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ADVEN, 070-551 08 38
Energileverantör som erbjuder energi som tjänst 
genom energieffektivisering och förädling av 
lågvärdig energi samt vid behov leveranser av 
grön ånga, värme och kyla. 

AGAINITY, 070-529 32 23
Tillverkar ORC-turbiner för elproduktion från 
hetvattenpannor på värmeverk/reningsverk/de-
ponier och från spillvärme i industrier. Elproduk-
tion från 20 kW till 2,5 MW.

AKJ ENERGITEKNIK, 054-18 70 85
Effektiviserar, optimerar och installerar värme-
anläggningar för fastigheter, industrier och 
fjärrvärmeverk. Prefabricerade och platsbyggda 
värmeanläggningar för värme- och ångproduk-
tion. Lösningar finns för de flesta typer av bräns-
len: bark, biogas, bioolja, pellets, torr- och fuktig 
flis etc. Luft- och vattenkylda förbränningsugnar 
med rörligt rostersystem.

LEVERANTÖRER AV LÖSNINGAR FÖR  
LÖNSAMMA SYSTEM FÖR BIONÄRVÄRME

AKRON MASKINER, 0510-914 00
Levererar flis- och pelletseldade varmluftspan-
nor för industri och lantbruk, samt ett brett 
utbud av kringutrustning som transport- och 
förrådslösningar för pellets och flis samt paten-
terad flistork.

ALLOLJEPANNOR I SKANDINAVIEN 
08-410 402 44
Varmluftssystem och vattenburna system i över 
40 kombinationer, från 15 kW till 5 MW. I sorti-
mentet finns bland annat biooljebrännare från 
15 kW till 1,5 MW. Konverterar befintliga varm-
luftspannor och vattenburna pannor.

ARMATEC, 031-89 01 00
Levererar kompletta värmeanläggningar för 
fastigheter, industrier och mindre fjärrvärme-
verk för eldning med pellets, flis, bioolja och 
biogas i effektområdet från 100 kW till 10 MW. 
Varmvatten- och hetvattenpannor levereras 
även som transportabla panncentraler upp till 
10 MW. Egenkonstruerade PLC-styrningar för 
pannor och transportabla panncentraler.

Bioenergi presenterar en uppdaterad översikt med leverantörer av utrustning och tjänster för energikonvertering 
med fokus på närvärmelösningar. Företagen i listan har erfarenhet av konverteringar inom bland annat närvärme-
system, fastigheter, tvätterier, växthus och tillverkande industrier.

Fokus: Närvärme

BAXI / HS Perifal, 0515-171 10
Tillverkare och agent för pellets/flispannor upp 
till 2,5 MW. Gilles helautomatiska flis- och pellets-
pannor, från 12 till 160 kW. Gilles industriprogram 
från 180 kW till 2,5 MW. HSPB pelletsbrännare 
från 20 kW till 1,5 MW med lambdastyrning och 
el-tändning. Oljepannor från 50 kW till 3 MW. 

BIOCOMFORT, 070-727 20 77
Pelletssystem, 10–600 kW, Cascade-system upp 
till åtta enheter 0,6 MW. Variabel drifteffekt 
10–100 % med lambdaoptimering, automatisk 
askutmatning, kompressorrengöring, online-
system, övervakning, mail- och/eller sms-larm, 
mjukvaruuppdatering online eller manuellt.  
Pelletssystemen är godkända EN 303-5 2012, 
Klass 5. Anläggning i fastighet, containermontage 
eller centralsystem.

BIOPTIMA, 0920-658 00
Generalagentur för Schmid bioenergisystem. 
Varmvatten, hetvatten, ånga och el produceras 
med alla former av fastbränslen. Levererar och 
installerar filterteknik för uppfyllande av MCP-
direktivet. Projekterar, producerar och levererar 
nyckelfärdiga panncentraler och platsinstallationer 
i totalentreprenader. Flexibla affärslösningar 
som leasing och energileverans, färdig värme. 

BIOTHERM HEAT, 0921-578 04
System för alla typer av fastbränsle, från 50 kW 
till 20 MW. Pannor från HERZ & Binder för pellets,
flis, grot, bark samt svåra bränslen med internetba-
serade styrsystem. BioTherm Gen 6 för svåreldade 
bränslen såsom hästgödsel och våt flis. Olika för-
rådslösningar samt nyckelfärdiga värmecentraler. 
Erbjuder allt från totalentreprenader till färdig 
värme.

BIOVÄRMESYSTEM I SMÅLAND, 
0383-188 90
Specialpannor för dammigt snickeriavfall  
inklusive filterutrustning 100 kW–1 MW.

BIOVÄRME SVERIGE, 0920-778 80
Generalagentur för ETA biobränslepannor med 
effekt från 20 kW till 1 MW. Helautomatiska pan-
nor som är standardutrustade med bland annat 
helautomatisk sotning av konvektionsdel och 
brännkammare, tändning och släckning, inter-
netövervakning och GSM-larm, lambdastyrd O2-
kontroll av förbränningen. Tillverkar och levere-
rar även prefabricerade panncentraler anpassade 
efter kundens behov.

Gnosjö kommuns fastighetsbolag Järnbäraren har 
upphandlat ett färdig-värme-avtal med Neova som 

har byggt och äger den nya anläggningen samt sköter 
drift och underhåll. Tre pelletspannor på 500 kW 

vardera från Cleanburn ger värme till kommunens fas-
tigheter. Pellets har ersatt naturgas och energikost-

naden för kommunen har blivit lägre jämfört med 
tidigare. Klimatklivet har stått för halva investeringen. 

Anläggningen togs i drift i november 2018.

Foto: Neova
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BK TECH ENERGY, 010-207 08 46 
Helhetslösningar för varm- och hetvatten samt 
ånga med fokus på industri. Egen tillverkning 
av prefabricerade, mobila och CE-märkta pann-
centraler från 100 kW till 10 MW för pellets, flis, 
träpulver och bioolja. Totalentreprenader för 
platsinstallation och för anläggningar över 10 
MW. Generalagent för Tri-Mer Corporation för 
filterlösningar för MCP-direktivet. Egen pellets-
tillverkning med prioritet för egna anläggnings-
kunder. Erbjuder finansieringslösningar, inklu-
sive färdig värme.

CLEAN BURN, 031-776 04 80
Helautomatiska pannor för pellets, flis och 
briketter. Kompletta panncentraler i flera olika 
utföranden samt mobila flisförråd. Brett sortiment 
av tillbehör som pellets- och flistransportörer, 
skorstenar, ackumulatortankar, varmvattenbere-
dare, med mera. Backupsystem med oljepannor, 
även för bioolja.

CLEANBIOHEAT, 070-986 15 61
Erbjuder egenutvecklad utrustning för effektiv 
rökgasrening. Med rökgaskondensering ut-
nyttjas den latenta värmen i rökgaserna och 
pannans verkningsgrad ökas med upp till 20 
procent. Resultatet blir kalla, rena och torra rök-
gaser. Modulärt byggsätt. Levereras antingen 
i separat container eller monteras i befintligt 
pannrum. Fungerar med alla typer av bränslen. 
Passar till värmeanläggningar mellan 100 kW 
och 1 MW.

COMPAB, 0303-911 10
Levererar bioolje- och biogasanläggningar med 
pannor från Bosch. Bioolje- och biogasbrän-
nare samt träpulverbrännaranläggningar från 
SAACKE. Bygger skräddarsydda kompletta olje-
förvärmar-aggregat för alla typer av biooljor. 
Levererar egenkonstruerade pann- och brän-
narstyrningar. Transportabla panncentraler upp 
till 12 MW.

ENERGI & SILO SVERIGE, 070-829 35 30
Gilles pannor från 20 kW till 1,4 MW för pellets 
och flis komplett med olika förrådslösningar. 
Levererar nyckelfärdiga moduler upp till 1,4 
MW. Brett sortiment av tillbehör som skorstenar 
och ackumulatortankar med mera.

EURONOM, 0480-221 20
Vedpannor i olika storlekar. Värmepumpsystem 
för luft/vatten och vätska/ vatten. Pannor och 
systemlösningar för biooljor och konventionella 
bränslen för stöttning av exempelvis fastbränsle-
centraler upp till 8 MW/enhet. Solvärmesystem, 
enklare eller mera avancerade, hybridsolfångare 
på väg fram. Reservdelar till Euronom och Exo-
nom- produkterna sedan lång tid tillbaka.

FAUST APS, 076-846 22 22
Faust biobränslepannor 130 kW–3 MW för hel-
automatisk förbränning av flis, grot, spannmål, 
avrens, halm. Faust bygger färdiga panncentra-
ler eller lösa pannor med tillbehör för pellets, 
fjäderomrörare, skrapbord.

GOTFIRE, 0498-20 17 50
Värmesystem för biobränsle till villa, industri och 
lantbruk med effekt 7 kW–1,2 MW.  Ett brett 
sortiment genom agenturen för helautomatiska 
premiumpannor från österrikiska KWB samt 
egna Gotfire-produkter. Tillverkar nyckelfärdiga 
värmecentraler utifrån kundens önskemål och 
behov. Säljer även övriga tillbehör för ett kom-
plett värmesystem, som ackumulatortankar, kul-
vert, skorstenar, laddningsgrupper och kaminer.

HARGASSNER SVERIGE, 0652-104 50
Varmvattenpannor 25 kW–2,0 MW. Lösningar 
för snickerispill, spån, pellets, torrflis, industriflis 
G50–W50. Låga utsläppsnivåer, tio års garanti, 
helautomatisk drift och långa serviceintervaller 
med mekanisk sotning.

HTS BYGGVÄRME, 0510-86250
Säljer färdig värme till byggsektorn. Vatten och 
luftburen värme under byggnationstiden.

JANFIRE, 0771-10 01 00
Helhetslösningar för pellets avsedda för produk-
tion av ånga, varmvatten och hetluft. Levereras 
i storlekar från 60 kW till 2 MW. Roterande 
brännartrumma med bra reglerbarhet och låga 
emissioner. Mobila containerlösningar.

J DAHLQVIST MASKIN, 070-607 09 99
Importör av Heizomat flis/pelletspannor,  
15 kW–1 MW, kan byggas i serie för större effekter. 
Kan även levereras som komplett containerlös-
ning. Importör av KF Halm/biobränslepannor för 
halm/ved, fastbränsle, 300 kW–1 MW. Leverans 
av nyckelfärdiga anläggningar inklusive kulvert.

JERNFORSEN ENERGY,035-17 75 50
Förbränningsanläggningar för flis, bark, spån, 
grot, returflis och pellets/briketter, 2–35 MW. 
Kompletta anläggningar från bränslehantering 
med skrapor eller travers, förbränningssystem 
med rörligt rostersystem, pannor för hetvatten, 
mättad eller överhettad ånga, rökgasrening 
och styr- och reglersystem. Erbjuder även pro-
cess-installationer.

JÖAB, 0250-105 30
Anläggningar för flis och spån. Platsbyggda  
eller nyckelfärdiga containerlösningar. Flisförråd, 
förugnar, skruvtransportörer och rökgasrening  
för bränslen med en fukthalt upp till 55 procent. 
Effekt 20 kW–1,2 MW. 

KPA UNICON, +358 20 774 92 00
Kompletta anläggningar för produktion av 
hetvatten, ånga och el från 2 MW. Unicon Re-
negrate hetvattenpanna för flis, bark, sågspån, 
skogsbränsle och torv. Unicon Biograte med 
roterande roster, 4–25 MW. Prefabricerade mo-
duler 4–10 MW. Unicon Pellets för pulveriserad 
pellets i multifuel-brännare 3–50 MW.

KUMLA OLJESERVICE BIOENERGI,
019-57 94 98
Erbjuder system för förnybara energilösningar. 
Pellets, flis, bioolja, biogasanläggningar. Plats-
byggda containerlösningar 60 kW–3 MW.

KVÄNUM ENERGI, 0512-79 70 75 
Nyckelfärdiga pelletsvärmeanläggningar  
100 kW–1,8 MW. Bygger varje anläggning  
i ett flexibelt modulsystem efter varje kunds 
unika behov. 

LANTMÄNNEN AGROVÄRME, 
010-556 09 20
Energileverantör som erbjuder flexibla värme-
lösningar för hetvatten eller ånga. Energieffek-
tiva och driftsäkra värmelösningar där kunden 
slipper investeringar, drift, bränsle, underhåll 
eller rapportering.

LINDQUIST HEATING, 033-150 470
Tidigare Hjo Värmeteknik. Anläggningar för 
pellets, flis, spannmål och halm från REKA, KSM 
och BioMobitek från 100 kW till 10 MW. Lös-
ningar för befintliga pannrumsbyggnader eller 
containerlösningar och nyckelfärdiga kompletta 
panncentraler. Bränslehanteringssystem för alla 
typer av bränslen. Har även oljepannor i storlek 
från 50 kW till 5 MW.

LINKA ENERGY, 070-883 33 44
Helautomatiska anläggningar från 250 kW till 15 
MW, för varmvatten, hetvatten och ånga. Primä-
ra bränslen halm, flis och träpellets. Anläggning-
arna anpassas till kundens behov och önskemål. 
Kan levereras som startklar containerlösning. 

LT ENERGITEKNIK, 010-492 40 00
Finska Veto värmecentraler samt platsbyggda 
lösningar upp till 2 MW. Dessa är anpassade för 
industriflis (max 75 mm fraktioner) samt briketter, 
pellets, spån, spannmål mm. Guntamatic vär-
meanläggningar från Österrike anpassade för 
G50-flis (max 45 mm fraktioner) samt pellets och 
spannmål, även vissa briketter. PellasX pellets-
brännare upp till 500 kW. Varmluftspannor och 
brännare för torkar upp till 1,6 MW.

MAFA, 0431-44 52 60
Erbjuder alltifrån små veckoförråd för villor till 
större anläggningar för industri, trädgårds-
mästerier, skolor, kyrkor, med mera. Har ett 
komplett siloprogram från 6 till 189 kubikmeter 
och ett stort sortiment av transportskruvar som 
täcker de flesta behov. 

MEKANO I MALUNG, 0280-100 10
Levererar och monterar startklara panncentra-
ler. Panncentralerna passar exempelvis lant-
egendomar med stora bostadshus, ekonomi-
byggnader, industrier, växthus och spannmåls-
torkning samt lokala energibolag som bygger 
fjärrvärmenät för mindre orter.

NEKAB, 072-335 01 00
Erbjuder fjärrvärme/fjärrånga till alla, även till 
verksamheter som inte ligger inom de traditio-
nella fjärrvärmenäten. Effekter från 0,1 MW 
till 3 MW. Erbjuder även försäljning av pannor i 
pannrum eller panncentraler. 

Fokus: Närvärme
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Revolutionerande rör-
rengöringssystem för pannor

Sagveien 6 - Sundland syd  - N-3160 Stokke 
Tlf. +47 33 33 91 00

www.hallenstvedt.noVi värmer Norge med bioenergi

Produkten talar för sig själv, är 
mycket effektivt och snabb

vid användning. Se videon här:

- Gör jobbet på en timme 
utan att bli smutsig!

Putzmaus rengör rör enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt. Rengjorda rör gör pannan mer effektiv 
- vilket sparar både energi och pengar. Kontakta 
oss för information om andra tillämpningar och 
utföranden av Putzmaus®

Stoftfilter Osby Parca PFM
·   Klarar alla emissionskrav som finns i SFS 2018:471.

·   Mycket låga driftskostnader genom låg energiförbrukning och  
 lång livslängd på filtermaterialet.

·  Intelligent filterstyrning medför långt mellan servicetillfällena.

·  Mycket låg förbrukning av tryckluft.

·   Lång livslängd på filtermedia under normaldrift.

·   Styrsystemet kan enkelt integreras med nytt eller befintligt  
 övergripande styrsystem.

·   Stor flexibilitet med modulbyggda kompakta standardfilter som 
 kan anpassas efter kundens behov och/eller tillgängliga utrymmen.

Osby Parca HVTS-G - panna för fuktiga bränslen
·  En modern fastbränslepanna med stående rökgastuber med låga  
 utsläppsvärden, hög verkningsgrad och hög tillgänglighet. 

·  Den integrerade eldningutrustningen kan hantera flis med ett   
 spann på fukthalt om 25-55% beroende på hur pannan muras.

·  HVTS-G är byggd som en komplett enhet och har låga under-  
 hållskostnader. 

·   Pannan har ett unikt vattenkylt trapproster.

Box 93, 283 22 Osby 
Tel: +46 (0)479 177 00

HÖG VERKNINGSGRAD 

INTEGRERAD ELDNINGUTRUSTNING

LÅG UNDERHÅLLSKOSTNAD

UNIKT VATTENKYLT TRAPPROSTER

LÅNG LIVSLÄNGD 

KLARAR ALLA EMISSIONSKRAV

LÅG DRIFTSKOSTNAD

LÅNGT MELLAN SERVICETILLFÄLLEN

SMÅ INBYGGNADSMÅTT

STOR FLEXIBILITET

info@osbyparca.se 
www.osbyparca.se
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NEOVA, 0771-98 00 00
Bygger fjärrvärmenät och levererar fristående 
värmelösningar som producerar varmvatten och 
ånga för uppvärmning av fastigheter eller indu-
striprocesser. Kunden behöver inte investera i en 
egen uppvärmningsanläggning och behöver inte 
sköta drift, underhåll eller miljörapportering.

OSBY PARCA/ENERTECH, 0479-177 00
Svensktillverkade (egen tillverkning) pannor och 
lösningar för hetvatten och ånga, för trädbräns-
len, bioolja/gas. Fastbränslepannorna byggs 
med vattenkylda roster helt eller delvis och med 
automatisk sotning. Prefab-centraler för träd-
bränslen <5 MW, bioolja/gas <13 MW. Egen rök-
gasrening som klarar kraven i nya SFS 2018:471 
samt egen siloteknik/bränsleförråd för flis. Flexi-
bla kundanpassade kraftfulla styrsystem likväl 
som standard till mindre pannor.

PANNPARTNER, 08-664 40 50
Levererar kompletta ång- och hetvattenpan-
nor för pellets, pulver, bioolja, biogas, fossila 
bränslen samt för eldrift. Elångpannor för 
tryckhållning eller pelletstillverkning. Har egen 
serviceavdelning. Levererar under namnet Pure-
waterpartner vattenbehandlingsanläggningar 
för avhärdning, osmoser, edi:er och doserings-
utrustning.

PELLTEC, 0372-225 40
Totalentreprenader av platsbyggnationer och 
mobila containerpannrum för pellets- och flis-
eldning, 50 kW–1,8 MW.

PETROBIO, 031-335 49 50
Erbjuder kompletta system för de flesta för-
nybara bränslen, från bioolja till biogas. Trä-
pulversystem från 1 MW till över 100 MW. Stor 
reglerbarhet och snabb lastföljning. Passar även 
bra för spetslast med många start och stopp. 
Träpulversystem kan monteras i befintliga pan-
nor. Prefabricerade panncentraler för träpulver-
eldning upp till 6 MW värme eller ånga. Trans-
portabla panncentraler för olja/gas och bioolja 
upp till 12 MW.

PROGRO ENERGI, 016-35 70 60
Levererar flis/pellets/vedeldade varmluftspan-
nor till uppvärmning av industri och växthus 
samt spannmålstorkning, från 70 kW till 1 750 
kW. Har även containerlösningar upp till 580 
kW. Levererar tillhörande bränsleförråd, silos, 
bränsleskruvar och skorstenar, samt ett brett 
sortiment av aerotemprar.

SAXWERK, 08-500 666 90
Kompletta energianläggningar för hetvatten, 
ånga, hetolja samt torkprocesser från 6 MW 
upp till 40 MW. Bränsle är fuktiga biobränslen, 
bark, flis, grot och spån, samt returträ. Bygger 
även separata bränslehanteringssystem och 
askhanteringar. Representerar Kablitz för CHP 
anläggningar upp till 40 MW termisk effekt.

SOLÖR BIOENERGI VÄRME, 0533-101 91
Erbjuder kompletta kundanpassade lösningar 
för alla typer av verksamheter som vill ställa om 
från fossilt till bioenergi. Jobbar med alla typer 
av biobränslen anpassat för varje prospekts 
unika situation. Tar totalansvar för energileve-
ransen och kunden kan välja leasing eller att 
investera själva. Erbjuder även drift vid befint-
liga anläggningar.

SONNYS MASKINER, 0514-105 05
Tillverkar och säljer värmecentraler för träpellets, 
träflis, sågspån, spannmål, med mera. Effekt 
från 32 kW till 700 kW. Tillverkar vattenburna 
system och varmluftssystem. Pannrum med 
varmluftssystem kan fås med lastväxlarram för 
att kunna flytta värmecentralen. Erbjuder även 
brännare för befintliga pannor.

STHLM VÄRMESERVICE, 08-644 40 60
Erbjuder service och installation av värmean-
läggningar i alla storlekar över hela landet. Spe-
cialister på installation, konvertering och service 
av anläggningar för flytande biobränslen i alla 
storlekar. Erbjuder projektering, val av rätt ut-
rustning och bränslen, installation, service samt 
drift och bränsleleverans.

SVENSKA ANTTI, 0152-180 20
Levererar direktverkande varmluftspannor 
för flis, pellets och spannmål, till industri och 
lantbruk. Installationer i pannrum eller tryck- 
på-knappen-klara containerlösningar. Effekter 
mellan 300 kW och 1,2 MW.

TURBOFLAME/ ENERTECH, 0372-867 25
Marknadsför svensktillverkade pressluftbränna-
re för de flesta typer av biooljor. Effekt upp till 
19 MW. Erbjuder även oljeförvärmaraggregat.

VIESSMANN VÄRMETEKNIK, 08-478 88 00
Pellets- och flispannor. Automatisk tändning, 
automatisk tubsotning, O2-styrning. Pannorna 
klarar både pellets och fuktig flis och finns även 
som transportabel panncentral.

VEOSOL TEKNIK, 019-28 03 50
Erbjuder sedan 1995 kompletta system för 
solenergi och biobränslen. Från idé till färdig 
anläggning, alltid med serviceavtal. Eget reserv-
delslager centralt i Sverige, servicebussar som 
utför service på plats. Levererar flertalet kända 
varumärken. Generalagent för tyska HDG Ba-
varia pellets och flispannor, pannorna kan med 
fördel monteras i container.

VEÅ, 0382-158 20
Designar och tillverkar ång- och hetvattenpan-
nor med effekt upp till 30 MW. Levererar även 
kompletta anläggningar för bioolja och pellets. 
Pelletsanläggningarna eldas med en eller två 
brännare på 2 MW som utvecklas och tillverkas 
i egen regi. Erbjuder även service, reparationer 
och hyrpannor.

VUAB, 08-630 30 00
Kompletta leveranser och installationer av 
varmvatten- och ångpannor för pellets och flis. 
Kapacitet från 100 kW till 3 MW installerade i 
fristående panncentral, befintligt pannrum eller 
som mobil hyrpanna.

VYNCKE, +32 56 730 630
Energicentraler där biomassa och återvinnings-
material (SRF – Solid Recovered Fuel) används 
för att producera värme och el energi i storlek 
1–100 MWth och 0,5–15 MWe. Energimedium är 
ånga, hetvatten, termisk olja, heta gaser, elek-
tricitet var för sig eller i valfri kombination.

VÄNERTEKNO, 0510-862 50
Tillverkar och säljer pelletseldade varmluftspan-
nor i container. Värmesystemen används till 
spannmålstorkning och lokaluppvärmning. Stor-
leken på pannorna är från 25 kW till 500 kW.

WIBAX BIOFUELS, 0911-250 239
Erbjuder konsultation och rådfrågning vid kon-
vertering till bioolja. Tar hand om allt från lag-
ring till förbränning. Konverterar och anpassar 
förbränningsanläggningar från fossilt bränsle 
till biobränsle inklusive igångkörning, optime-
ring och utvärdering. Helhetskoncept som även 
innefattar logistik och säker leverans av bioolja 
till kund.

WÄRMEPRODUKTER I KLIPPAN, 
0435-184 10
Värmepannor för biogas och/eller bioolja (RME) 
100–1,2 MW, med inbyggd varmvattenberedare 
26–140 kW. Rökgaskylare/ekonomiser för rökga-
ser/vatten eller luft för bioolja (RME) upp till 32 
MW, för pellets och flis med fukthalt <30%, 300 
kW–32 MW.

WEISHAUPT SVENSKA, 08-768 05 40
Erbjuder brännare och systemlösningar för 
biooljor och biogaser, samt för konventionella 
bränslen. Egen serviceorganisation borgar för 
en hög tillgänglighet och servicegrad.

WTS / VTS, 0155-28 49 15
Tillverkning och leverans av egenutvecklad 
multifuelbrännare. Framförallt träpulverbrän-
nare med tillhörande bränsleberedningssys-
tem. Även biooljebrännare med tillhörande 
system. Träpulver- och biooljesystem för 
processånga inom industri, fjärrvärme, kraft-
värme och asfaltsverk. n 

Sammanställt av: Sofie Samuelsson och Anders Haaker
Om ditt företag saknas, hör av dig till  
sofie@bioenergitidningen.se

VILL DU LÄSA MER OM NÄRVÄRME? 

På bioenergitidningen.se/biovarme och 
bioenergitidningen.se/bioenergi-i-industri  
finns mer än sextio artiklar samlade.

Fokus: Närvärme


