
CHALLENGE EFFICIENCY

Byggvärme
Kostnadseffektiv och miljövänlig värme 
till byggarbetsplatsen



Värm upp din byggarbetsplats 

på ett miljömässigt, leverans-

säkert och kostnadseffektivt 

sätt med SWEPs fjärrvärme-

tjänst Byggvärme.

Smart

Kostnadseffektivt 

Leveranssäkert 

Bra miljöval

Fjärrvärme är ett effektivt alternativ för uppvärmning 

av befintliga fastigheter och det är lika fördelaktigt på 

en byggarbetsplats. Genom att ansluta till 

fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att 

tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. 

Det gäller såväl avfuktning och torkning som 

uppvärmning av byggbaracker och platskontor. 

Kostnaden för Byggvärme då man använder sig av 

fjärrvärme som energibärare är konkurrenskraftigt i 

jämförelse med andra tillfälliga energikällor vid 

byggarbetsplatser, som till exempel eldrivna fläktar 

eller gasolaggregat. 

Leveranssäkerheten av Byggvärme är lika trygg som en 

ordinarie fjärrvärmeleverans. Mängden värme 

begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt 

överenskommet effektbehov (servisdimensionering). 

Byggvärme är ett bra val för byggarbetsplatser med 

höga miljökrav och miljöpåverkan går att mäta, för 

såväl energianvändning som koldioxidutsläpp.
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Byggvärme oberoende 

av befintlig fjärrvärmecentral

En separat fjärrvärmeledning med egen mätare 

installeras och används tillsammans med särskild 

byggvärmecentral på önskad plats, oberoende av 

permanent fjärrvärmeanslutning. 

Kostnader tillkommer för temporär servisledning, 

mätutrustning och slutkontroll etc.

Intresserad? Kontakta ansvarig projektledare eller 

SWEPs kundservice idag.

SWEP erbjuder:

Byggvärmecentral 400kW / 830kW

Installation

Driftsättning

Utbildning

Service & 
underhåll

Uthyrning av 
undercentral

Optimerad lösning

Systemkomponenter

Kvalitet

Godkännande

Tillverkare

Den mobila fjärrvärmecentralen är avsedd att 

tillhandahålla värme under fastighetens upp-

förande. Enheten är uppbyggd kring en lödd 

plattvärmeväxlare i syrafast rostfritt stål, dimen-

sionerad med marknadens högsta krav på 

verkningsgrad. 

Fjärrvärmecentralen levereras med all erforderlig 

utrustning, nödvändig för att garantera dess 

funktion och prestanda.

En komplett styr- och reglerlösning, anpassad för 

fjärrvärmeapplikationer, gör det möjligt att 

optimalt styra byggvärmekretsens temperatur i 

förhållande till utomhus- och fjärrvärme-

temperatur, oavsett effektuttag. Resultatet är hög 

avkylning och lägsta driftkostnad. Fjärrvärme-

kretsen (VP) innehåller styrventiler, temperatur-

givare, termometrar och värmeväxlare. 

Byggvärmekretsen (VS) innehåller termometrar, 

filter, elektroniskt tryckstyrd cirkulationspump, 

manometerkoppel, avluftare, expansionskärl, två 

separata in- och utlopp för byggvärme med 

avstängningsventiler. Systemet är avsett för 

byggnader upp till 40 m höjd. 

 

Samtliga systemkomponenter är monterade, 

elektriskt anslutna och fabriksprovade vid 

leverans. Apparatskåpet innehåller regulator, 

brytare och övrig elektrisk utrustning, vilket ger en 

enkel och överskådlig el-installation.

Alla processer är certifierade enligt kvalitets-

systemet ISO 9001-2000.

Systemet levereras CE märkt som funktionsklart 

aggregat i enlighet med tryckkärls direktivet (PED) 

97/23/EC.

SWEP International AB
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Mobil fjärrvärmecentral – 400kW Mobil fjärrvärmecentral – 830kW 

Expansionskärl VS

Värmeväxlare

Styrventil / Ställdon

Cirkulations-
pump VS Cirkulations-

pump VS

Filter VS
Avluftare VS

Apparatskåp

Enhet  - Sekundär

Filter primär

Ovanstående tekniska data avser SWEP standard design. 
SWEP reserverar sig rätten att göra förändringar i underlaget utan föregående varsel

Ovanstående tekniska data avser SWEP standard design. Vi ber Er notera att varianter på denna 
konstruktion med avseende på rör dimensioner, arbetstryck etc., kan tillhandahållas på begäran.

SWEP reserverar sig rätten att göra förändringar i underlaget utan föregående varsel

Enhet  - Primär

Tekniska data VP (fjärrvärme) VS (byggvärme)

Värmeeffekt kW 400

Inloppstemperatur °C 95.0 50.0

Utloppstemperatur °C 53.4 80.0

Flöde kg/s 2.29 3.18

Tryckfall värmeväxlare kPa 8 11

Rördimensioner DN DN50 DN50

Rörmaterial Kolstål Rostfritt

Styrventil Kvs 10.0

Max differenstryck kPa 600 105 (pump)

Max arbetstryck/provtryck bar(g) 25 / 36 bar 6 / 9 bar

Max arbetstemperatur °C 120°C 95°C

Bredd x Längd x Höjd mm 540 x 1000 x 1740 (Primär-vagn) 

540 x 1000 x 1740 (Sekundär-vagn)

Värmeväxlare SWEP (B120Tx100)

Styr och reglerutrustning Regin Corrigo E283DWM-3

Cirkulationspump Grundfos (Magna 3 50-150 F)

Avluftare SpiroCombi Air & Dirt DN50

Godkännande Europa, Tryckkärlsdirektivet (PED 97/23/EC)

Tekniska data VP (fjärrvärme) VS (byggvärme)

Värmeeffekt kW 830

Inloppstemperatur °C 95.0 50.0

Utloppstemperatur °C 53.0 80.0

Flöde kg/s 4.71 6.61

Tryckfall värmeväxlare kPa 10 18

Rör dimensioner DN DN65 DN80

Rörmaterial Kolstål Rostfritt

Styrventil Kvs 25

Max differenstryck kPa 600 132 (pump)

Max arbetstryck/provtryck bar(g) 25/36 bar 6/9 bar

Max arbetstemperatur °C 120°C 95°C

Bredd x Längd x Höjd mm 700 x 2000 x 2000

Värmeväxlare SWEP (B320HTHx180)

Styr och reglerutrustning Regin Corrigo E283DWM-3

Cirkulationspump Grundfos (Magna 3 65-150F)

Avluftare Spirovent Air & Dirt DN80

Godkännande Europa, Tryckkärlsdirektivet (PED 97/23/EC)

Värmeväxlare

Expansionskärl

Styrventil/Ställdon

Filter VS

Apparatskåp
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Challenge efficiency 

Vi på SWEP är övertygade om att vår framtid är 

beroende av att ge mer energi än vi använder – från 

vår planet och av våra medmänniskor. Därför lägger 

vi vår energi på att leda konverteringen till en hållbar 

energiförbrukning inom värmeväxling. Under mer än 

trettio år har SWEP blivit synonymt med att ständigt 

utmana det redan effektiva.

SWEP är världsledande leverantör av lödda 

plattvärmeväxlare till utrustning för värme, kyla och 

ventilation samt många andra industriella app-

likationer. Med över 1000 dedikerade medarbetare, 

noga utvalda affärspartners, global produktion, 

försäljning och engagerad service erbjuder vi expert-

kunskap och nära samarbete som konkurrens-

kraftigt flyttar fram positionerna för en mer hållbar 

framtid. 

Jens Sjölin – Projektledare Göteborg

Telefon: 073 231 73 02

e-post: jens.sjolin@swep.net

Dennis Sandell – Projektledare Göteborg

Telefon: 076 626 12 41

e-post: dennis.sandell@swep.net

www.swep.net
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