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M-real Husum jagar NOx med hjälp av
problemlösaren Capee Action StationTM
M-real Husum har tagit upp kampen mot NOx och integrerar nu Capee Groups
TM
revolutionerande mjukvara Capee Action Station i sin verksamhet. Installationen
av mjukvaran är en av flera viktiga åtgärder som gör att man kan reducera NOxutsläppen från sodapannorna. Capee Group stärker i och med samarbetet med
M-real Husum sin position som processindustrins problemlösare nummer ett.
TM

Capee Group arbetar just nu för fullt med att installera och integrera Capee Action Station i M-real Husums
verksamhet. Ett arbete som beräknas vara klart inom ett par veckor. Tomas Hübenette är produktionschef inom
TM
Wood & Recovery och han har stora förväntningar på Capee Action Station :
– Hädanefter kommer vi att kunna hitta det optimala körfönstret och ett lönsamt körsätt som ger oss större
marginaler i miljövillkoren och en betydligt bättre arbetsmiljö för våra anställda. När det gäller utsläppskraven ligger
vi idag på rätt sida gränsen av villkoren, men det är inte tillräckligt för oss. Vi vill mer och vi har bestämt oss för att
effektivisera jakten på noxen, säger Tomas.
TM

– Vad är det som gör Capee Action Station så unik?
– Ja jag har inte sett eller hört att det finns någon liknande mjukvara som hanterar data så snabbt och så enkelt. De
TM
mjukvaror som finns på marknaden kan precis som Capee Action Station hitta problem i körsättet men de kan inte
ge användaren själva lösningen och det mest optimala körsättet. Dessutom i realtid, avslutar Tomas Hübenette.
– Väldigt inspirerande att få vara en del av M-real Husums proaktiva miljösatsning. Vi ser fram emot att få komma
igång och få leverera resultat, säger Capee Groups VD Peter Nilsson.
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Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens
processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action StationTM kan
företag inom papper och massa, energiproduktion, biodrivmedel, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina
dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.

