Mobile varmeløsninger
Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Norges største leverandør av mobile varmeanlegg.

Parat Halvorsen AS har levert
varmecontainere gjennom flere tiår.
Vår filosofi er at anleggene skal ha
lang levetid, være enkle å drifte
og være energieffektive.
Vi leverer derfor containerne isolert i alle vegger, gulv og tak. Innvendig er
det galvaniserte stålplater på vegger og stålgulv. Vi har i mange år benyttet
pumper som bruker lite strøm sammen med frekvensomformere.
Nå ser vi at bransjen følger opp dette med krav.
Anleggene leveres med PLS slik at man kan fjernstyre varmesentralen.
Dermed unngår man unødige kostnader til mobilisering av vaktpersonell.
For anlegg som skal flyttes rundt er det en stor fordel med standardcontainere. Da unngår man kompliserte løft med løfteåk og bjelker under
container. Våre standard containere løftes i 4 hjørner uten ekstrautstyr.
For anlegg som skal flyttes ofte og som har liten driftstid er olje/biodiesel
et godt alternativ.
For anlegg som står over et år og som har høy driftstid er det hensiktsmessig
å investere noe mer for å kunne bruke gass eller fornybare brensler.
Våre kunder benytter containerbaserte varmeanlegg i 2 hovedbruksområder:
•

Løsningen benyttes først og fremst som foreløpig varmekilde inntil
fjernvarmerør og permanent fjernvarmesentral er på plass.

•

Enkelte kunder velger også containerløsning som permanent fyrhus
istedet for å bygge eget fyrrom.

500KW - 2000KW
Leveres i 20 fot standard container.
Benyttes som midlertidig varmeløsning
med olje, gass eller strøm.
Vi leverer containerne isolert i alle
vegger, gulv og tak. Innvendig er det
galvaniserte stålplater på vegger
og stålgulv.

Utstyr i container:
Kjel og brenner er varmekilden
i anlegget. I tillegg utstyres
containeren ofte med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLS for styring og fjernovervåking
Filter
Sirkulasjonspumper med
frekvensomformere
Shuntpumpe for kjel
Shuntventil for raskere
temperaturstyring ut på nett
Ekspansjonssystem
Energimåler
Bobleutskiller i fullt løp
Automatisk vannpåfylling
Vannbehandling
Kjølevifte for sommerdrift
Skorstein, 2 meter over tak
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Utleie container
PARAT Halvorsen AS har en
900KW oljefyrt container til
leie som vist på bildet.
Ta kontakt for mer info.

1. VARMTVANNSKJEL:

3. Pumper:

4. Bobleutskiller:

5. Energimålere:

Vi benytter Viessmann kjeler.
Brensel kan være olje/gass/bioolje/
strøm. Kjel styres med vår PLS som
er integrert i det totale
SRO styresystemet.

Vi benytter blokkpumper med god
virkningsgrad. EN god pumpe har
virkningsgrad over 80%. En simpel pumpe
kan ligge på 40%. Dette betyr store
driftskostnader på lang sikt.
Sirkulasjonspumpene styres mot konstant
difftrykk. Vi styrer alt fra samme PLS
slik at kunden slipper å holde styr på
10 forskjellige bokser i anlegget.

Luft fra nytt vann i anlegget
må fjernes på en effektiv måte.
Dersom det ikke er akkumuleringstanker eller andre naturlige
luftepunkter installerer vi
bobleutskiller i rørdimensjonens
fulle dimensjon.

Vi anbefaler at det installeres energimåler
slik at man har kontroll på vannmengder og
energiforbruk i anlegget.

2. BRENNER:
Vi benytter kvalitetsbrennere fra
anerkjente produsenter.

6. Ekspansjonssystem:
Statiske tanker benyttes for små fjernvarmenett.
Vi tilbyr automatisk påfylling og tapping slik at
det ikke er behov for manuell innsats. Alarm ved
valgbar rate for unormal fylling/tømming.
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2000KW - 5000KW
Leveres i 30 - 40 fot standard
container. Benyttes som midlertidig
varmeløsning med olje, gass eller
strøm.
Vi leverer containerne isolert i alle
vegger, gulv og tak. Innvendig er det
galvaniserte stålplater på vegger og
stålgulv.

Utstyr i container:
Kjel og brenner er varmekilden i
anlegget. I tillegg utstyres containeren
ofte med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLS for styring og fjernovervåking
Filter
Sirkulasjonspumper med
frekvensomformere
Shuntpumpe for kjel
Shuntventil for raskere
temperaturstyring ut på nett
Ekspansjonssystem
Energimåler
Bobleutskiller i fullt løp
Automatisk vannpåfylling
Vannbehandling
Kjølevifte for sommerdrift
Skorstein, 2 meter over tak
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PARAT Halvorsen AS er også
leverandør av dampanlegg
i container.

Over 5000KW

Leveres i spesialcontainer.

1. VARMTVANNSKJEL:

3. Pumper:

4. Bobleutskiller:

5. Energimålere:

Vi benytter Viessmann kjeler.
Brensel kan være olje/gass/bioolje/
strøm. Kjel styres med vår PLS som
er integrert i det totale
SRO styresystemet.

Vi benytter blokkpumper med god
virkningsgrad. EN god pumpe har
virkningsgrad over 80%. En simpel pumpe
kan ligge på 40%. Dette betyr store
driftskostnader på lang sikt.
Sirkulasjonspumpene styres mot konstant
difftrykk. Vi styrer alt fra samme PLS
slik at kunden slipper å holde styr på
10 forskjellige bokser i anlegget.

Luft fra nytt vann i anlegget
må fjernes på en effektiv måte.
Dersom det ikke er akkumuleringstanker eller andre naturlige
luftepunkter installerer vi
bobleutskiller i rørdimensjonens
fulle dimensjon.

Vi anbefaler at det installeres energimåler
slik at man har kontroll på vannmengder og
energiforbruk i anlegget.

2. BRENNER:
Vi benytter kvalitetsbrennere fra
anerkjente produsenter.

6. Ekspansjonssystem:
Statiske tanker benyttes for små fjernvarmenett.
Vi tilbyr automatisk påfylling og tapping slik at
det ikke er behov for manuell innsats. Alarm ved
valgbar rate for unormal fylling/tømming.
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Varmepumpe
I mange tilfeller er det lønnsomt å installere
en varmepumpeløsning sammen med en
spisslastkjel. I kystnære strøk er det helt
uproblematisk å oppnå COP på 3,2 med
Ochsner luft-vann varmepumpe.
Dette gir stor besparelse på energiforbruket
og dimensjoneres gjerne slik at 90% av
årsforbruket leveres som fornybar varme.
Fordamperen plasseres på taket av
containeren. Ochsner benytter store
langsomtgående vifter og garanterer støy
under 40 dBA 1 m fra fordamper. Dette er
langt lavere støy enn tradisjonelle luft-luft
varmepumper for privathus.
Vi leverer containerne isolert i alle vegger,
gulv og tak. Innvendig er det galvaniserte
stålplater på vegger og stålgulv.
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Utstyr i container:
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•
•
•
•
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•
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•
•
•
•

PLS for styring og fjernovervåking
Filter
Sirkulasjonspumper med
frekvensomformere
Shuntpumpe for kjel
Shuntventil for raskere
temperaturstyring ut på nett
Ekspansjonssystem
Energimåler
Bobleutskiller i fullt løp
Automatisk vannpåfylling
Vannbehandling
Kjølevifte for sommerdrift
Skorstein, 2 meter over tak
Akkumuleringstank
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1. VARMEPUMPE:

3. Pumper:

4. Bobleutskiller:

5. Energimålere:

Vi benytter varmepumper fra Ochsner.
Dette er varmepumper med høy
virkningsgrad og lang levetid. Luftvann varmepumpen har vunnet mange
priser for lavt støynivå og god COP.

Vi benytter blokkpumper med god
virkningsgrad. EN god pumpe har
virkningsgrad over 80%. En simpel
pumpe kan ligge på 40%. Dette betyr
store driftskostnader på lang sikt.
Sirkulasjonspumpene styres mot
konstant difftrykk. Vi styrer alt fra
samme PLS slik at kunden slipper
å holde styr på forskjellige
bokser i anlegget.

Luft fra nytt vann i anlegget
må fjernes på en effektiv måte.
Dersom det ikke er akkumuleringstanker eller andre naturlige
luftepunkter installerer vi
bobleutskiller i rørdimensjonens
fulle dimensjon.

Vi anbefaler at det installeres energimåler
slik at man har kontroll på vannmengder og
energiforbruk i anlegget.

2. AKKUMULATORTANK:
Anlegget leveres med akkumulatortank
som bidrar til lang levetid og økt COP.

6. Ekspansjonssystem:
Statiske tanker benyttes for små fjernvarmenett.
Vi tilbyr automatisk påfylling og tapping slik at
det ikke er behov for manuell innsats. Alarm ved
valgbar rate for unormal fylling/tømming.
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Biobrensel
Løsninger for pellet leveres komplett
med kjelanlegg, pelletsilo og
askecontainer.
Flis kan også benyttes fra
brenselcontainere eller flisbunker.

1. Biobrensel kjel
Biobrenselkjeler leveres fra
Viessmann under varemerkene Köb
og Mawera. Køb pelletkjeler har høy
virkningsgrad og lave utslipp.
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Bildet viser varmesentral levert
til Skagerak Varme AS på Eik i
Tønsberg. Ytelsen er 2 x 400 kW
pellet grunnlast og 1600 kW oljefyrt
spisslast. Pelletsilo rommer 70 m3
brensel. Anlegget er bygget i 2
standardcontainere og skal flyttes
på et senere tidspunkt.

Anlegget leveres komplett med
silo, skorstein, askecontainer og
overordnet styring.
2. Oljetank
Oljetank leveres dobbeltvegget
med samme transportmål som
standardcontainere. Dette letter
flytting og gjør tanken robust mot
hærverk og tyveriforsøk.
All instrumentering og fylling er
beskyttet i nisje med låsbar dør.
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3. Pelletsilo
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4. Askecontainer
5. Skorstein
6. Ekspansjonssystem
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For styring av spisslastkjel og
alle funksjoner i anlegget som
pumper, 3-veis ventiler, energimålere,
utetemperatur, ventilasjon, etc benyttes
Siemens S7 PLS med windows farge
touch panel. Dette kan fjernvises på PC,
iPad og telefon.

Vår service avdeling har
20 ansatte innen alle disipliner,
og vi kan dermed tilby kunden
hurtig og god assistanse
gjennom hele driftsfasen.

Parat Halvorsen AS
P.O. Box 173
N-4402 Flekkefjord
Norway
Tel +47 99 48 55 00
Fax +47 38 32 44 71
office@parat.no
www.parat.no

Service avdelingen gjennomfører
også komplett fyrhusmontasje
inkludert rør og elektro entreprise,
samt oppstart og innregulering
av anlegget.

