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VSS Biovoima, Säkylä, Finland 
VSS Biovoima Oy är ett bioenergiföretag som grundades 2016 och verksamt i Säkylä industriområde – ett av 
Finlands viktigaste livsmedelsproduktionsområden. Företaget producerar biogas och biodiesel i en kombinerad 
anläggning för behandling av organiska rester från livsmedelsindustrin. De viktigaste process-stegen är en 
kontinuerlig torr anaerob nedbrytning och en superkritisk förestring. Behandlingskapaciteten är cirka 20 000 ton 
rester per år som producerar 200 m³/h rå biogas.

VSS Biovoima OY

Säkylä, Finland

Produktionsanläggning för biogas och biodiesel

13 000 m³/h

Borttagning av svavelväte och lukt

1

2 070 x 760 x 1 160 mm

1 800 x 600 x 800 mm

1,7 kW

55 dB

Eftersom företaget var nybildat behövde industriområdet 

byggas om för att anpassas till de nya processkraven. 

H²S är en gasformig förorening som alltid finns i 

biogasanläggningar, antingen i ventilationssystemet eller i 

Problemet
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biogasen efter den anaeroba nedbrytningen. VSS Biovoima 

OY valde att vara proaktiva och bestämde att installera en 

lösning för att förhindra utsläpp av H²S och lukt.

Fakta
Namn:

Plats:

Bransch:

Luftflöde:

Syfte:

Lösning:
Ett Nodora ADS

Ett Ozonetech RENA Pro B-serien

Enheter:

Storlek (HxBxD):

Mått (HxBxD):

Effekt:

Ljudnivå:



Lösningen Utvärdering

Mellifiq fick uppdraget att designa och installera hela 

behandlingssteget. Vi valde vårt mest avancerade 

Ozonetech-system för luftbehandling – RENA Pro 

B-serien – i kombination med ett Nodora ADS aktivt 

filter för den slutliga luftpoleringen. Ozonetech-och 

Nodora-systemen är designade för att fungera perfekt 

tillsammans, så att maximalt antal föroreningar kan 

tas bort. Dessutom säkerställer Nodora-filtret lågt 

tryckfall, vilket är mycket viktigt när man designar 

ventilationssystem.

Än en gång uppfyllde vår kombinationslösning 

förväntningarna. Omedelbart efter injektionen 

började ozonet bryta ner föroreningarna tack vare 

dess snabba reaktivitet. Kombinationen med Nodora 

innebar att i genomsnitt 95 % H²S tas bort, vilket 

innebar att luktproblemet försvann helt. Beroende på 

normala förändringar i processen, varierade  

H²S-nedbrytningen ± 2 % vilket bekräftar att vår 

lösning är effektiv även under svåra förutsättningar.
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Biogasanläggningen VVS Biovoima OY i Finland.



Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


