Gårds- och
fastighetsvärme
2005
FAUST

Översikt för gårdar och mindre
fastigheter. Uppgifterna från
leverantörerna är sammanställda av
Sofie Samuelsson tel: 0708-81 97 01
eller sofie@novator.se.
Arimax Biojet

ÄVEN SPANNMÅL
Bygglant
023-312 10
Levererar utrustningar från FAUST. Flödesmatade pannor eller pannor med satsvis förbränning mot
ackumulatortank. Anläggningarna är flexibla på bränsle. Hela rundbalar av halm eller hö, trä, fyrkantsbalar eller helved, flis, spannmål, olivkärnor och pellets kan eldas. Produkter i effektintervall 50500 kW fukt max 50%, 150 - 600 kW fukt 15 - 30%.

Jöab, John E Öhrén
0250-105 30
Flis och spåneldning med förugn upp till 500 kW, bränslematningssystem, hela värmecentraler, bränslen.

LT Energiteknik
0910-346 00
Levererar anläggningar med effekt: 20 - 640 kW från VETO.
Mycket bränsleflexibel, max 45
% fukt.
På bilden ses Vetocont värmecentral. Kopplingsfärdig central
för fasta bränslen.
En helhetslösning som kan flyttas vid behov.
Effekt upp till 640 kW.
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LING Biovärme
ÄVEN
031-55 48 80
Spannmålspanna komplett med brännare och magasin. Stående tuber, bränslematning med undermatningsteknik. Stor
asklåda på 27 l, sprinklersystem som säkerhet. Som tillbehör finns automatisk
bränslepåfyllning från silo eller magasin.

Naturenergi Iwabo
0278 - 63 64 30
Pelletsbrännaren Iwabo Fastighet klarar effekter från 50 - 450
kW. Eltändning. Går att få i
helhetssytem med panna.
Iwabomatic helautomatisk flisförugn med eltändning i tre
storlekar dock max. 200 kW.
Max 30 procent fukthalt. Ansluts helst till vedpannor. Har
även spannmålseldning 24 kW
med eltändning, samt pelletsbrännare för villor. På bilden
ses Iwabo Fastighet installerad
i en Triplomatpanna.
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Blacksmith
Kleinsmedie
+45 97 38 10 25
Dansk kompakt enhet byggd
kring fastbränslestoker. Bränslemagasin på 300l, 500 l och
750l. Finns i 20, 30 eller 50kW,
underförbränning, klarar vedlängder på 50 eller 70 cm. Kan
eldas med pellets, flis, spannmål, olivkärnor. Inmatningen
kan kompletteras med omröra-
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re. Utbytbar eldstad. Är utrustad med O2-styrning. Pris från
31.000 dkr.
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Smedberga Energi
070-685 19 19
GEJS Multistoker för alla typer
av spannmål inkl. Ärter och oljeväxter. Även pellets, sågspån,
flis mm. 60 kW spannmål, 80
kW pellets. Kan komb. med
vedpanna. Kraftig och enkel
konstruktion.

Passat Skelhøje A/S
0045-86 65 21 00
Levererar halmförbränningutrustningar, storbalspannor för
Hesston. Halmbalar 120 x
120x 240 cm och rundbalar
med diameter 180 cm. Skelhøje Energi-Unit är en för utomhusmontering nyckelfärdig
pannanläggning, förutom fundament och skorsten. Finns i
åtta olika utföranden.
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Janfire AB
0771-100 100
Janfire System Jet är avsedd för
pellets levereras i storlekar från
40 – 600 kW. Okänslig för
pelletskvalitet, aska mm genom
den roterande brännartrumman.
Brännaren är helt modulerande ner till 2% av toppeffekten efter den önskande stigartemperaturen. Fullständigt aut.
askhanteringsyst. sotintervaller

I Sverige finns produkterna
hos: Botillelund Tel: 046-24
80 10 och hos Votab AB Tel:
0340-676050. Båda företagen
har även mindre modeller av
Passat produkter i olika utföranden.

ner till 2 ggr per år. Kan lev. i olika typer av prefab. hus.

LIN-KA KLM Energi AB
0176-193 30
KLM Energi & Mekanik AB
är återförsäljare för Danska,
LIN-KA MASKINFABRIK
A/S. Pellets-förbränningsutrustningar. Fristående eller
containerbyggda. Från 70 kW
upp till 3,5 MW. Panna, fabrikat Danstoker. Pannan är
en högeffektiv tubrörspanna i kompletta och funktionsklara
3 stråk med vattenkylda gav- innehållande alla nödvändiga
lar. Isolerad med 100 mm mi- komponenter och utrustningar.
neralull vilket innebär mini- All säkerhetsutrustning i enligmala värmeförluster Silout- het med fastbränsle-normen inrustningen tas fram anpassat går i leveransen PLC-styrning
efter beställarens önskemål för med display. Vid sammanatt passa i kringliggande mil- koppling av flera pannor instaljö. Anläggningarna levereras leras ett pannväljarsystem.
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Mekano i Malung
0280- 100 10
Flisförråd, stokrar och panncentraler för flis och kutterspån.
Har även en komplett flyttbar
prefab panncentral där den största varianten ligger på 2 MW
med flisförråd, pannrum, multicyklon, automatisk askutmatning och skorsten.

Sahlins Ecotec
0320 - 20 93 40
Industribrännare C2 150 - 300
kW. Har flera storlekar av pelletsbrännare 14 - 300 kW.
Undermatningsteknik. Även
utmatningen av aska kan automatiseras, PLC-styrning. Passar nästan alla befintliga oljepannor. Har även färdig panncentral SajTec. AgroTec
spannmålsbrännare, i första
hand havre. Fungerar även
med mix havre/korn. Fukthalt

max 15%.
Går
att
docka till de
flesta pannor. Effekt:
10 - 20 kW

ELDAB AB
0550-137 14
Säljer och marknadsför pannan
Biomaster P från Hollensen.
Pannan är avsedd för torrt biobränsle. Levereras komplett
med påbyggd hjälputrustning
vilket bildar en kompakt enhet
som med fördel monteras i
container för mobildrift. Delvis
rörlig rost som är monterad lät-

tinllgängligt. Pannanäggningen har
komplett styr- och reglersystem,
PLC som standard. Har även
pellets och asktillbehör om kunden önskar.
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Svemo elektronik
023-335 45
Fliseldningsaggregat för villa till
mindre industri. Ugnar specialtillverkas efter kundens behov.
Eldas med alla biobränslen tex.
sågspån eller industriflis.
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Swebo Flis
ÄVEN SPANNMÅL
0921-152 54
Swebo Biotherm
En nytillverkad förbränningsanläggning som eldar extremt fuktiga bränslen såsom flis, allmänna
restprodukter och med en viss konvertering av anläggningen förbränner den också hästspillning
blandat med olika strömedel. Hästspillningen förbränns direkt utan några torkprocedurer. Anläggningens förbränningsteknik är helt ny och revolutionerande. Material upp till 63% fuktighetshalt förbränns med extremt goda resultat.
Swebo Energibrännare 65-500 kW
Swebo Energibrännare med helkeramisk förugn från vanliga villor upp till max effekter på 500
kW. Finns med olika förråd från 800 liter till 100 m3. Eldningen kan eldas med fuktighetshalt upp till 45%. Material
såsom flis, spån, stycketorv, bittorv, pellets, spannmål mm. Bränsleflexibla anläggningar.
Arimax värmesystem 20-3000 kW
Pannor och stokerbrännare från 20-3000 kw. Bioenergisystemet innefattas av Arimax Hakejet och
Biojet. Biojet är utrustat med vattenkylt brännarhuvud för högre verkningsgrad. Förråd från 500
liter till ca 100 m3. Även färdiga pannhus levereras.
Swebo Pelletspannor 15-700 kW
En ny helautomatisk pelletspanna. Pannan rengör själv brännkoppen och rökkanalerna med en
driftsäker rengöringsmekanism. Finns även att få med automatisk askurmatning. Prov med spannmål.

BAXI AB
0515-171 10
MultiHeat specialpanna för
biobränslen, spannmål. Effekt
upp till 40 kW, kan dock kopplas ihop och då bilda större enheter. Stor erfarenhet av spannmålseldning från den Danska
marknaden. Helautomatisk
panna med integrerad brännare.

Hinnagårds
ÄVEN
Lantbruksservice
0346- 250 79
Spannmålsbrännare som byggs
för att passa just det befintliga
pannrummet. Två säkerhetsbrytare samt två sprinklers. Avsedd att elda med havre men
fungerar även på mix med vete
eller korn.Har flera modeller.
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Sonnys Maskiner
0514-105 05
Effekt upp till 95 kW. Finns i
fyra olika storlekar. Stokermodell som tar olika typer av
bränsle såsom träpellets, flis,
spån, havre, korn och vete.
Sprinklers, tätt lock med brytare för automatisk stopp. CEoch TUV-märkt. Pris från:
35.625:- inkl. moms.

ÄVEN SPANNMÅL

SPANNMÅL

KMP AB
020-44 28 50
PX 50 passar vid installation i
t.ex. flerfamiljshus, mindre industri- och hyresfastigheter,
lantbruk etc. Automatisk tändning. Materialvalet är gjort med
tanke på lång livslängd och låga
kostnader. PX 50 har inga rörliga delar och är tillverkad i
rostfritt, syrafast och högtemperaturbeständigt stål. PX 50 är
utrustad med flera av varann
oberoende säkerhetsfunktioner
såsom fallrör, överhettningsskydd och en övervakningssensor för flamman. PX 50 är
mycket enkel att installera och

Värmeprodukter
Floda
0582-526 46
Har flera varianter av pannor
passande för större fastigheter.
Bränsleflexibla upp till 1100
kW även varmluftspannor upp
till 276 kW. På bild flispanna.

den framåtbrinnande principen gör att den passar i de flesta typer pannor. Produkten
uppfyller alla gällande krav på
brand- och elsäkerhet.
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Tunab
0225-20490
Pelletsbrännare för fastighetscentraler upp till 300 kW.
Adaptiv styrning, även via internet.
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