Pelletsdagar i Borås

”Bygg ett riktigt förråd
Vi har fått ett brev från Mafa, specialister på pelletsförråd som varnar för att göra enkla lösningar. De kan bli
dyra i längden och ge obekväma lösningar.
Säkra och bra lösningar
För att i längden bli ett konkurrenskraftigt alternativ till olja och
el är det också viktigt att få säkra och bra lösningar för hanteringen
av pelletsen. Ingen anläggning är den andra lik.
Många villakunder börjar sin pelletshantering så enkelt och billigt som möjligt med enbart en brännare och matarskruv till denna. Det är då viktigt att mellanförrådet är ordentligt gjort. Att använda en tunna eller låda utan lock eller galler är ingen bra idé.
Galler eller lock är ett skydd så att ingen obehörig kan skada sig
på skruven i botten i förrådet
På marknaden finns en del olika förråd, vi tar Mafas lösningar
som exempel. Vi säljer ett mellanförråd på 300 liter med galler.
Modellen Mini är försedd med kon och ett utlopp i botten. Detta
gör att förrådet kan tömmas helt.

T

emadagar om pelletseld
ning arrangerades av Borås
kommuns energirådgivare.
Tillverkare av P-märkt eldningsutrustning och lokala tillverkare / återförsäljare av pellets
hade bjudits in att visa upp sina
produkter.
Under lördagens hölls även en
föreläsning om pelletseldning av
representanter från Ingenjörshögskolan i Borås, SP samt Borås kommun.
Föreläsningen gav en bred information om pelletseldning för

Bulkleverans är bekvämt
Några av utstälalrna, Pell-X,
EcoTec, Naturenergi, Telllus och
nedtill en gruppbild av företagens
representanter.
de intresserade åhörarna. Intresset för temadagarna var stort och
under lördagen köade folk för att
få ställa frågor till utställarna.

Ny agent för Passatpannan

V

ärmeprodukter i Klippan AB har tagit över bioenergipannan
Passat från Thermias sortiment. Vi ytterligare information kontakta företaget direkt på telefon: 0435-184 10

Det bekvämaste och billigaste sättet att hantera bränslepellets är
som bulkleverans för lagring i silo. Det är många faktorer som
avgör hur svårt det är att hantera pellets.
- Brännarmodell
- Silo typ
- Skruvdragning ( längd & antal böjar )
- Pellets kvalitet.
På marknaden finns speciellt framtagna förråd för just detta ändamål. Varje anläggning är unik och det är därför viktigt att anpassa skruvmatningen från silon till just den brännare som är aktuell i varje enskilt fall.
För den som vill välja ett billigare alternativ och själv bygga sitt
förråd, kan man köpa enbart underdelen från till exempel en Mafa
silo eller en speciell kon. I sortimentet finns även ett stort urval
av övriga detaljer till hemmabyggaren, såsom transportskruvar,
inblås- och avluftningsrör samt tillbehör.

Ny pelletsmatare och modulsystem från NTEnergi
Det händer en hel del i branschen just nu. Hos NTEnergi är det full fart med nyanställningar och mängder av
nya projekt på gång.

N

y ekonomi- och admi
nistrationsansvarig på NTEnergi är Tomas Jacov. Fler nyanställningar är på gång. Företaget har i dagsläget tre stycken
kompletta eldningsanläggningar
från 160 - 480 kW under uppbyggnad.
Fler anläggningar är på gång
under hösten / vintern.
Den 28-29 oktober hade man
öppet hus och visade bland annat

PellX brännare och kaminer i
drift. Företaget räknar med att
sälja ett 50-tal brännare och
kaminer under Nov-Dec, detta
bara i Mullsjö / Habo området.
Som vanligt finns det många
produkter under utveckling,
bland annat den nya Silomaten
som är en patentsökt silo där
inga luckor behöver stängas eller
öppnas, ingen skruv som mal
sönder pelletsen. Under våren
2001 kan denna levereras som
kassett där kunden själv bygger
upp väggarna eller som en komplett enhet.
Företaget har även en ny typ
av Prefab under utveckling i modulform. Man använder modu-

Silo
c:a 70m3

Panncentral

lerna antingen som panncentral
eller silon med silomatkassetten.
Konceptet bygger på en kub där

Villaspecialen Nr 6 2000
Villaspecialen Nr 6 2000

standardmåtten utgår från 3x3x3
m. Kunden kan komponera
dessa efter egna ideér.
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