NYTT OMSETNINGSSYSTEM FOR VED.
Bruktbutikken vår

Informasjon fra:

ATS – Dei Gode Hjelparane, Lom og Skjåk.

Skjåkvegen 527
Tlf. butikk 904 07 922
Facebook.com/bruktbue
Avd. Lom: 997 12 788
Administrasjon / jobb bestilling:
920 22 825

Eksempel:

Til våre ved kunder.
Som ved-produsent og medlem av Norsk ved plikter vi å informere våre
kunder på best mulig måte om den veden som kjøpes hos oss.
Denne informasjonen skal inneholde følgende:
1. Fuktighet, som måles med fuktighetsmåler og oppgis i %.
I Norsk Standard 4414, ved til brensel i husholdninger,
har den beste ved-klassen betegnelse klasse Ekstra, maksimum 20 %
fuktighet. Den dårligste, klasse 3 maksimum 25 % fuktighet.

2. Minstevekt eller reell vekt.
Produksjonsmessig velger vi å angi våre sekker med minstevekt, dette til
fordel for våre kunder.

3. Energi innhold.
Energi innholdet er totalt energi innhold i veden, ofte også kalt brutto
energi innhold.
Dessverre er det ikke mulig å få 100 % energi utnytelse av veden, den
varmemengden som vi får ut av ovnen i form av varme kalles utnyttet
energi. Gamle ovner har en utnyttelsesgrad på 50 %, mens nye moderne
ovner har 75 %.

4. Pris pr. kWh
Dette er den mest sentrale informasjonen for deg som kunde.
Pris pr. kWh forutsatt fyring i en ovn med ny brenn teknologi, reint
brennende ovn. Dette vil si en utnyttelsesgrad på 75 %.
Høyere fuktinnhold ( % ) gir mindre energi ( kWh ) pr. sekk

80 liter sekk bjørk, minstevekt på 28 kg, gir netto 91 kWh ( 75 % virkningsgrad )
Pris pr. kWh utregnes da slik: Kr/sekk : netto kWh = Kr/kWh
I dette tilfelle: Vår pris 98,- : 91 kWh = 1,08 Kr/kWh

Tabell
Verdier ut ifra maksimal fuktighetsprosent på 20%, klasse EKSTRA.
Ved type /
Bjørk
Bjørk
Furu
Furu
Gråor
Gråor

størrelse
60 liter
80 liter
60 liter
80 liter
60 liter
80 liter

Minstevekt
22kg
28kg
18kg
22kg
16kg
20kg

Netto ( kWh ) 75%
71
91
58
71
52
64

I tillegg er det også retningslinjer på hvordan veden skal være iht. lengde og
kubbediameter.
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