knowhow til at 
køre et så stort projekt igennem, og det er grunden 
til at vi tager Process Enginering ind som rådgivere 
ved sådanne opgaver.

- Køleanlægget skal levere vand på 1,5 grad til 
kølingen i produktionen af smørret, fortæller Poul B. 
Jakobsen.

- Det gamle isvandsanlæg bestod af store tanke, 
forsynet med fire kilometer rørspiraler, der virkede 
som en isbank, men det var en dyr løsning at fryse 
så meget vand til is.

- Problemet er at det ikke er et ens flow af kølevand 
der bruges i produktionen. Der forekommer 
temmelig store udsving, hvilket stiller store krav.

- I det nye anlæg trækker vi energi ind til at køle 
vandet ned i de perioder, hvor behovet er der. 

 

- Vi må dog indrømme, at vi ikke var overbeviste 
om, at denne metode kunne lade sig gøre, ej heller 
økonomisk, da vi blev præsenteret for den i 
tilbudsfasen. Men efter at have vurderet det en 
ekstra gang, sagde vi god for løsningen.

- Energiberegningerne viser, at Arla Foods står til en 
besparelse på omkring 35 procent af 
energiforbruget, hvilket i dette tilfælde svarer til en 
Co2-reduktion på cirka 590 ton årligt, fortæller Poul 
B. Jakobsen.

Ny virksomhed startet op 
Til trods for succesen står Poul B. Jacobsen ikke 
stille. Et søsterselskab blev sidste år startet op. 
Process automation A/S som den nye virksomhed 
hedder, tilbyder udførelse af automationsprojekter. 
Det kan være som kundens rådgiver i store 
projekter, eller som del- eller totalleverandør.

- Den nye virksomhed blev startet op, da jeg følte, at 
vi via vores store erfaring inden for 
rådgivningsdelen, havde rigtigt meget at give 
branchen i forhold til automationsprojekter, fortæller 
Poul B. Jakobsen.

- Vi har som mål at skabe den optimale 
automationsløsning for vores kunder, således at vi 
sikrer dem den højeste indtjening. 

- Vi tager udgangspunkt i kundernes nuværende 
løsning og de fabrikater, som de allerede benytter, 
og foreslår kun et skift til andre fabrikater, hvis det er 
en økonomisk fordel.•

 

  

  

Tip en ven... 

Dit navn:  * 

Din email:  * 

Til email:  *  

Billedgalleri (1/4)

Direktør for Process Enginering Poul B. Jakobsen står 
foran en af kølekompresserne med 450 kilowatt 
motorer. Alle motorer styres af en frekvensomformer.
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Skriv en kommentar! 

LOG INDEmail:  Password:  Husk mig  

 Ny bruger  Glemt password 

Her har du mulighed for at skrive din 
uforbeholdne mening. 
For at kunne deltage i debatten, skal du være logget ind. 
Er du endnu ikke oprettet som bruger kan du gøre det her. Det tager kun et øjeblik. 

Der er endnu ingen kommentarer til artiklen. 

 
 
 
 

 
Print Med Billede | Print Uden Billede |

 
Download PDF udgave 

Al materiale på dette site er beskyttet af loven om ophavsret. Billeder og tekst må ikke uden tilladelse kopieres, sælges eller videredistribueres. 

Jern og Maskinindustrien er en del af Aller Business as 
Marielundvej 46 E, DK-2730 Herlev | Tel: +45 70 11 37 00 | Fax: +45 44 85 89 62 | Email: jm@jernindustri.dk 

Page 2 of 2Jern og Maskinindustrien - Ti år med rådgivning

07-01-2010http://www.jernindustri.dk/artikel/VisArtikel.aspx?siteID=JM&lopenr=111240060&p...


