
 

 Stort användningsområde inom Värme och Kyla 

 Enkel installation 

 Garanterad CO2-minskning med upp till 35 % 

 20-35 % Energibesparing 

 Beräknad minsta livslängd 20 år 

 Bidrag och Gröna Lån upp till 50 % 

 Återbetalningstid mindre än 3 år utan bidrag 

Hydromx® är för närvarande den enda beprövade godkända 

nanovätskan för långsiktig användning i  kyl- och värmesystem 

på marknaden. 

Hydromx® består av en patenterad vätskekomposition för att maxi-

mera energiöverföringen, som erbjuder bra frostskydd och stoppar 

korrosion, kalk och föroreningar. Detta ökar ledningsförmågan och 

skapar en högre effektivitetsnivå. 

Vid användning av Hydromx® ökar kapaciteten hos värmesystem med 

upp till 35 %, livslängden förlängs, mindre underhåll krävs och  energi-

förbrukningen minskar betydligt. Med undantag för kontrolloptimering 

är det inte nödvändigt att ändra befintliga system. 

Hydromx® är godkänd av Byggvarubedömningen, LEED samt Buildcert 

CIAS  som kyl- och värmevätska . 
Visste du att?  

Nanoteknik kan vara en viktig del av lösningen på 
många av de globala samhällsutmaningarna . Energi- 
och miljösektorn är klara vinnare när det gäller   
användande av nanoteknik, men även hållbara stä-
der och den demografiska förändringen är områden 
där nanotekniken kan bidra med lösningar.  

Hydromx® i värmesystem 

Hydromx® minskar den totala drifttiden för ditt vär-
mesystem genom att överföra energin mycket 
snabbare och mer effektivt. Utöver detta minskar 
också värmen som förloras vid rökgasutvecklingen-
genom användning av Hydromx®. Samma mängd 
energi överförs mycket snabbare, vilket skapar 
effektivitet och besparingar på din energiräkning.  

Bakterieskydd 

Ett annat problem mot vilket Hydromx® skyddar ditt 
system är förekomsten av legionellabakterier. Tack 
vare sin unika formel arbetar Hydromx® för att elimi-
nera dessa farliga bakterier från system för upp-
värmning och kylning av slutna kretsar utan att 
minska systemets effektivitet. 

Genombrott i energibesparing med hjälp av Nanoteknik 
Att byta till Hydromx® som kyl-/värmemedium är en oerhört god idé. Inte nog med att du sparar väldigt mycket 

pengar, du får även helt giftfria produkter som bidrar till en bättre miljö. Fler och fler företag internationellt byter till 

Hydromx®. Det är inte konstigt då Hydromx® håller betydligt längre och minskar energikostnaden med upp till  

35 %. Det blir med andra ord snabbt ekonomiskt hållbart att byta till Hydromx® och återbetalningstiden blir kort. 
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Hydromx®  
 
Hydromx® är nästa generation 
värmeöverföringsvätska som genere-
rar energibesparingar med upp till  
35 % och erbjuder komplett system-
skydd utan något kemiskt underhåll. 
 
 
Hydromx® är en beprövad teknik som 
möter framtida behov av effektiv 
energibesparing i såväl befintliga som 
nya system.  
 
 
Tester och studier från universitet 
över en tioårsperiod av installationer i 
värmepannor / kylsystem visar tydliga 
mätbara energibesparingar på  
25-35 %. Ger minskat slitage  på 
pumpar och ökad livslängd på värme-
/ kylutrustningar. 
 
 
Hydromx® har funnits på marknaden  
i över 10 år och har många installa-
tioner i ett 20-tal länder runt 
om i världen. Referenser finns  bland 
annat inom sjukhus, datahallar, 
fastigheter, idrottsanläggningar och 
tung industri.  
 
 
Hydromx® är en effektiv och billig 
lösning med lång hållbarhet. 
Beräknad minsta livslängd på 20 år i 
installerade system utan något      
underhåll förutom löpande underhåll 
där avtappat vatten ersätts med 
motsvarande mängd Hydromx®. 
 
 
Hydromx®  ger minskade CO2-utsläpp 
med upp till samma nivå som själva 
energibesparingen.  
 
 
 

Plumbing Solutions lösning: 

"Det gör vi genom att utveckla vår affärsmodell med partnerföretag som 

har kompletterande produkter och tjänster som skapar en komplett och 

besvärsfri lösning för kunden." 

Vi arbetar med följande företag och produkter för att kunna garantera 

bästa resultat för en Hydromx® installation:  
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Anläggningstyper 

 Bostadsfastigheter 

 Kontorsfastigheter med både fjärrvärme 

och fjärrkyla 

 Idrottsanläggningar inomhus 

 Simhallar 

 Datahallar 

 Industier som behöver mycket värme     

och kyla 

 Värmecentraler 

 

 

Energieffektivis-
ering när den är 
som bäst 

Exempel på referensinstallation  
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Exempel på lån att söka för investeringen 
Energimyndigheten 

Energisteget är ett program där industriföretag kan få ekonomiskt stöd för 
att energieffektivisera. Stöden fram till 2020 omfattar 125 miljoner kronor 
och nya program kommer löpande.  

Projekteringsstöd 

Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av 
energieffektiva åtgärder. 

Investeringsstöd 

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektivi-
serande åtgärd identifierad i den lagstadgade Energikartläggningen. 

Naturvårdsverket 

Klimatklivet 

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag 

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimat-
påverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din 
verksamhet. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett  
litet eller medelstort företag att använda företagets energi på ett smartare 
sätt.  

Kommuninvest 

Hjälper kommunala fastighetsägare med Gröna Lån.   

EIB — Europeiska Investeringsbanken 

En annan källa till Gröna Lån för fastigheter är EU:s låneinstitut EIB. 

 

 

Kort om Plumbing Solutions AB 

Plumbing Solutions är ett innovativt 

Cleantechbolag  med ett unikt koncept  

med smarta energilösningar, mätbara 

resultat och korta payofftider. 

Vi har utvecklat ett unikt “Turn-Key” -

koncept med en energigaranti på 30+% 

och minst 20 års beräknad livslängd. 

Nu har vi fått förmånen att bygga upp  

Hydromx®  på den Nordiska marknaden. 

Det gör vi genom att utveckla vår 

affärsmodell med partnerföretag som 

har kompletterande produkter och tjäns-

ter som skapar en komplett lösning och 

besvärsfrihet för kunden. 

Mer information på vår hemsida. 

Plumbing Solutions AB 

Stora Karby Gård 

186 70 Brottby  
SWEDEN 

 

Marknad och Försäljning 

 

Nils af Winklerfelt 

nils@plumbingsolutions.se 

Telefon +46 73 147 38 93  
 

Tomas Willers 

tomas@plumbingsolutions.se 

Telefon +46  70 799 7444  
 
Serhat Paktas 

serhat@plumbingsolutions.se 

 

Partner  

Greenproo 

info@greenproo.com 

Vx: +46 8-40 90 48 00 

 

www.plumbingsolutions.se 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/ekonomiska-stod/energisteget/projekteringsstod/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/ekonomiska-stod/energisteget/Investeringsstod/

