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Förebyggande underhåll
– avgörande för värmesystemets
ekonomi
Effektivt och välplanerat

förebyggande underhåll är

avgörande för en värme eller

kylanläggnings ekonomi. Av det

skälet har Alfa Laval byggt upp ett

nätverk av noga utvalda

servicepartners som ger våra

kunder exakt de serviceinsatser

som krävs för att systemen alltid skall kunna arbeta optimalt. I den här

artikeln besöker vi en av dem.

Läs mer om de ekonomiska fördelar som vi kan erbjuda genom vårt

nätverk av noga utvalda service partners.

CASE

IQHeat i Finland – rapport om
vikten av löpande finjustering

I det nybyggda fjärrvärmenätet i

finska kommunen Hankasalmi

tillför värmecentralen Alfa Laval

Maxi tillsammans med

kontrollsystemet Alfa Laval IQHeat

en rad fördelar i termer av

energieffektivitet, driftsäkerhet och

värmekomfort. I artikeln redovisar

vi synpunkter från det lokala

värmeverkets ägare och från Alfa

Lavals regionalchef.

Läs mer om den stora ekonomiska effekten av löpande optimering i ett

finsk fjärrvärmenät.

Energieffektivitet tack vare
optimerad returtemperatur

I det här exemplet från en stor

samproduktionsanläggning i

Angers, Frankrike, kan vi se hur en

tvåstegslösning sänker

temperaturen för att uppnå högre

energieffektivitet. När det globala

teknikföretaget Dalkia valde

värmeöverföringsutrustning för det

här projektet, blev värmesystemet

Alfa Laval Maxi och styrsystemet

Alfa Laval IQHeat den vinnande

kombinationen.

Läs mer om de miljömässiga och ekonomiska fördelarna som uppstår

genom samverkan mellan Alfa Laval Maxi och Alfa Laval IQHeat i en

modern samproduktionsanläggning.

TEKNIKFOKUS

Alfa Laval IQHeat 
– optimering av fjärrvärmesystem

INNEHÅLL I DETTA NUMMER

Rätt underhåll ger stora

energibesparingar – möt en av

våra service partners!

Case: Alfa Laval IQHeat i

Finland – energibesparing

genom optimerad funktion!

Case: Låga returtemperaturer

sparar energi vid fransk

samproduktionsanläggning

Ledare: Alla vinner på

fjärrvärmesystem från Alfa

Laval

Teknikfokus: Alfa Laval IQHeat

– spara energi genom

perfektion

Produktnyheter: Alfa Laval

Microsortimentet – nya

funktioner skapar stort värde

Nyhetsuppdatering: Alfa Laval

NetSizer – felfri

dimensionering på enkelt sätt

LEDARE

De många fördelarna
med energibesparing

En hög grad av energieffektivitet

medför ofta flera fördelar.

Artiklarna i det här numret av

near ger tydliga exempel på olika

aspekter av detta och ger dig en

titt på den senaste tekniken

inom fjärrvärme.

Johan De Cuyper

Market Unit Manager / HVAC

(Fjärrvärme/VVS)

Läs mer om innehållet i det

här numret av near och ta reda

på vad du kan vinna med

fjärrvärmesystem från Alfa

Laval.

PRODUKTER I DET HÄR NUMRET

Alfa Laval IQHeat

Alfa Laval Micro range

Alfa Laval NetSizer

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om VVS och

fjärrvärme eller vill du veta mer

om vad Alfa Laval kan erbjuda?

Kontakta oss!
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Alfa Laval IQHeat är ett system för

fjärrstyrning och ständig optimering

av de viktiga funktionerna i

fjärrvärmesystem. Via en

kommunikationsenhet någonstans

i världen (till exempel en dator eller

en mobil enhet) kan alla viktiga

funktioner i ett fjärrvärmesystem

övervakas och ställas in. Därmed

kan du alltid få ut bästa möjliga

prestanda och optimal samverkan.

Läs mer om energieffektivitet genom ständig justering av de viktiga

funktionerna i fjärrvärmenätet.

PRODUKTNYHETER

Det nya Alfa Laval Micro-
sortimentet innehåller nya och
fantastiska funktioner!
Det här nya produktsortimentet

består av sju nya modeller som

ersätter direktversionerna av Mini

City och Micromodellerna. Alla är

superkompakta, lätta och mycket

energieffektiva. Dessutom

innehåller de en uppsättning nya

funktioner – smarta lösningar som

både sänker energikostnaden och

ökar slutanvändarens komfort.

Läs mer om det nya Alfa Laval Microsortimentet och den nya inriktning

det representerar.

NYHETSUPPDATERING

Felfri dimensionering på enkelt sätt

Alfa Laval NetSizer är ett unikt

dimensioneringsverktyg som

underlättar arbetet för konsulter och

systemkonstruktörer. Det förser

användaren med de optimala

dimensionerna för rören och

föreslår den mest lämpliga Alfa

Lavalcentralen för själva

installationen – komplett med CAD

ritningar och produktdatablad.

Läs mer om en genväg till felfri dimensionering.

Prenumerera

Ladda ned nyhetsbrev

Tipsa en vän

Allmänna villkor 
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