
Ett sammarbete mellan Credora och Areos-Energie



Men oavsett om det handlat om alternativ som vindkraft, solenergi eller vattenkraft har
alla modeller haft betydande begränsningar hittills:

De har tagit för mycket plats och varit kostsamma att uppföra
Alternativens användning har varit ensidig och avkastning ineffektiv
Tidigare system har inte på ett tillfredställande sätt klarat lagra den alstrade energin.

PROBLEM



Credora Entreprenad kommer genom det ingångna
samarbetsavtalet vara en aktiv del i framtidens sätt att utveckla
och tillvarata solenergi. 

Det unika systemet revolutionerar tekniken att tillvarata solenergi
med sin oöverträffade kompakthet och multifunktionalitet.

Areos-Energi kommer tillsammans med Credora inte bara erbjuda
det som krävs i energiomställningen utan är också en hållbar
investering med etiskt ren avkastning för institutionella och
privata investerare.

LÖSNINGEN 
Areos-Energie AG en helt ny standard vad
gäller effektivitet, renhet och lönsamhet på
solenergiområdet.



VARFÖR FINNS DET INGET ALTERNATIV TILL MILJÖSKADLIG ENERGI?
 

Har du någonsin funderat över varför vi fortfarande inte kunde lösa det alltid närvarande och globala energiproblemet?
Varför är vi fortfarande beroende av radioaktiv kärnenergi och giftiga koleldade kraftverk som äventyrar vår hälsa och vår
planets framtid? Trots att vi känt till förnybar energi under decennier?

Det råder ingen tvekan om att vi behöver en global energiomställning på lång sikt:
Bort från fossila bränslen och kärnenergi – mot förnybar energi



SÅ HÄR KOMMER MORGONDAGENS 
SOLENERGI FUNGERA I VPA-2 



Morgondagen solenergi I VPA-2
Istället för att bara samla in solenergi på sätt som sker med solceller, samlas solens strålar av fyra
koncentratorer och omvandlas till termisk energi.
 
På grund av den höga utnyttjandegraden på 81,2% klarar sig hela systemet redan med en yta på 1
hektar.
Varje aluminiumspegel på toppen av koncentratorerna kan styras individuellt och flyttas. Ett
datorprogram riktar in speglarna individuellt efter solen. På så sätt samlas solenergin och
brännpunkten riktas in i värmelagring. Energin bevaras sedan i termisk form.



Genom upptagning av solenergin värms värmelagret upp till
950°C.
Det finns en basaltstenfyllning inuti lagringsmediet, vilket
möjliggör en lagringskapacitet på upp till 400 kWh/m³.
Tack vare den enorma ytstrukturen hos värmelagringsmassan (96
m² / m³) kan den uppsamlade värmen snabbt absorberas, men
även omedelbart levereras vid behov.
 
Värmeackumulatorns patenterade struktur gör att värmeenergin
kan lagras nästan förlustfritt under många månader.
Även efter sex månader av oanvända, lagrade reserver är nästan
90 % av den ackumulerade energin fortfarande tillgänglig.
På lång sikt kan den reserverade energin tas fram när som helst.
Eftersom det är termisk energi är användningen – jämfört med
konventionella metoder för energigenerering – otroligt mångsidig.

Värmelagring



SAMARBETET MELLAN AREOS OCH CREDORA

Areos-Energie uppför och projekterar för närvarande 2 anläggningar på Balkan, en så kallad prototypanläggning i skala 1:5
och ytterligare en fullskalig anläggning. Samarbetet mellan Areos och Credora avser dels lagring av den termiska energi
som omvandlas till elektricitet men även uppförande av tre prototypanläggningar i Sverige med byggstart tredje kvartalet
2023. 
Med hänvisning till immateriella skydd samt skydd av ännu inte registrerade patent är stora delar av samarbetsavtalet och
de tekniska lösningar som förekommer i projektet sekretessbelagt.  


