BIOVÄRMEGUIDEN
- Anvisningar för dimensionering av biovärmeystem.
Arimax biovärmeprodukter

NATURLIG OCH FÖRNYBAR ENERGI
Den moderna biovärmen är ett tryggt och fördelaktigt sätt att
sköta uppvärmningen. De högkvalitativa biovärmesystem som
Ariterm har utvecklat och tillverkar ger möjlighet att på ett effektivt och tillförlitligt sätt utnyttja inhemska energikällor; skogsflis,
träpellets och stycketorv.

Flis är flisor eller spån som huggits från träd, det vill säga rent trä.
Råvara till flis kan vara hela träd, hyggesavfall eller annat träavfall.
Flisens kvalitet är av stor betydelse för hur bra systemen fungerar.
Skogsflis har de bästa egenskaperna för energiproduktion.
Stycketorv är det biobränsle som förnyas långsammast av de
vanligaste biobränslena. Den har det mest fördelaktiga priset och
lämpar sig bäst som bränsle i större biovärmeanläggningar. Även
torv uppfyller de ovan nämnda kraven på hållbar utveckling.

De inhemska energiformerna förstärker sin ställning för varje år
sin ställning på marknaden. Orsakerna till detta är enkla; bl.a. är
skogsflis, pellets och stycketorv förnybara, miljövänliga, inhemska och ekonomiska energikällor, och en övergång till dem minskar
utsläppen av svavel- och växthusgaser till atmosfären. De uppfyller alltså de krav på hållbar utveckling, som man idag ställer på
energikällor för uppvärmning.

Träpellets är ett bränsle som är inhemskt, har jämn kvalitet och
ett högt värmevärde. Träpellets tillverkas genom pressning av
sågspån och kutterspån. Råvaran kommer huvudsakligen från
företag inom den mekaniska skogsindustrin. Vid framställning av
pellets används inga tillsatsämnen, och därför är de lika miljövänliga som flis.

Den moderna biovärmen är lättskött och i hög grad automatiserad, varvid den egna arbetsinsatsen för drift och underhåll av
värmesystemet har kunnat minimeras. Den här utvecklingen har
också gett upphov till en ny typ av företag, värmeföretag, med en
lokal företagare som säljer värme producerad med bioenergitill
sina kunder.

Träbriketter liknar till sammansättningen pellets, men är betydligt
större. På grund av den större storleken och högre förbränningstemperaturen lämpar sig träbriketter närmast för anläggningar
av en större storleksklass (>500 kW).

Som en inhemsk energikälla utgör trä en naturlig del av uppvärmningen. Trä i olika former uppfyller väl kriterierna för en bra
energikälla. Som energikälla är trä miljövänligt och förnybart och
ger i praktiken icke-förorenande energi. I dag växer det mera trä
än vad som används; av trä som lämpar sig för energiproduktion
lämnas årligen över 15 miljoner m3 oanvänt (ex. Finland).

Flis

Spannmål i olika former är ofta tillgängliga på jordbruk. Spannmålens förbränningsegenskaper skiljer sig dock mycket från
träbränslen. Andelen aska är upp till tio gånger så hög och askans
smältpunkt är låg. Användning av spannmål som bränsle ökar
rengörings- och underhållsarbetet avsevärt. Spannmålens lämplighet som bränsle måste alltid övervägas från fall till fall och med
den specifika anläggningen som utgångspunkt.

Stycketorv

Pellets

Träbriketter

PLANERING OCH DIMENSIONERING AV BIOVÄRMESYSTEM
Denna Biovärmeguide är avsedd att vara en planerings- och installationsguide som vägledning för dem som planerar och anskaffar
biovärmesystem.
Vid planering av ett nytt biovärmesystem kan man gå till väga på följande sätt:
Beräkna värmeeffektbehovet
(maximal effekt
kW)

Beräkna det totala
energibehovet för
ett år (kWh)

Välj vilka bränslen
som skall användas
(flis, pellets, stycketorv)

Beräkna stoleksklassen på årsförbrukningen av
bränsle (m3)
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Ta reda på förutsättningarna och utrymmesbehovet för
förvaring av bränslet

Ta reda på hur stort
utrymme systemet
kräver (i samarbete
med tillverkaren)

Välj lämpligt
uppvärmningssystem (typ, effekt,
märke)

Behov av värmeeffekt
Fastighetens totala värmeeffektbehov utgörs av byggnadernas värmeförluster, ventilation och varmvattenförbrukning.
Värdena i tabellen här invid kan användas som riktlinjer för
uträkning av eff ektbehovet, när objektet är ett nytt/gammalt
bostadshus. Värmeeffektbehovet för olika service-, produktions- och husdjurbyggnader måste kalkyleras från fall till fall,
eftersom värmeförlusterna varierar mycket beroende bl.a.
på isolering, använd temperatur, ventilation, vattenanvändning, om stora dörrar öppnas osv. Om man inte har tillgång till
några byggnadstekniska data, kan storleksklassen på effekten
bestämmas utgående från t.ex. värdet 20 W/m3.

Effektförlusterna i kulverten är ganska små. För moderna, välisolerade kulvert är värmeförlusterna ca 20 W/meter. Det lönar sig att kontrollera saken med kulverttillverkaren.
För nya bostadshus
För gamla bostadshus

18 W/rm3
25-30 W/rm3

Beräkningsexempel
Ett gammalt bostadshus i gott skick med en yta på
Rumshöjd
Byggnadens volym

Den värmeeffekt som krävs för varmvatten kan kortvarigt vara
betydande. T.ex. kräver en vanlig dusch en effekt på 30 kW.

200 m2
x 2,60 m
= 520 m3

Värmeeffektbehovet 520x25 W

13 kW

Beräkning av värmeeffektbehovet (toppeffekt)
Exempel 1. LANTBRUKSFASTIGHET

Exempel 2. RADHUSLÄNGA + SKOLA
Radhus med 6 lägenheter och skola, gemensam värmecentral

Bostadshus
Yta 200 m2
Rumshöjd 2,60 m
Byggnadens volym 200 x 2,6 = 520 m3
Värmeeffektbehov 520 x 25W 13 kW

Bostadshus (nytt radhus)
Byggnadsvolym 1100 m3
Värmeeffektbehov 1100 x 20W
13 kW

Skolbyggnad

Maskinhall
Yta 300 m2
Hallens inre höjd 3 m
Byggnadens volym 300 x 3 = 900 m3
Värmeeffektbehov 900 x 22W

Byggnadsvolym 3000 m3
Värmeeffektbehov 3000 x 30W

Beräknad effektförlust
(200 m varmluftskanaler, 20 W/m)

Radhus: beräknad maximal förbrukning 80 kW
Skola: beräknad maximal förbrukning 75 k
Kortvariga förbrukningstoppar (max 155 kW), reserveras 80
kW och resten lånas från uppvärmningen, pannan utrustas
med en 150 kW värmeväxlare för tappvatten

1 kW

Varmt tappvatten

Toppeffektbehov

Varmt tappvatten: Två duschar, effektbehov 60 kW. Effektbehovet är
kortvarigt och behöver därför inte beaktas separat, utan pannan
utrustas med en tillräckligt effektiv tappvattenslinga.
Toppeffektbehov

4 kW

Varmt tappvatten

25 kW

Värmekulvertar
Beräknad effektförlust
(50 m kulvert, 20 W/m)

90 kW

Varmluftskanaler
20 kW

Ladugård
Behov av tillskottsvärme under vintern

22 kW

80 kW
196 kW

OBS! En rätt dimensionering av effektbehovet är grunden för ett välfungerande uppvärmningssystem! Man bör ovillkorligen diskutera det med sakkunniga, eftersom en rätt dimensionering sparar in onödiga investeringar och
garanterar att systemet fungerar felfritt.

59 kW

Vid sommarbruk med långa stilleståndstider, är det viktigt att
se till att draget är tillräckligt (bör vara 30 Pa). Ifall tillräckligt
drag inte kan säkerställas bör undertrycksstyrd rökgasfläkt installeras. I ett system utrustat med fläkt kan skorstenens höjd
anpassas till omgivningen (inget höjdkrav).

Fuktvariationer i bränslet (flis) kan utnyttjas för säsongvariationer i värmebehovet. På vintern lönar det sig att bränna
torr flis med högre värmevärde då värmeeffektbehovet är
som störst. Fuktigare flis lönar det sig att bränna på sommaren. Fuktigare flis kräver längre driftperioder/producerad
värmeenhet, på det sättet kan man bäst utnyttja biobrännarens egenskaper. Genom att förkorta pausperioderna kan
man förbättra både verkningsgraden och driftsäkerheten.
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Det totala energibehovet under ett år
Den totala årliga energiförbrukningen påverkar valet av förbränningsteknik och bränsle. I våra exempel är den totala
årliga energiförbrukningen av den storleksklass som tabellen
anger.

Mängden rökgaser blir också större, med ökat flöde som följd.
Pannan förmår då inte mera utnyttja all värmeenergi och temperaturen på rökgaserna ökar.
I tabellen nedan visas fukthaltens inverkan på årsförbrukningen av flis exempelfallet 2 (radhuslänga + skola; det totala
energibehovet 205 000 kWh).

Exempel 1. LANTBRUKSFASTIGHET
Bostadshus

34 000 kWh/år

Maskinhall

15 000 kWh/år

Ladugård

25 000 kWh/år

Varmt tappvatten

Fukthalt 20 %
Fukthalt 30 %
Fukthalt 50 %

8 000 kWh/år

Sammanlagt

82 000 kWh/år

Fukthaltens inverkan på val och dimensionering av
skorsten
Då pannan körs på nominell effekt med dimensioneringsbränsle är mängden rökgaser konstant. Vid bruk av fuktigare
bränsle ökar bränslekonsumptionen och mängden rökgaser
blir större. Detta bör beaktas vid val av skorsten och eventuell
rökgasfläkt.

Exempel 2. RADHUSLÄNGA + SKOLA
Bostadshus Värmeförluster

37 000 kWh/år

Varmt tappvatten

18 000 kWh/år

Skolbyggnad Värmeförluster

120 000 kWh/år

Varmt tappvatten

30 000 kWh/år

Sammanlagt

205 000 kWh/år

Rökgastemperatur (˚C)

500

Val av bränsle
De vanligaste bränslena är: flis, stycketorv, pellets och sågspån. Valet av bränsle påverkas åtminstone av följande faktorer: tillgång, transporter, lagring, torkning.

50 %

Om flis eller stycketorv används som bränsle, kontrolleras
dess fukthalt och variation. En bra målsättning är att bränslets
fukthalt inte skall överskrida 40 % i biobränslesystem med en
effekt lägre än 1 000 kW. I fråga om flis måste man också ta
hänsyn till lagringstiden.

400

n. 2,7 im3/MWh

40 %
300

Jämförelse av olika bränslens energiinnehåll
Flis 850 kWh/m

årsförbrukning 290 i-m3
årsförbrukning 340 i-m3
årsförbrukning 640 i-m3

3

Stycketorv 1300 kWh/m

30 %

3

3

Pellets 3150 kWh/m

Lätt eldningsolja 10000 kWh/m

20 %

200

3

0         

5000

10000

10 %
n. 1,1 im3/MWh

Bränslets fukthalt
Med den moderna förbränningstekniken brinner också fuktigt
bränsle, men när fukthalten ökar stiger bränsleförbrukningen
brant och behovet av sotning av pannan ökar. Fuktigt bränsle
brinner orent, sotar och ger mera aska.
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Använd effekt i förhållande till pannans nominella effekt (%)

Ju fuktigare bränsle man använder
desto sämre verkningsgrad får man.
Bränslekonsumptionen ökar.

Med mycket fuktig flis (> 40 %) rekommenderas att systemet
dimensioneras större än den nominella effekten. Avdunstningen av fukt under förbränningen kräver energi och för att
uppnå samma måleffekt måste systemet överdimensioneras.

Ju torrare bränsle desto
bättre verkningsgrad.
Bränslekonsumptionen sjunker.
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Årsförbrukning av bränsle
Med olika bränslen kräver våra exempelobjekt följande teoretiska bränslemängder för den totala årsförbrukningen:
Bränsle

Lantbruksfastighet

Radhuslänga+skola

Pellets

32 m3

81 m3

Stycketorv

76 m3

190 m3

Flis

125 m3

290 m3

Säsongvariationer i förbrukningen
Man bör uppmärksamma att medan systemet dimensioneras
för den toppeffekt som behövs kan förbrukningen under den
varmaste tiden av året sjunka till en tiondel eller mindre.
Val av system och systemleverantör
Ställ åtminstone följande viktiga frågor till systemleverantören:

Egenskaper hos en bra biobrännare
• hög temperatur på lågan = pellets 1000 °C, flis 1000 °C,
stycketorv 950 °C
• litet luftöverskott, t. ex. under 1,4 (stort luftöverskott
försvagar verkningsgraden)
• små utsläpp av kolmonoxid (CO-utsläpp), värden under
1000 ppm (eller 0,1 %)
• små utsläpp av kväveoxider (NOX)
• bra låglastegenskaper (t.ex. 20-100 %)
• bra bakbransskydd (säkerhet)

- temperaturen på den rökgas som avgår från pannan vid 100 % effekt?
(ett bra värde är under 200 °C med ren panna)
- rökgasens kolmonoxidhalt vid 50 % och 100 % effekt?
(ett bra värde är under 0,1%)
- minsta effekt, med vilken systemet hålls igång? (t.ex. 20 %)
- hur fungerar brännarens bakbrandsskydd?
- vilka funktioner omfattar automatiken som ingår i leveransen,
vilka tilläggsfunktioner finns att få?
- pannans vikt? (en hög vikt berättar om en tillräcklig eldyta och en
robust konstruktion)
- pannans tryckklass? (t.ex. 4 bar)

Egenskaper hos en bra panna
En brännare som förbränner rent och effektivt kräver en panna som på effektivast möjliga sätt kan överföra värmen från de
heta rökgaserna från brännaren till vattnet i pannan.
• stående konvektion (förlänger serviceintervallen)
• lätt att rengöra
• låg rökgastemperatur 150-180 °C (vid nominell effekt)
• tillräcklig eldyta (en förutsättning för att värmen effektivt
ska överföras till vattnet i pannan)
• tillräckligt hög tryckklass (gör det möjligt att använda en
tillräckligt hög temperatur)
• pannans vikt (indikerar dimensioneringen av eldytorna,
hur robust konstruktionen är, pannans livslängd)

Val av biobrännare och biopanna
Som effekten för brännare och panna väljs i allmänhet efter
den beräknade toppeffekten, om inga andra värmekällor används.
I våra exempel väljs för lantbruksfastigheten en brännare och
panna med en nominell effekt på 60 kW och för radhuslängan/
skolan 200 kW. Brännarens och pannans effekter anges som
nominella effekter, dvs man bör få ut en effekt på 200 kW från
en kombination av brännare-panna märkt med 200 kW.
När du väljer biobrännare och -panna bör du ta rätt på hur
stor toppeffekt (kW) som krävs för din fastighet och vilka
bränslen som huvudsakligen används. Uppge också variationen för bränslets fukthalt (t.ex. flis 25-40 %).

Alla Ariterms pannor tillverkas så att de motsvarar högsta
nivån enligt direktiven om tryckutrustning. Som ett bevis på
detta har alla Arimax pannor en konstruktionstemperatur
på 120 °C och ett certifikat för tryckutrustning beviljat av
Inspecta, no: INS00-20.

Biobrännaren och pannan utgör en helhet, som bör fungera
sömlöst tillsammans. Arimaxbrännare och pannor är från början planerade för att bli en välfungerande anläggning. Effekter, kopplingar och olika anslutningar passar lätt ihop och det
viktigaste, det vill säga förbränningsresultatet, är av högsta
klass.

Biovärmesystem med stor effekt
Om kombinationen brännare/panna som inte har en effekt
som uppfyller toppeffektbehovet för ditt system, kan man
med en traditionell trapprost värma med flis upp till 3 MW.
Fråga mer på fabriken!
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PRINCIPSKISS AV ETT VÄLPLANERAT BIOVÄRMESYSTEM

Exempelskiss på flisvärmeanläggning

Komponenterna i ett biovärmesystem

Paisuntasäiliö
Takapalosuojaus x2

Polttoainevarasto
tankopurkaimilla

•AVTA
•pulssiohjattu sammutusjärjestelmä

TiiMi

GSM/internet-käyttö
ja hälytykset

Savupiippu

Bränslelager
med
Menoyhde
skrapförråd
Paluuyhde

Savukaasun
puhdistin
Tuhkaruuvi

Polttoainevaraston täyttö
etukuormaajalla
Polttoaineen syöttöruuvit
(varastoruuvi, poltinruuvi)

Påfyllning av bränslelagret med frontlastare
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Biopoltin
puhaltimineen

Tuhkajalusta Savukaasuimuri

Tuhka-astia

Omsorgsfull planering borgar för ett gott slutresultat
Grunden för ett fungerande, ekonomiskt och lättskött biovärmesystem är en omsorgsfull planering. Innan man börjar
bygga behöver man utreda effektbehovet, val av utrustning
och lösningar för bränslelagring utgående. Man utgår från valt
bränsle, hur service och underhåll skall fungera, automationsgrad och brandsäkerhet.

Planeringens nyckelfaktorer är bland annat...
• dimensionering av effekt, spets- och reserveffekt
• lätt att underhålla och rengöra (passage till luckor osv.)
• placering av luckor och brännare
• förrådets storlek och påfyllning
• typ och dimensionering av förrådets matningsmekanism
och bränsletransportörer
• nivån på bakbrandsskyddet
• automationsnivå och eventuell fjärrövervakning
• automatiskt avlägsnande av aska
• röksug och/eller rökgasrenare

Vi rekommenderar att man använder professionell hjälp vid
planeringen. I fråga om brandsäkerhet lönar det sig att så
snabbt som möjligt kontakta de lokala brandskyddsmyndigheterna. Då kan myndighetsbestämmelserna beaktas redan
på planeringsstadiet. Ofta installeras värmesystem i befintlig byggnad, men det lönar sig att också överväga en separat
värmecentral eller färdigbyggd värmecontainer.

GSM modem

Expansionskärl

Skorsten

Bakbrandsskydd x2
• AVTA
• pulsstyrt
esläckningssystem
Anslutning för framledning
Returanslutning
SWEBO
Rökgasrenare

Askskruv

Matarskruvar för bränsle
(lagerskruv, brännarskruv)

Biobrännare
med fläktar

Askfundament
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Rökgasfläkt

Askkärl

ATT ELDA KLOKT ÄR ATT ELDA EKONOMISKT

Idag värms mer och mer villor och industrier upp
med bioenergi i form av flis, pellets och andra
bränslen. Detta ställer lite krav på innehavaren
av en bioenergianläggning om denne ska få den
driftekonomi som bioenergilösningar är kända
för att leverera.
Vi på SWEBO Bioenergy jobbar målmedvetet efter att hela tiden optimera styrningsenheter och
regulatorer som sitter i vår utrustning, allt för att
kunna maximera uteffekten.
Vår eldningsautomatik SA2 är framtagen för att
ge innehavaren en bekymmersfri och effektoptimerad eldning, men även en systemövervakning
och reglerings av förbränningsprocesser.
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STYR ANLÄGGNINGEN ONLINE!
När storförbrukare av energi går över till alternativa energikällor som t.ex. bioenergi är driftsäkerhet ett absolut måste. Många gånger ligger en bioenergianläggning inte direkt
i anslutning till vare sig servicepersonal eller driftpersonal
vilket ger ett merarbete i service i form av resor till och från
anläggningen.
Vår eldningsautomatik FBS är framtagen för att ge innehavaren en bekymmersfri och effektoptimerad eldning men
även en systemövervakning och reglerings av förbränningsprocesser via Internet.
SWEBO FBS är en av marknadens mer effektiva och innovativa eldningsautomatiker. Den övervakar och styr hela
förbränningsprocessen genom ett stort antal givare och
sensorer. Hela processen går att följa via Internet och även
styra via Internet.
Vi på SWEBO Bioenergy jobbar målmedvetet efter att hela
tiden optimera styrningsenheter och regulatorer som sitter
i vår utrustning, allt för att kunna maximera uteffekten.
FBS har automatlarm på alla processer vilket ger en hög
driftsäkerhet och kort servicenärvaro samt en servicehistorik som är mycket värdefull då anläggningsutvärdering
sker.

Styrsystemets interface.
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ARIMAX MINIJET BIOBRÄNNARE

|

Arimax MiniJet är en behändig och kompakt biobrännare,
komplett med allt som behövs. Brännaren består av en bränslebehållare med lock, en tallriksmatare, matarskruv, brännarhuvud och en automatikenhet som styr förbränningen.
Brännaren är klar att användas efter att nödvändig brandskyddsutrustning har installerats.

40 kW
nen understiger brännarens minimieffekt. Brännaren har som
standard en tredubbelt bakbrandsskydd: till automatiken
kopplad bakbrandstermostat som tvångskör bakbranden in i
brännaren samt gör larm, ett lufttätt bränsleförråd och samt
släckningssystem bestående av en AVTA-vattenventil.
MiniJet-brännarna Arimax 540 och 1040 är biobrännare som
lämpar sig för villor och lantgårdar, med ett användbart effektområde på 20-40 kW. Bränsleförrådet har beroende på modell en volym på 500 eller 1 000 liter. Brännaren är kompatibel
med t.ex. Arimax 340 Biopanna.

Panngivaren styr brännarens funktion. Den effektbaserade
styrningen strävar till att köra brännaren på den effekt som
behövs för att bibehålla pannans börtemperatur. Brännaren
går på uppehållsläge endast i de fall där värmekonsumptio-

e

c

40

Lågan brinner i biobrännarens brännarhuvud, som installerats i pannans brännaröppning eller
lucka. Bränslet doseras (1) i större portioner t.ex. med ett dygns intervall i bränslebehållaren
(2). Brännarens matarskruv (3) doserar bränsle regelbundet från bränslebehållaren till brännarhuvudet. Brännarhuvudets fläkt (4) startar och ger en kraftig låga i biopannans eldstad (5).

d

b

350

Brännaren har en inställbar höjd
på 1360-1575 mm.
Brännarhuvudets placering:
Arimax 540 till vänster eller höger,
Arimax 1040 alltid i mitten.

1

2

4
3

5

650

190

a
A540
höger

A540
vänster

A1040

Teknisk data

Arimax 540

Arimax 1040

Effekt		

20/40 kW

20/40 kW

Bränslebehållare

500 liter

1000 liter

Mått a		

720 m

720 mm

Mått b		

720 mm

1380 mm

Mått c		

125 mm

690 mm

Mått d		

595 mm

690 mm

Mått e		

220x220 mm

220x220 mm

Vikt		

180 kg

280 kg

Elanslutning

400 V 50 Hz

400 V 50 Hz

Säkringsstorlek

3x6 A

3x6 A

Matarkabel

5x1,5 S

5x1,5 S

Anslutningseffekt

400 W

400 W

Bullernivå

A-vägt akustisk nivå under 70 db

Standardutrustning

Brännarautomatik TiiMi 5310, termostat för bakbrands- och flamövervakning, AVTA-släckningsventil, fläkt för förbränningsluften,
kondensatorkåpa, gränslägesbrytare. Arimax 540 och 1040-biobrännaren har en kraftig och utvecklad kraftöverföring. Tallriken och skruven har separat kraftöverföring. Tallrikens kraftöverföring kommer
via ett excenter-hjul och ett spärrdrivet kugghjul, varför den går tyst
och skruvens blad slits inte lika snabbt som vid traditionella lösningar.

Tilläggsutrustning

Pulsstyrt bakbrandsskydd, förlängning av matarskruven max. 2 m.
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ARIMAX MULTIJET

|

40–300 kW

Biobrännare för varierade bränslen
Ariterms MultiJetbrännare är konstruerad för att användas
med varierande bränslen, såsom flis av varierande kvalitet,
trä- och torvpellets, bittorv samt olika åkerbränslen. MultiJet
är försedd med rörligt trapproster.

Brännarens fördelar
- Rostermotor av typ spindelmotor.
- Frekvensstyrda fläktar med optimal fördelning av primär
och sekundärluft.
- Brännaren är nästan helt inskjuten i pannans eldstad
vilket innebär att den tar mindre utrymme i pannrummet.
- Bränsleinmatning utgörs av Ariterms beprövade system,
15 gr lutning, 1,5 m med inbyggda skydd mot bakvärme.
Detta i kombination med förråd för valt bränsle borgar
för hög tillgänglighet och funktion.

Trapprostret och rörlig bädd underlättar askans bortföring
från förbränningszonen. Rostrets stålkvalité är valt för klara
hög värmeutveckling vid förbränning av ”tuffa” bränslen. Vi
får dom förbränningstekniskt välbekanta 3 T-na, Temp, Tid
och Turbulens.

Effekt kW

A

B

C

D

E

F min

G min

Vikt kg

40

230

230

441

322

322

465

350

45

60

340

340

526

432

432

555

400

75

80

380

380

623

482

482

650

500

100

120

420

380

623

522

522

650

600

110

150

440

440

738

562

562

770

650

130

200

500

640

1016

592

732

1050

750

300

250

570

640

1019

662

732

1050

850

310

300

640

640

1019

732

732

1050

950

340
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ARIMAX HAKEJET BIOBRÄNNARE
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Arimax HakeJet är konstruerad främst för fliseldning. Dess
öppna, halvcirkelformade brännarhuvud är tillverkat av gjutjärn, vilket ger rosten en lång livslängd. Tack vare det keramiska valvet får lågan tillräckligt hög temperatur och förbrän-

60-300 kW

ningen blir ren. HakeJet-brännaren är nästan helt inskjuten i
pannans eldstad och spar därför utrymme i pannrummet. Det
kan vara av avgörande betydelse, när man förnyar ett uppvärmningssystem i befintliga utrymmen.

Keramiskt valv
Baksidan av Arimax HakeJet
Trapprost av
gjutjärn

Arimax HakeJet har separata fläktar för
primär- och sekundärluft

Speciellt för förbränning av flis
Arimax HakeJet lämpar sig utmärkt för jord- och skogsbrukslägenheter samt andra objekt, som har god tillgång till flis.
Flisanvändningen underlättar i hög grad effektiv skogsskötsel
och som energikälla är flisen miljövänlig och förnybar. Flis får
man antingen från flisleverantörer i närheten eller genom att
göra sin egen flis.

C

ØD

Arimax HakeJet är kompatibel med Arimax biopannor och matarsystem. Vid bruk med pellets bör brännarens roster bytas
ut mot pelletsroster.

Brännarens mått
Arimax Hakejet

60 kW

80 kW

120 kW

150 kW

200 kW

250 kW

300 kW

Mått C (mm)

515

605

705

825

905

980

1080

Diameter D (mm)

330

370

410

450

500

550

600

Vikt (kg)

67

88

103

125

169

208

260

Arimax Hakejet-biobrännarna är kompatibla med Arimax biopannor. Från fabriken kan man få adapterflänsar för rektangulära
brännaröppningar.
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ARIMAX BIOJET BIOBRÄNNARE

|

60-500 kW

Vid utvecklingen av Biojetbrännarens vattenkylda brännarhuvud har Ariterm utnyttjat det bästa kunnandet och den erfarenhet som man kunnat få från forskning och användare.

Det nya segmenterade gjutjärnsrostsystemet kan hantera
temperaturväxlingar och -rörelser ännu bättre än förut och
förlänger på det sättet brännarens/rostens livslängd. Brännaren finns att få med roster av standard- eller specialstål (t.ex.
för pelletbruk).

Med Arimax Biojet kan man bränna följande bränslen: pellets,
stycketorv, briketter, flis och sågspån. Arimax Biojet underskrider dagens strängaste utsläppsgränser: NOx (kväveoxider)
100 mg/MJ, CO (kolmonoxidhalt) 0,02 % dvs. 10 gånger bättre
än 0,2 %, som är allmänt godkänt.

Utrustningen fungerar bra också med låglast, det användbara
effektområdet är 20-100 %. T.ex. med pannan Arimax Bio 300
kW och pellets som bränsle fick man med nominell effekt, en
verkningsgrad på 90 % och med låglast 85 %.

Egenskaper för Arimax Biojet
Arimax Biojets roster är hållbart med en lång livslängd. Mantelns vattenkylning håller temperaturen konstant mellan driftoch stilleståndsperioder. Det keramiska valvet höjer lågans
förbränningstemperatur upp till 1100 grader. Separata fläktar
för primär- och sekundärluft möjliggör en optimal luftfördelning, vilket ger luftöverskott liten (under 1,4) och alla rökgaser
förbränns ordentligt.

E

C

ØD

Vattenkyld mantel
Keramiska valv
Trapprost av
gjutjärn

Arimax Biojet i bruk

Brännarens mått (4 bar)
SWEBO BioJet

60 kW

80 kW

120 kW

150 kW

200 kW

250 kW

300 kW

400 kW

500 kW

Mått C (mm)

330

420

520

630

710

790

880

1030

1260

Diameter D (mm)

335

375

415

460

510

560

630

710

710

Vikt (kg)

84

106

143

201

280

330

420

519

605

Arimax Biojet-biobrännare är kompatibla med Arimax biopannor. Från fabriken kan man beställa adapterfl änsar för rektangulära brännaröppningar.
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VAL AV MATARSKRUVAR
Arimax biobränslesystemens matarskruvar är tillverkade av
robust stål och är gjorda för att tåla de påfrestningar som olika
bränslen orsakar. Rätt val av skruvar har en stor betydelse för
att biovärmesystemet skall fungera felfritt.

I ett system med en skruv är brännaren och bränsleförrådets
botten på samma nivå.
I ett system med två skruvar är placeringen av förrådet friare
i förhållande till pannan. Fallschaktet kan på beställning göras
med specialdimensioner, varvid placeringen av utrustningen
kan anpassas efter det befi ntliga utrymmet för installationen.

Matarsystem med en skruv

Ett system med två skruvar rekommenderas för att ge bättre
bakbrandsskydd. Fallschaktet mellan skruvarna ger ett avbrott
i bränslekedjan mellan bränsleförrådet och brännaren vilket
hindrar bakbrand. Fallschaktet tillsammans med den lutande
brännarskruven bildar ett vattenlås i en situation med bakbrand.

Bränsleförråd

Matarskruv (1 st)

Arimax
Biopanna

Matarskruvarnas kraftöverföring är dimensionerad enligt
skruvarnas storlek och valt bränsle. Motorerna och växlarna
är underhållsfria.
Brännare

Matarsystem med två skruvar

Matarskruvar (2 st)

Arimax
Biobrännare

Bränsleförråd
Brännare

Fallschakt

Matarskruvarnas dimensioner, biobrännare 20 - 500 kW
			
Förrådslösning
Brännareffekt
Bränsle
Pellets/havreförråd
Arimax 540/1040

20 kW el 50 kW (FarmJet) pellets/havre
40 kW

Skruvrörets diameter
x väggtjocklek mm

Skruvens diam. mm

Spel mm

75 x 2,0

34

2 x 18

flis/pellets

114,3 x 4,5

95

2x6

Skrapförråd K1, T1, T2 och TPYM

40 kW

flis/torv

139 x 4,5

115

2 x 7,5

Skrapförråd K1, T1, T2 och TPYM

60-300 kW

flis/torv

159 x 5

135

2x7

Skrapförråd K1, T1, T2 och TPYM

400-500 kW

flis/torv

193,7 x 5

165

2 x 7,5

Pelletsförråd

40-500 kW

pellets

114,3 x 4,5

95

2x6

Askskruvarnas dimensionering enligt typ av panna, maxlängd 4 m. Askskruvens eldstadsdel är tillverkad i eldfast specialstål.
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BRÄNSLEFÖRRÅD
Arimax MiniJet biobrännare 40 kW
Arimax MiniJet biobrännaren är utrustad med ett 500 eller
1000 liters bränsleförråd. Systemet är komplett och helt klart
för drift efter installation av brandskyddsutrustningen. Enligt
rådande brandsäkerhetsbestämmelser (FI) får ett 500 liters
bränsleförråd placeras i pannrummet.
MiniJet biobrännaren kan också kombineras med de större
skrapförråden som presenteras nedan. Då får man betydligt
längre intervaller mellan bränslepåfyllningarna.
Skrapförråd T1 (1,5x3 m), T2 (3x3 m), K2 (2x2 m)
Skrapförrådet T2 innehåller två skrapor som rör sig fram och
tillbaka. Automatiken flyttar bränsle till förrådsskruven i mitten. Skraporna fungerar hydrauliskt. Förrådsskruven har separat kraftöverföring. Skraporna flyttar bränslet till förrådsskruven endast då behov finns. Därmed undviks rusning vid
förrådsskruven. Skrapförrådets botten rymmer ca 3 m3 och
det är lätt att bygga ett bränsleförråd av önskad storlek ovanpå det. Förrådets storlek är max. 50 m3.
Skrapförråden T1 och K2 är utrustade med en skrapa. Bottenmåtten är T1=1,5x3m samt K2=2x2m. Max. bränsleförråd ca
20 m3.
T1

T2

K2

Standardutrustning T1, T2 och K2
- förrådsskruv
- förrådsskruvens motor och kraftöverföring
- skrapförrådets hydraulenhet
- fallschaktets övre del
- optisk nivåvakt i fallschaktet
- AVTA-släckningsventil
- bakbrandstermostat
- termostat för flamkontrollenhet
Golvmatare TPYM
Golvmataren TPYM baserar sig på samma teknik som skrapförråden ovan, men levereras i komponenter. Installationen
bör göras i samband med gjutningen. Skrapornas antal och
längd kan variera, därför lämpar sig golvmataren bra för olika
förrådslösningar. Bottenytan i förråd med golvmatare kan variera mellan 7,5–40 m2. Förrådets volym kan vara ända upp
till 200 m3.
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Förrådslösningar för pellets
Pellets är till skillnad från flis, torv och briketter ett bränsle med låg
friktion och mycket jämn kvalitet. Pelletsförrådet behöver inte skrapor för att fungera. För lagring lämpar sig väl t.ex. stående silon av
stål. Vågräta silon med V-botten är vanliga särskilt i villor. Det är viktigt att silons väggar sluttar i en vinkel som inte understiger 50°, då
minimeras risken för valvbildning.
Vid fastställandet av pelletförrådets storlek bör man beakta pelletleverantörens minimistorlek för leveranser. Pellets klarar köld bra och
luftfuktighet är inget problem. De behöver dock skyddas för vatten.
Pellets sväller i vatten till mångdubbel storlek och täpper till matarutrustningen.
Beräkning av bränsleförrådets volym
Tänk på hur ofta du vill sköta om påfyllningen av bränsle. Välj förrådets volym utgående från det påfyllningsintervall du önskar och den
beräknade årsförbrukningen (i tabellen bredvid enligt effektbehov
och bränsle).
Förrådets volym = påfyllningsintervall x dygnsförbrukning
Tabellen markerar toppförbrukningen av bränsle (förbrukningen vid
största kontinuerliga effekt) per dygn. Beräknat med det här värdet
räcker förrådets volym alltså för det önskade påfyllningsintervallet
under den kallaste vintern. Under andra tider är bränsleförrådets påfyllningsintervall längre.
Effekt
kW

Dygnsförbrukning
pellets

Dygnsförbrukning
m³stycketorv

Dygnsförbrukning
m³flis m³

40

0,3

0,8

1,1

60

0,5

1,0

1,6

80

0,6

1,5

2,1

120

1,0

2,2

3,2

150

1,2

2,8

3,6

200

1,6

3,7

4,8

250

2,0

4,6

6,0

300

2,4

5,5

8,0

400

3,2

7,4

10,7

500

4,0

9,2

13,3

Exempel 1.
Jordbruksfastighet
Toppeffekt
Bränsle
Lämplig brännare

30 m3 stålsilo.

9 m3 liggande silo med flera uttagsöppningar.

Exempel 2.
Radhuslänga+skola

60 kW

200 kW

200 kW

flis

pellets

stycketorv

Arimax HakeJet

Arimax BioJet

Arimax BioJet T

Dygnsförbrukning vid
toppeffekt m³
Önskat påfylln.intervall
Silovolym

1,6

1,6

3,7

4 dygn

1 vecka

1 vecka

4x1,6 = 6,4 m³

7x1,6 = 11 m³

7x3,7 = 26 m³
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300 liters veckoförråd.

SKYDD MOT BAKBRAND
I biovärmesystem är elden den väsentliga delen av systemet.
Man måste alltid vara mycket försiktig när man handskas med
eld och komma ihåg att systemet är lika säkert som dess svagaste länk. Ett välplanerat, konstruerat och omskött biovärmesystem är dock säkert att använda. I system med skruvar som
transporterar det fasta bränslet uppstår fara om elden i brännarhuvudet börjar krypa bakåt mot bränsleförrådet. Vid planeringen av Arimax-biovärmesystemen har man satt stor vikt
på att hindra bakbrand från att uppstå och att släckningssystemen genast släcker en eventuellt begynnande bakbrand.

Följande lösningar vittnar om Arimax-brännarnas
genomtänkta brandsäkerhet:
- en rund skruv i ett runt matarrör, röret är alltid fullt av
bränsle
- matarsystem med två skruvar, fallschakt mellan skruvarna
och stigande brännarskruv
- en värmeisolerande fläns mellan brännarhuvudet och
matarröret
- AVTA-ventil, termostatstyrt släckningssystem som fungerar
med tryckvatten, och som är utrustat med ett expansionskärl i fall av tryckförlust i nätet. Munstycken för brännarskruven och fallschaktet. AVTA-ventilen är självverkande,
och kräver inte el för att fungera. (AVTA som standardutrustning T1, T2 och K2).
- pulsstyrt bakbrandsskydd som fungerar med tryckvatten,
munstycket främst på brännarskruven släcker en begynnande brand (tilläggsutrustning). Funktionen kan säkerställas med en UPS-anordning i fall av elavbrott.
- automatik, termostatstyrt skydd mot bakbrand (om temperaturen i matarröret stiger över inställt värde, stannar
fläktarna och automatiken kör skruven under en inställd
tidsperiod och tömmer den på överhettat bränsle)
- temperaturgivare i bränsleförrådet
- gränsbrytare i brännaren och silons lock
- automatiskt pulversläckningssystem vid bruk av pellets
- alarmförbindelse till GSM-telefon

Syftet med bakbrandsskyddet är alltså att under alla omständigheter hindra att elden tar sig från brännaren till bränsleförrådet längs matarskruven.
Rätt dimensionering av skorstenen och en omsorgsfullt utförd
anslutning mellan pannan och skorstenen är mycket viktiga
för att förhindra bakbrand. Användaren bör säkerställa, att
det under alla förhållanden är tillräckligt undertryck i pannans
eldstad (drag från pannan till skorstenen). I annat fall ökar risken för bakbrand kraftigt.
Ett tillräckligt undertryck åstadkoms genom en tillräckligt hög
och rätt dimensionerad skorsten. Det säkraste sättet att få ett
tillräckligt undertryck under alla förhållanden är att utrusta
pannan med en rökgasfläkt. Fläkten styrs med hjälp av en undertrycksgivare som monteras i pannans eldstad.

I pelletsystem ersätts vattensläckning med pulversläckningssystem.

Ariterms fastbränsleutrustning är tillverkad för att motsvara
Försäkringsbolagens Centralförbunds (FI) anvisningar för bakbrandsskydd av fastbränsleanläggningar.
Pulsstyrt bakbrandsskydd som fungerar
med tryckva�en

AVTA-ven�len öppnas, när max. temperatur
överskrids och släckningsva�en sprutas in i
brännarskruven

Brännare

Fallschakt

SWEBO
bakbrandsgivare
Värmeisolerande
ﬂäns

1. Det pulsstyrda bakbrandsskyddet styrs av
temperaturgivaren och sprutar pulsvis vatten
in i matarröret för att öka fuktigheten i bränslet
och sänka temperaturen för att det inte skall finnas förutsättningar för elden att spridas. Systemet stänger inte av anläggningen och ger inget
alarm.
2. Automatiken kör brännarskruven under en
inställd tidsperiod för att föra ut brandhärden
från skruven. Funktionen styrs av bakbrandstermostaten. Automatiken stänger av anläggningen
och ger alarm.
3. AVTA-ventilen styrs av temperaturgivaren och
sprutar vatten in i matarsystemet för att släcka
branden.

Brännarskruv

Det runda matarröret är all�d fullt av bränsle,
vilket hindrar lu�drag genom röret.
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De ovannämnda aktiva brandsäkerhetssystemen kombinerade med brandskyddslösningar i
konstruktionen garanterar ett säkert och fungerande biovärmesystem. För att uppnå bästa möjliga slutresultat rekommenderar vi kontakt med
de lokala brandsskyddsmyndigheterna redan på
planeringsstadiet.

KOPPLINGAR FÖR BAKBRANDSSKYDD
System med skrapförråd
1. Flamvakt/termostat
2. Bakbrandstermostat
3. AVTA-ventil, självverkande DN 25
4. Expansionskärl 35-50 förtr. 100 kPa
5. Magnetventil, 230 V
6. Pulsstyrt bakbrandsskydd
7. UPS-enhet
8. Gränslägesbrytare
9. Larmgivande temperaturgivare i förrådet
PIA Larmtryckmätare, 0-600 kPa
Avstängningsventil
Backventil
KV Kallvatten
Pelletsystem
1. Flamvaktsenhet/termostat
2. Bakbrandstermostat
3. UPS-enhet
4. Gränslägesbrytare
5. Skumsläckningsutrustn ing
Avstängningsventil

VAL AV BIOPANNA
Vid val av panna bör man ta hänsyn till åtminstone tre viktiga
detaljer:
- pannans vikt; berättar om hur robust konstruktion och hur
lång livslängd pannan har
- tryckklass; rätt tryckklass (t.ex. 4 bar) berättar om hållbarheten och möjlighet att använda pannan inom olika tryckområden. Garanterar möjlighet att bygga ut värmenätet.
- rökgasens temperatur vid nominell effekt; ju lägre rökgastemperatur desto mindre är värmeförlusterna. Pannans
verkningsgrad är då bra.

Grundläggande data om Arimax biopannor
Pannorna tillverkas av starkt finskt stål och de besitter alla
egenskaper som kännetecknar en bra biopanna:
- stort urval av eff ektområden 40-3000 kW, tryckklasser 1,510 bar
- robust konstruktion, eldytorna 6 mm och vattenmanteln
5 mm av finskt stål (10 bar = 8 mm/6 mm)
- rätt dimensionering på eldytor 5,2-9,4 kW/m2
- god värmeisolering, 50 mm mineralull, små strålningsförluster
- längre rengöringsintervall med stående konvektion
- lätt rengöring, luckorna rätt placerade
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ARIMAX 300-SERIENS BIOPANNOR
Effektiva 1,5 bar biopannor 40-150 kW
Arimax 300-seriens pannor är effektiva och lättskötta biopannor. Pannorna finns som höger/vänster-modeller, med brännaröppningen framtill och på någondera sidan. Alla pannor
har som standard en rymlig asksockel.
Pannan är kompatibel med bl.a. Arimax HakeJet och BioJetbrännarna. Den fyrkantiga brännaröppningen gör att man kan
använda också andra brännarlösningar. Pannorna är lätta att
rengöra tack vare de stora luckorna. Koppling av rökkanalen
kan göras baktill eller på någon av sidorna. Eldstadens keramiska bakvägg ökar pannans effektivitet och upprätthåller en
ren förbränning särskilt med fuktigare bränsle.
Teknisk data
PANNA

340

360

380

3120

3150

Effekt (kW)

40

60

80

120

150

Vikt kg

462

611

776

995

1205

Volym l

210

280

370

460

550

Max drifttryck bar

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Max drifttemperatur °C

120

120

120

120

120

Höjd på eldstaden mm

780

920

1080

1150

1200

Bredd på eldstaden mm

400

480

550

650

750

Volym m³

0,125

0,212

0,327

0,486

0,675

Belastning av eldytan kW/m²

10,8

10,8

10,8

10,7

10,2

Brännaröppningens stl mm x mm

250 x 250

360 x 360

400 x 400

440 x 440

480 x 480

Rökkanalens storlek mm

138 x 226

138 x 226

138 x 226

218 x 226

218 x 226

Skorsten, min Ø mm

150

180

200

220

250

Skorsten längd, min m

4

6

8

9

10

Framledning/Returanslutning DN

50

50

50

50

50

Expansionsstos DN

25

25

25

25

25

Anslutning för termostat DN

20

20

20

20

20

Varmvattenspiral 56 kW

finns

finns

finns

finns

finns

Möjlighet till dbl spiraler 56+56 kW

nej

finns

finns

finns

finns

ELDSTADENS MÅTT

ÖVRIGA MÅTT

Arimax 300-seriens biopannor använder konventionell stående konvektion som märkbart förlänger pannans rengöringsintervall. Pannans stora eldstad är enkom planerad för biobränslen. Mångsidiga luckor och stosar möjliggör många olika
monteringsalternativ. Man kan bl.a. montera flera elmotstånd
i pannorna som reservvärme.
Pannans konvektor är utrustad med en löstagbar keramisk bypasskiva. Vid sommardrift, när värmebehovet är mycket litet,
kan skivan tas bort. Då blir pannans drift jämnare och säkrare.
Den rymliga asksockeln som är standardutrustning är isolerad
på utsidan.
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MÅTTUPPGIFTER ARIMAX 300-SERIEN
Måttuppgifter
PANNA

340

360

380

3120

3150

Pannans höjd H mm

1260

1400

1560

1630

1680

Pannans bredd B mm

620

700

770

870

970

Pannans djup L mm

1090

1192

1300

1440

1590

Service-/brännarluckans mått, mm

250 x 250

360 x 360

400 x 400

440 x 440

480 x 480

Max transportbredd B max mm

690

770

840

942

1042

- sidlucka fr pannans framsida S1 mm

290

350

364

415

483

- sidluckan fr golvet S2 mm

530

591

625

625

735

- framluckan fr pannans sida S3 mm

310

350

385

435

485

- framluckan fr golvet S4 mm

530

591

625

625

635

PLACERING AV LUCKORNAS MITTPUNKT

Askskruv som
tilläggsutrustning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rökgasspjäll/termostatens stos DN20
Termometerns stos DN 20
Kallvatten Ø 22
Varmvatten Ø 22
Servicelucka/oljebrännarens lucka
Asklucka
Rengöringslucka
Sotningslucka
Tömningsrör DN 15
Brännaröppning, i fronten & på ena sidan

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stos för elmotstånd DN 50
Framledning till nätet DN 50
Retur från nätet DN 50
Expansions-/säkerhetsventil DN 25
Rökkanal, även på sidorna 135x185 mm
Rökgasmätare
Lyftögla
Stos för mätning av undertryck i eldstad
Synglas
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STANDARDUTRUSTNING:
- rengöringsredskap
- tryckmätare/termometer
- rökgastermometer
- varmvattenspiral

TILLÄGGSUTRUSTNING:
- extra vv-spiral (ej Bio 340)
- rökgasfläkt
- askskruvpaket
- vedeldningssats (ej Bio 3120 och 3150, lucka,
roster, dragregleringstermostat)
- säkerhetsventil
- elmotstånd med termostat (6kW)
- oljeeldningssats (luckserie)
- pelletseldningssats
- *) lyftögla

ARIMAX BIO

|

120-3000 kW

- Effekt 120-3000 kW
- Kompatibel bl.a. med Arimax Biojet och Arimax HakeJet biobrännare (max. 500 kW)
- Max. drifttryck 4-10 bar
- Kan utrustas med värmeväxlare för tappvarmvatten
- Pannan har behövliga luckor för rengöring och skötsel av eden.
Rengöring av konvektionsdelen sker beroende på modell uppifrån
eller från sidan. Placeringen av eldstadens luckor kan definieras
separat i samband med beställningen.
- Konstruktionen har öppet botten, som tilläggsutrustning finns
isolerad asksockel och askskruvar
- Automatsotning som tillbehör
1

6

7

10

16

11

Sidosotad modell med asksockel (tilläggsutrustning).

1

16

6

8

9

16

E

10

11

16

E

12

12

18

18
13

H

D

2

13

H

D

2
3

3

15
14

14

L

1. Termostatstos
2. Synglas
3. Servicelucka för brännare/eldstad
4. Stos för expansion
5. Utgång
6. Oljebrännarfläns (extra utrustning)
7. Retur
8. Rengöringslucka
9. Rengöringslucka
10. Rökspjäll
11. Rökrör
12. Oljebrännarlucka (extra)
13. Brännaröppning (kan också vara i sidan
på pannan)
14. Asksockel
15. Granskningsstos
16. Brännarens kylningskrets

Effekt kW
Bredd B mm
Djup L mm
Höjd H mm
Vikt kg
Volym dm³
Max. drifttryck bar
Max. drifttemperatur °C
Eldstadens bredd mm
Eldstadens djup mm
Eldstadens höjd mm
Eldstadens volym m³
Belastning av eldyta kW/m²
Rökkanalens plac. D mm
Rökkanalens höjd E mm
Rökkanalens bredd F mm
Framledn.-/returansl. DN
Expansionsstos DN
Termostatstosar DN
1)

L

B

120
150
980
980
1690
1790
1540
1740
1250
1450
500
600
4
4
120
120
700
700
800
900
1400
1600
0,7
1,0
6,3
6,8
1230 1) 1430 1)
250
250
300
300
50
50
50
50
20
20

20

F
21

19

B
F

17. Stos för automatsotning
18. Mätuttag för eldstad
19. Stos för rökgasanalys
20. Stos för lambdasond
21. Stos för rökgastemperatur

9

20

4

5
4

7

17

SIDOSOTADE MODELLER:
- 120 - 700 kW, rengöring från valbar sida
- Tilläggsutrustning: 120 - 700 kW,
rengöring från vardera sidan
- Rekommendation: 500 - 700 kW pannor,
rengöring från vardera sidan

8

21

19

17
5
4

Biopannor femdrags
200
980
1990
1540
1650
710
4
120
700
900
1400
0,8
7,7
50
250
400
65
50
20

250
1030
2090
1590
1800
800
4
120
750
1000
1450
1,1
8,1
50
250
400
65
50
20

300
1080
2270
1640
2200
860
4
120
800
1100
1500
1,3
8,9
50
250
500
65
50
20

400
1180
2370
1840
2700
1100
4
120
900
1200
1700
1,8
9,1
50
250
500
80
50
20

500
1285
2615
1845
2920
1750
4
135
1000
1300
1700
2,2
9,2
80
50
20

700
1485
2915
2145
3850
2410
4
135
1200
1600
2000
3,8
9,3
100
50
20

1000
1685
3315
2345
6100
2850
4
135
1400
1700
2200
5,5
9,5
100
50
20

1500
1885
3615
2645
8650
4250
4
135
1600
2000
2500
8,1
9,3
125
65
20

2000
1985
4360
2745
11300
5400
4
135
1700
2300
2600
10,2
9,4
150
80
20

2500
1985
4960
3045
12700
6390
4
135
1700
2900
2900
14,3
9,3
200
80
20

Mått för toppsotade modeller, sidosotade modellers mått är 100 mm kortare. Fyll i beställningsblankett (fås från fabriken).
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3000 1000-3000 kW / 6 bar & 10 bar
1000 kW Max. drifttryck 6 bar
1985
Max. drifttemperatur 150°C
Pannans vikt 6320 kg
5560
1000
kW Max. drifttryck 10 bar
3295
Max. drifttemperatur 175°C
Pannans vikt 7270 kg
13960
1500 kW Max. drifttryck 6 bar
Max. drifttemperatur 150°C
7330
Pannans vikt 8960 kg
4
1500 kW Max. drifttryck 10 bar
Max. drifttemperatur 175°C
135
Pannans vikt 10100 kg
1700
2000 kW Max. drifttryck 6 bar
Max. drifttemperatur 150°C
Pannans vikt 11650 kg
3500
2000 kW Max. drifttryck 10 bar
3150
Max. drifttemperatur 175°C
Pannans vikt 13200 kg
18,7
2500 kW Max. drifttryck 6 bar
9,5
Max. drifttemperatur 150°C
Pannans vikt 13170 kg
2500 kW Max. drifttryck 10 bar
Max. drifttemperatur 175°C
Pannans vikt 14950 kg
3000 kW Max. drifttryck 6 bar
Max. drifttemperatur 150°C
200
Pannans vikt 14400 kg
100
3000 kW Max. drifttryck 10 bar
Max. drifttemperatur 175°C
Pannans vikt 16950 kg
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Principskiss över pannorna

Eldstadsvalv

Arimax Bio 120-150 kW

Arimax Bio 200-400 kW

Arimax Bio 500-3000 kW

För toppsotade modeller bör pannrummets höjd vara 2 x pannans höjd. Eldstadsvalv som standard i 200-400kW pannor som utrustas med Arimax brännare.

Dimensioneringsanvisningar för murad asksockel
Asksockeln kan göras enligt ritningen och muras på plats. Pannan kan också levereras utrustad med prefabricerad stålsockel. Måtten anges i millimeter. Måttet h är minimihöjden.

Effekt

Eﬀektområde 120 - 150 kW

Eﬀektområde 200 - 400 kW

Eﬀektområde 500 - 3 000 kW

a

b

c

d

e

h

120

825

730

540

-

-

350

150

925

730

540

-

-

350

200

925

730

536

135

-

350

250

1025

780

536

135

-

350

300

1125

830

596

155

-

500

400

1225

930

596

155

-

500

500

1325

1030

354

334

135

500

700

1625

1230

354

334

135

800

1000

1725

1430

596

374

155

800

1500

2025

1630

596

374

155

800

2000

2325

1730

1040

374

155

1000

2500

2925

1730

1040

374

155

1000

3000

3525

1730

1040

374

155

1000

Varmt tappvatten
Behovet av varmt tappvatten varierar från fall till fall. Därför
kan Arimax Bio 120-3000 kW pannorna utrustas med just den
värmeväxlare, som lämpar sig bäst för kundens behov. Fördelen med värmeväxlare framom en traditionell varmvattenspiral är den betydligt bättre värmeöverföringen samt möjligheten att installera värmeväxlare i ett senare skede. Följande
uppgifter underlätter fastställandet av rätt effekt förvärmeväxlaren:
- toppförbrukning (liter i sekunden eller liter i minuten)
- toppförbrukningens varaktighet (till exempel 15 minuter)
- vattnets max. temperatur (till exempel + 65 °C)
Om man inte har tillgång till noggranna data, kan man beräkna storleksklassen om man vet hur många varmvattenkranar
det finns bakom pannan (t.ex. 2 duschar, 2 kökskranar och 3
tvättställskranar). En liten överdimensionering av värmeväxlaren för tappvatten skadar inte.

Rökröret i fundamentet
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Skorstensrekommendationer för Arimax Bio 120-3000 kW
I femdragspannor med en effekt på 500 kW eller över bestäms skorstenens diameter utgående från vilken rökgasfläkt som används (tryckhöjning/strömningshastighet - tryckförlust)
Skorstensrörens minimidiameter (strömningshastighet 16 m/s)
Pannans effekt kW

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

Skorstenens Ø mm

200

250

300

350

400

450

500

Skorstenens höjd väljs utgående från byggnaderna och den övriga miljön.

Pannor under 400 kW med naturligt drag
Skorstensrekommendationer
Pannans effekt kW

120

150

200

250

300

400

Skorstenens Ø (eller kvadr. sida) mm

200

230

250

300

330

350

9

10

12

14

15

15

Skorstenens längd m

Tabellens värden är beräknade med användning av flis av god kvalitet (fukthalt 35 %) och välreglerad förbränning (restsyre max 8 %). Om man
använder fuktigare eller på annat sätt avvikande bränsle, måste skorstenen dimensioneras från fall till fall.
Även pannor med naturligt drag kan vid behov utrustas med rökgasfläkt. Fråga om dimensioneringen på fabriken!

Kopplingsexempel för Arimax biopanna med
vattenkyld Arimax BioJet-brännare
Leveransgräns

Bruksvattenanordning, extra utrustning, version 1
P3
Varmvattencirkulationspump, Grundfos, UP 20-15 N
P5
Värmeledningspump, Grundfos UPS 25-40
KV 2 Värmeväxlare för varmt tappvatten, Swep E 30 N
SV 2 3-vägsventil, kv1.6 Honeywell V5823A 2045
FV 3 Säkerhetsventil, DN 15/1.0 MPa LKPU

Utetemperaturstyrning

Ut
Ut

VV-styrning (55 °C)

Brännarkylning

Konisk
koppling

Konisk
koppling

Leveransgräns

Leveransgräns

OBS! Va�enﬂödet bör regleras i
varmva�encirkula�onen (max 0,5 m/s)

Panncirkulationen säkerställer att returvattnet till pannan inte är alltför kallt (min. 60 °C).
Alltför kallt returvatten försämrar förbränningen och orsakar korrosion.
Cirkulationspumpen (P1), expansionskärlet och shuntventilen bör dimensioneras från
fall till fall. Vattenvolym, tryckfall mm inverkar på valet av dessa.
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LK
LK
LK
LKPU

Bruksvattenanordning, extra utrustning, version 2
P4
Varmvattencirkulationspump, Grundfos UP 20-45 N
P6
Värmeledningspump, Grundfos UPS 32-80
KV 3 Värmeväxlare för varmt tappvatten, LPM HL 1-32
SV 3 3-vägsventil, kv2.5 Honeywell V5823A 2052
FV 4 Säkerhetsventil, DN 20/1.0 MPa

LK
LK
LK
LKPU
LKPU

P1
P2
P7

Värmeledningspump, Grundfos UPE 50-120 F
Värmeledningspump, Grundfos UPS 25-80
Värmeledningspump, Grundfos UPS 25-60

LIS
LK
LK

SV 1
FV 1
FV 2
PA
LA
TIA
TI
PIA

3-vägsventil, 3.0 L/S, 10 kPa (kv 35)
Säkerhetsventil, DN 25/40/400 kPa 510 kg/h
Säkerhetsventil, DN 15/400 kPa
Expansionskärl, 300 l, förtryck 100 kPa
Torrkokningsskydd, LABKO SET61+SET/J1
Larmtermometer, 0 … +130 °C
Termometer, 0 … +130 °C
Larmtryckmätare, 0 … 600 kPa

LIS
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU

AVTA Självverkande reglerventil, DN 25
TSA
Överhettningsskydd 90 … +120 °C Trafag MST15015
QQ/FQ Energimätare Kamstrup MC/UF 15 DN50/270
Avstängningsventil
Engångsreglerventil
Backventil
Automatisk avluftare

LK
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU
LKPU

LK
= värmecentralleverantör
LKPU = värmecentralleverantörens rörentreprenör
LIS
= extra utrustning
LJ
LKV
KV

= värmedistribution
= varmt tappvatten
= kallvatten

ARIMAX FARMCONTAINRAR

|

40 -150 kW

Arimax farmcontainrar
Arimax farmcontainrar 40-150 kW är prisvärda och funktionssäkra fabrikstillverkade värmecentraler, som har konstruerats
för att speciellt möta lantbrukarnas behov. Containrarna har
allt som behövs för uppvärmning av en lantbruksfastighet.
All teknik och utrustning som värmecentralen kräver är färdigt
installerad. På containerns installationsplats behöver man endast ansluta vatten- och värmerör samt elanslutning till containerns elcentral.
STANDARDUTRUSTNING
Automatik/kontinuerligt reglerande TiiMi 5305, tak som öppnas
hydrauliskt, matarsystem med 2 skruvar, hydraulisk skrapförråd,
tredubbelt skydd för bakbrand, rökgasfläkt, varmvattenspiral, lastväxlarflakskenor
TILLÄGGSUTRUSTNING
Restsyrestyrning, energimätare, cirkulationspump, askskruv för
asktömning, GSM- eller LAN-Kit för fjärrkontroll och larm (modellspecifika begränsningar i tilläggsutrustningen)
OBS! Landsspecifika variatoner i utrustningsnivån!

Containerns mått (mm)
Höjd
Mått fr väggar, Bredd/Längd
Mått fr takfot, Bredd/Längd
Vikt (beräkn. på utrustn. och effekt)

Fliscontainer BKF
3430
3260/ 5100
3480/ 5295
4300 - 5400 kg

Containern finns också som pelletsversion.

Principskiss av farmcontainer (BKF) för flis

Tak som öppnas hydrauliskt

Bränsleförråd

Pannrum
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Pelletscont. BKFP
3200
3260/5100
3480/5295
3500 - 4500 kg

ARIMAX BIOVÄRMECONTAINRAR

|

200 - 500 kW

Arimax biovärmecontainern är en driftfärdig
värmecentral för inhemska bränslen
Arimax biovärmecontainern är en driftfärdig värmecentral för
inhemska bränslen. All teknik och utrustning som värmecentralen behöver är färdigt installerad. På plats behöver man
endast ansluta vatten- och värmerör samt elanslutning till
containerns elcentral.
Arimax biovärmecontainrarna är rikligt utrustade, bl.a. ingår
steglös effektstyrning och rökgasfläkt i standardutrustningen.
Den steglösa eff ektstyrningen minimerar viloperioderna och
förbättrar på det sättet systemets driftsäkerhet och verkningsgrad. Med rökgasfläkten undviker man höga skorstenar som
inte passar in i terrängen och uppnår en kontrollerad förbränningsprocess och mindre fara för bakbrand.
Flisbiovärmecontainern (200 kW) på bilden i mässutförande utan ytterväggar.

Containrar utrustade för uppvärmning med pellets avviker ifråga om bränsleutrustningen något från motsvarande
flisanläggningar. För pellets lämpar sig mindre matarskruvar
och bakbrandsskyddet är annorlunda. Vanligast är att bygga
bränsleförråden som stående silos. Måtten för 200-500 kW
pelletcontainrar överensstämmer med fliscontainer BK 300.

STANDARDUTRUSTNING
Rökgasfläkt, rökgasrenare (400-500 kW), automatik till rökgasfläkt, fullständig matarutrustning med 2 skruvar, bränsleförråd (fliscontainer), fyrdubbelt
skydd mot bakbrand (fliscontainer), automatik/kontinuerligt reglerande
Siemens PLC styrning, lastväxlarflakskenor, tak som öppnas hydrauliskt
(fliscontainer)
TILLÄGGSUTRUSTNING
Rökgasrenare, askutrustning (sug eller skruvar, askkärl), restsyrestyrning,
energimätning, värmeväxlarpaket, nätverkspump GSM- eller LAN-Kit för
fjärrkontroll och larm, automatsotning. (OBS! Modellspecifika begränsningar
bland tilläggsutrustningen)

Arimax biovärmecontainrar lämpar sig också utmärkt
för värmeföretag
När objektets behov av värmeenergi förändras, är det lätt och
ekonomiskt att flytta containern till en ny förbrukningsplats.

Containerns viktigaste mått (mm)

BIOVÄRMECONTAINERNS DETALJER
1. anslutning av biobrännare och biopanna
2. bränsleförrådets matarskruv, fallschakt och brännarskruv
3. bränsleförrådets skapförråd

Bottnens mått
Fliscontainer
BK 300
BK 500

1.

Effekt

Längd

Bredd

Höjd

200 - 300 kW

7200

3260

3200

400 - 500 kW

7200

7200

4070

höjd

höjd

Måtten för pelletcontainrar 200 - 500 kW enligt BK 300

längd

bredd
längd

bredd
BK 300

2.

3.
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BK 500

TILLÄGGSUTRUSTNING
Arimax APS värmecentralpaket
Arimax APS utgör ett fullständigt värmecentralpaket, som omfattar VV-värmeväxlare, pannrummets pumpar, regleringsutrustning samt mätare. Den tydligt grupperade APS-enheten
installeras på pannrummets vägg eller invid väggen. Enheten
kräver bara litet installationsutrymme och utrustningens underhåll är lätt att utföra.
APS-enheten är konstruerad enligt den sk bostadshusmodellen där produktionen av varmt tappvatten prioriseras framför
värmeproduktionen. Denna egenskap kommer till nytta vid
höga varmvattenförbrukningstoppar.
Om det på platsen finns en separat värmecentralbyggnad kan
APS-enheten också utmärkt placeras i den byggnad där förbrukningen sker. Den behöver inte placeras i pannrummet. I
dessa fall behöver endast en tvårörkulvert dras från värmecentralen. Kostnadsbesparingen är avsevärd i jämförelse med
en 4-rörskulvert.
Andra fördelar med APS-enheten:
- underlättar planeringen av värmecentralen.
- inbesparingar i rörentreprenaden då värmekomponenterna är färdigt installerade och kopplade.
- tillverkarens garanti täcker förutom panna och brännare
även största delen av den övriga pannrumstekniken.

Effektklass kW
Värmeväxlare kW
Reglage för uppvärmning och tappvatten
Värmekretsens
trevägsventil
Tappvattenkretsens
trevägsventil

APS1

APS2

APS3

APS 4

75 -120

130 - 200

210 - 320

330 - 500

120

200

300

400

Siemens RVD
135/209

Siemens RVD
135/209

Siemens RVD
135/209

Siemens RVD
135/209

Siemens VXG
44.25 -10 kvs=10

Siemens VXG
Siemens VXG
44.32 -16 kvs=16 44.32 -16 kvs=16

Siemens VXG
Siemens VXG
Siemens VXG
44.20 - 6,3 kvs=6,3 44.25 -10 kvs=10 44.32 -16 kvs=16

Siemens VXG
31.65 vs =4,9
Siemens VXG
44.32-16 kvs =16

Värmekretsens
pump (P1)

Grundfos
UPS 25 - 80 1 ~

Grundfos
UPS 40 -120 3 ~

Grundfos
UPS 40 -120 3 ~

Grundfos
UPS 50 -120 3 ~

Tappvattenkretsens
pump (P2)

Grundfos
UPS 25 - 60B 1~

Grundfos
UPS 25 - 60B 1~

Grundfos
UPS 25 - 60B 1~

Grundfos
UPS 25 - 60B 1 ~

Pannkretsens
pump (P3)

Grundfos
UPS 25 - 80 1~

Grundfos
UPS 25 - 80 1~

Grundfos
UPS 32 - 80 1~

Grundfos
UPS 40 -120 3 ~

DN 50

DN 50

DN 65

DN 65

Varmt tappvatten
(VV-framledning)

Cu 22

Cu 28

Cu 35

Cu 42

Kallvatten (KV-ingång)

Cu 22

Cu 28

Cu 35

Cu 42

Tappvattnets cirkulation
(VV-cirkulation)

Cu 18

Cu 22

Cu 28

Cu 35

Tappvattenproduktion
55 °C (l/s)

0,63

1,06

1,69

2,10

Bredd (mm)
Djup (mm)
Höjd (mm)

1240
600
1650

1240
600
1650

1650
800
1740

1650
800
1740

Värmekretsen (LJ-inlopp, LJ-utlopp) och
pannanslutningar
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57 kW värmeväxlarpaket
För mindre varmt tappvattenbehov finns Arimax
57kW värmeväxlarpaketet. Den kompakta enheten
innehåller värmeväxlare, pump och ventiler.
Enhetens mått är 415 x 480 x 175mm.
VVS kod 5012923

Rökgasfläktar och rökgasrenare
Med rökgasfläkt åstadkomms ett jämnt undertryck i pannans
eldstad. Rätt undertryck är ytterst väsentligt för biobrännarens och pannans rätta och säkra funktion. Den spelar också
en stor roll i anläggningens bakbrandssäkerhet. Pannor på
500kW och större bör alltid utrustas med rökgasfläkt p.g.a.
deras större dragmotstånd.
Med rökgasrenare (cyklon) strävar man att minska på biovärmeanläggningens utsläpp. Anläggningar på över 1MW har
lagstadgade utsläppsgränser. Användning av renare kan vara
begrundat även i mindre anläggningar pga av bebyggelse eller
andra orsaker.
Askutrustning
Kraven på högre automatiseringsgrad i biovärmeanläggningar
växer hela tiden. En del av denna utveckling är askutrustningen. Till Arimax biovärmeanläggningen kan man välja antingen
tidsrelästyrda askskruvar eller askdammsugutrustning.

Rökgasrenare,
platsisolerad

Asksugutrustningen behöver inte vara fast monterad utan kan
lätt transporteras mellan olika anläggningar i tex värmeentreprenörens släpvagn. Med asksugen hålls hela pannrummet
rent och städat. Med askskruvar kan askan avlägsnas såväl
under eldstaden som under konvektionen. Systemet kan bestå av en eller flera skruvar. Varje skruv har separat kraftöverföring. Skissa ditt eget förslag och be om offert!

Askskruv

Automatsotning
Arimax biopannorna kan utrustas med tryckluftssotning. Den
automatiska sotningen minskar på pannans underhållsarbete
avsevärt och håller verkningsgraden kontinuerligt på nysotad
pannas nivå. Kan också installeras på befintlig panna. Be om
offert!

Panna

Oljebrännarlucka
Biopannan kan också utrustas men oljebrännarlucka. Då kan
man snabbt och smidigt övergå till reservbränsle i fall av störning eller annan orsak, t ex sommardrift med mycket låg last.
Oljebrännarutrustningen kan dimensioneras för fulleffekt
eller uppehållseffekt.

Arimax 300 -serie

Ø 88,9 mm

Arimax Bio 120-3000

Ø 114,3 mm

Asksugutrustning

Oljebrännarlucka

Automatsotning
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Diameter på
askskruv

30 ÅR AV ERFARENHET
VÄRMER VÄRLDEN!
Vår kunskap bygger på mer än 30 års erfarenhet. Genom
att lyssna på våra kunder och återföra det till utveckling
och produktion, ligger vi alltid i framkant på marknaden
med nya innovativa lösningar. Vi är med och driver bioenergiutvecklingen framåt över hela Europa, samt på den
nordamerikanska kontinenten med stor framgång.
Eftersom vårt utvecklingscenter ligger i Boden, ger det
arktiska klimatet naturliga förutsättningar för att skapa
bioenergilösningar som håller, oavsett om det handlar
om villa- och fastighetslösningar eller värmecentraler för
industriell drift.

Affärsidé
Vår affärsidé är att utifrån kundens behov konstruera,
leverera och optimera kostnadseffektiva energilösningar
baserade på ett utpräglat miljömedvetet tänkande.

TEL (VXL) 0921 578 00 • FAX 0921 176 73 • E-POST INFO@SWEBO.COM • INTERNET WWW.SWEBO.COM

