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Persbericht                                    

Veel interesse in water besparen met doorstroombegrenzers op Hannover 2019!
In de week van 1 tot 5 april woonden meer dan 215.000 bezoekers en 6500 exposanten de Hannover 
Messe bij, de grootste industriebeurs ter wereld. Met zijn 160 exposanten had Zweden als partnerland het 
op drie na grootste aantal standhouders. Het was het zevende jaar dat Bertfelt Teknik standhouder was op 
de beurs, en er kwamen veel Zweedse en internationale bezoekers langs onze stand.

Kanselier Merkel en Zweedse premier Stefan Löfven hadden dit jaar geen tijd om langs te komen, maar 
ze hebben samen met vier Zweedse ministers, zoals de minister van Handel, mw. Lindhe, veel aandacht 
helpen vestigen op alle Zweedse exposanten.

Agne Bogren, CEO van Bertfelt Teknik, vat zijn ervaring als volgt samen:

“Het waren vijf intensieve en inspirerende dagen met veel prominente Zweedse 
aanwezigen, zoals de Zweedse premier, Stefan Löfven, prins Carl Philip, leden van de 
familie Wallenberg en veel CEO’s van de grootste Zweedse bedrijven. Hannover is in deze 
tijd van digitale transformatie aan het ontwikkelen met een sterke focus op ecosystemen. 
Een van de vele toepassingen van onze doorstroombegrenzers is het regelen van de 
waterstroom in koelsystemen in servers van datacenters. Onze doorstroombegrenzers 
garanderen een constant debiet in de koelsystemen van servers in datacenters, ondanks 
drukschommelingen, en besparen zo water. Er was veel interesse in het besparen van water 
met doorstroombegrenzers, vooral met ons nieuw bereik van zeer lage debieten, vanaf 
0,15 l/min. Een aantal Franse bedrijven wilden graag de toepassingen met drinkbaar water 
bespreken, aangezien we nu het ACS hebben verkregen voor de Franse markt.”

Stockholm, 5 mei 2019

Agne Bogren, CEO van Bertfelt Teknik, toont doorstroombegrenzers aan potentiële klanten.


