
SolarVenti eret
Vrksomheden iThorsø har fået gang i store professionelle anlæg. Bl.a. påEndelave hestehoved foran
Solal+{enti toner tang Projektleder:

THORSø Nornalt har vi høIt
nm Solå'Venti i ThoNo son
leveråndø. al de små lik-
se ånlæg, der teks. bruges til
sommerhuse. Appamtet fun-
Eerer dels som luftopvårmer
son en almindelis solfanser
der kører på luft og ild(e vånd,
og dels åf en solcelle, der tlæk-
ker en veriilator. Der 1brcgår
ålBå både en indb.læsning af
fnsk luft, men samxdjg en tør'
reproccs, fordi luften får cn

ln masse teloisk€ thesser
gør, at disse lultbåne solfån
geFventilatorer er i top. "Vi
laver verdeN bedste, og vi hol-
der hvad vj lover," siger optur'
deren og månden bag solar-
Ve ti, Hans lørger Christen
sen, Thorsø, der hår nunge
resrresrltater at \ase lren og
patenter i nange lande. lkke
Lan i luropa, Dlen også i [eks.
ICna ogUSA.

Endelave skal lave tang

Støre anlæg €r kommet på
banen. Her drejer det sig også

on at låde solen opvame frisk

luft, son så ledes ind i sto-
rc haler og giver ftisk Iuft og
tøn-ing.

It mønsterekempel er på
vej på Indelave. I forbindel
se med et havbrug bearbejdes
tång, som 6ndes i store mæng-
der os som skal ryddes væk
ved åt blive tønet. Det tbregår
fftop i store haller, hvor tån-
gen hænger ncd frr loftet.

Den færdige lang udgør
eft erudtørri gsprocessen krn
I proceDt af det oprindelige.
Til gengæld sælses de| for 2

konerpL grum Dels ekpo.tc-
res tangen til sLore $nmer, og
dels bruges det i den lidt lnrere

Det ernetop et demonstrati
onsanlæg til tång-tørring,som
leveres åf Sola.Venti i Thorsø.
En clemo-model skal llnde.-
søge, hvor nange kvådraile
ter, .Ier skal bNge, n:lr det går

codkendt i Tyskland

"Det bliver en epokegøren
de ny lorn for bæredygtigt
land- eler vandbNg. Tangen
er en vigtig faktor, når foru.e
ningen skal nindskes mest

tan& men son oeså er i elng i andre nåUei

IllORsø OG EIDEIAVE De( er
ikke lilfældigt, at tang-p.ojek
ter på Endelave hår allie.et sig
n]ed Solarvcnti sonr tørrings
panner. Det har vi foxålt om i

Fra projektleder Bjårne
Ott€sen ervalget ldarL:

"les har undersøgt på net-
tet, hvad der iindes af løsnin-
ge! båseret på vedvarcnde
energi. Uden ai være ckspef
på onrådet, er det niil vu!
deing at Solarventi er heste-
hoveder toran alle de øvrige
mulishe.ler, jes kan Ihde. !t
ardethelt centralt aspekter, at

ies har n€sctnortillid til, at
Solarventi lever op til hvåd de
lover lndelig ved jes, at Solar-
verli hele tiden er frenme i
skoene ned hensyn til videre'
udv diae og fo$klinssan-
a$ejde pi området. Dcrk,r
er dcr ike lvivl on\ at vi lore-
trækker at sanurbejde ned
Solarvenii frenove.," siger

Også andre producenter

Hrordon set .]u Sokrventu nlle I

Jercs fdns-udvikling?
'Jeg torventer, at Solarventi

med deres neset veludviklede
teknik og vil komme til at spil
le en afgorende role i udvik-
ling al tørring af tang hos
Endelave Sealveed og helt sjk-
kert også hos andre tangpro-
ducenter.Tordng af tången er,

saouren med lonudgjlte., de
to helt centrale udgittspostqi
tangbchan.Uingen," lyder det

Forhandlrngerne er så långt,
at rmiddelbart efter somner'
lerien elableres et Dinil æg

n1ed henblik på at aqrDve
systenet til tang, korn, Ama-

Der arbeides således på at
uclvikle et multitø eh!s, så

lapacitetenk n udnlttes hele
årct os håve llere brugere.

"cår det som pladågt, vil !i
om 1;1år skulle tøne 100 - 500
tons tang on året," skønner

nrligt i havbruget.
Men den er også i sig selv en

vigtq sålgsvare i nange mil
lioDer L'rones ]dåssen. Dette
skal ske med denne nye pro-
fessione ehffsolfangerMga-
ve, som nu også opnår inter-

national Solar(elmark god-
kendelse. Anleggene er alle'
rede godkendt lor tilsl0d i
Tyskland, hvor de 1orste bestil-
li4ger er ankomet," fortæ]-
ler Hans Jorgcn Ch.istensen
frå Solarventi.

Produktionsmedatbejder til moderne

CN(+tyrede bukkemaskiner
Vh negel ttuvlt ag tpqet en dyglig nedatbejdet lilvItiq 0k4de ivaftt

pt\duktton.14 beahqdet fdhbarc netalb på t1iw6e naskner og et leverundøt

0f prcf$sianelle nItkinet 0q ilbehøt tilblil(kentlIleft 09 håndvæ*eE

bukninq, k ipninq, !påltn 19 på modene(N( m kino
-r i(einq alb iktemlaqercoqov qelufdtr
pahingaf urci nd oq ldkwrngaf arer

uddam! rsdmnl Mdejdete krriaaende

Hani:øxerat stensen ved en afde por€$ione[e sottang€rc, som skl

Elektriker til hårde hvidevarer
serurce søges
vrsøqer erlaren eleklil.pr r:l*ruice på hårde hvidevarer
råmt-mindrc ela,berde'
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