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Cotes kan sætte et grønt
fingeraftryk verden over
ENERGI: Det prisvindende Slagelse-firma Cotes har flere
verdenspatenter
inden for klimaanlæg, som kan spare
energi og føre til en
billigere produktion
af vindmøller. Det
hele startede i en
hestestald i Drøsselbjerg.

Af Arne Svendsen

Et glimt fra produktionen af store fugtstyringsanlæg på Trafikcenter Allé. Anlæggene skal installeres i en
fabrik i Norge, hvor man pakker laks, for at sikre, at der ikke dannes kondensvand, som kan dryppe ned i
produkterne. 
Foto: Jens Wollesen

SLAGELSE: - Det vil da være
dejligt, hvis vi kan være
med til at sætte et grønt fingeraftryk på udviklingen i
verden, ved at sørge for, at
det bliver så meget billigere
at producere havvindmøller, at en masse kul kan blive
fortrængt som energikilde.
Det siger direktør og ejer
af Slagelse-virksomheden
Cotes, Thomas Rønnow. Firmaet producerer affugtere/
klimaanlæg, og det må man
sige, at de gør godt. Tre patenter på verdensplan giver
mulighed for stor vækst.
Blandt andet et anlæg, som
kan fjerne salten og fugten i
luften inde i havvindmøller,
så de bygges i billigere materialer og holder længere,
fordi de ikke ruster så voldsomt. Anlæggene er installeret i USA’s første offshore
havvindmøllepark.
Opfindelsen blev indstillet til Dansk Industris produktinnovationspris i 2014
som en af de fem mest betydningsfulde, tekniske danske
opfindelser.

Stort potentiale

Smed Ole Petersen i sving med at færdiggøre et at firmaets produkter.

Thomas Rønnow fortæller,
at opfindelsen har et meget
stort potentiale.
- Fremskrivninger viser,
at den de næste 13 år vil
kunne installeres i op til
10-15.000 møller, siger Thomas Rønnow, der oplyser, at
patentet først udløber om 20
år.
Der er derfor grund til optimisme med hensyn til firmaets udvikling.

Tilbage i juni fik Cotes
Elforsk-prisen, der blev overrakt
af kronprins Frederik
ved Energiens Topmøde på Lokomotivmuseet i København. På
billedet ses blandt andre kronprinsen og direktør for
Cotes Thomas Rønnow.
Bagved ses selve opfindelsen,
en ny type affugter, der kan tørre
fødevarer på en ny og
energibesparende måde.

Affugteren Thomas Rønnow her ses med har firmaet faktisk solgt
15.000 stykker af. Den bruges til at sætte ind i vindmøller, så de ikke
får fugtskader i forbindelse med transport og opbevaring inden de
sættes op.
- Vi tror på, at antallet af
medarbejdere vil være fordoblet om tre år, siger Thomas Rønnow.
Virksomheden beskæftiger i dag omkring 70 personer - heraf de 25 på en fabrik
i Polen. I Danmark er de ansatte fordelt på produktio
nen på Trafikcenter Allé,
salg, udvikling og administration på Ndr. Ringgade
samt en lille udviklingsafdeling i Aarhus, hvor Thomas Rønnow bor privat.
Firmaet holdt indtil for et
par år siden til i Skælskør,
men det måtte man stoppe
med, da de anlæg, man producerede blev så store, at
de ikke kunne komme ud af
portene.
- Placeringen i Slagelse
gør det også lettere for os at
rekruttere medarbejdere,
siger Thomas Rønnow.

Start i hestestald

Thomas Rønnow er selv uddannet både ingeniør og civiløkonom og står også bag
de tre nye Cotes-opfindelser,
som har fået verdenspatent.
Det var hans far, Søren
Rønnow Olesen, som startede virksomheden for 30 år siden. Det skete i en hestestald
i Drøsselbjerg.
Faderen er stadig med i
virksomheden - med kontor
på Ndr. Ringgade.
Cotes har det sidste par år
oplevet en vækst på 25-30
procent årligt.
Firmaet udviklede en
ny serie affugtere for et år
siden, og det er dem, som
trækker ordrer ind nu. Samtidig med at de forskellige
patenter er begyndt at blive
kendte.
Thomas Rønnow oplyser, at man har fået investeringsfonden CAPNOVA
med ind som ejer af en del

af virksomheden, og herfra
får man værdifuld sparring.
CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer
i Danmark, som er udpeget
af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne investerer
på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative
virksomheder.

Kan spare meget CO2

I april måned blev Cotes
Dansk Industris Energivirksomhed, og de fik også
årets Elforsk-pris i 2016.
Overrakt af kronprins Frederik.
Prisen blev givet for en
helt ny type affugter, SteamREG, der kan tørre fødevarer på en ny og energibesparende måde.
Cotes-affugteren kan omdanne fugt til varme. Det
gør, at den kan spare op
mod 30 procent af energiforbruget i nogle af de mest
energikrævende processer i
industrien. Den bliver især
henvendt industrien og fødevarebranchen - og den er
særligt anvendelig til blandt
andet spraytørring, som
forvandler mælk, kaffe, kaffefløde og andre væsker til
pulver.
En enkelt maskine kan
spare op til 1300 ton CO2 om
året. Og så er vi tilbage ved
udgangspunktet, nemlig at
sætte et grønt fingeraftryk
ude i verden, hvilket Thomas Rønnow finder meget
væsentligt.
Allerede næste år forventer Cotes at installere de
først SteamREGs, og inden
2020 forudser de at have installeret de første 20 anlæg
herhjemme og i udlandet.
Hvilket vil spare verden for
27.500 ton CO2.

