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 ....rätt lösning på större projekt

• Fjärrvärme / Närvärme
• Hotellanläggningar
•  Bostadsprojekt
•  Industrier
• Processvärme

500 - 1500 kW

BioFire
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Vår kompetens är er framgång!

Fakta om HERZ:
● 50  företag i koncernen.
●  Huvudkontor i Österrike.
●  Forskning och utveckling i Österrike.
●  Österrikisk ägare.
● 3.000  anställda i över 100 länder. 
● 30 PProduktionsenheter.
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HERZ Armaturen GmbH – Företaget
Genom att företaget grundades 1896 har HERZ genomgående 
mer än hundratio år av närvaro på marknaden, vilket saknar 
motstycke. HERZ Armaturen GmbH är, med 30 fabriker i oich 
utanför Österrike och med 3000 medarbetare både inom landets 
gränser och utomlans, den enda Österrikiska och en av de mest 
betydelsefulla tillverkararna internationellt sett av produkter för 
hela värme- och installationsbranschen.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energitechnik sysselsätter mer än 200 medarbetare i produktion och 

försäljning. Vid företaget i Pinkafeld står en ultramodern produktionsanläggning
och en försöksanläggning för nya, innovativa produkter till förfogande.
Därigenom kan pålitligt samarbete med forsknings- och utbildninginriktning
intensifieras. Under årens lopp har HERZ etablerat sig som specialister 
på förnyelsebara energisystem. Därmed läggs tyngdpunkten på moderna
kostnadseffektiva och miljövänliga uppvärmningsystem med högsta 
möjliga komfort och lättast möjliga skötsel. 

HERZ för miljön
Alla HERZ värmeanläggningar underskrider de strängaste 
emissionsföreskrifterna. Ett stort antal miljögodkännande 
ligger till bevis för detta.

HERZ kvalitet
HERZ konstruktörer står i ständig kontakt 

med erkända forskningsinrättningar, 
för att löpande förbättra den redan 

mycket höga standarden.



33

500 - 1500 kW

BioFire

 Österrikiska kvalitetsprodukter

 ENKEL PLANERING 
Modulbaserat system. Tack vare 
modulbaserad eldstad och 
konvektion så blir installationen 
enkel. Oftast utan krav på ex 
kranar. Även pannrum med små 
utrymmen passar HERZ Biofire bra 
tack vare en kompakt och effektiv 
design. Har man små utrymmen  
blir det ändå möjligt att få till en bra 
planering för drift, service och 
underhåll. Prata med våra säljare 
och projekörer för ett förslag.

ENKEL & AVANCERAD 
Multifunktionellt styrsystem.
HERZ Biofire:s styrsystem är ett 
enkelt system att hantera men ett 
avancerat system i sin funktion. 
HERZ Touch är med sin 
touchpanel ett system som är byggt 
för att passa alla typer av 
installationer eller processer  som 
det ska användas till. Full 
internetövervakning via MY HERZ 
appen.

KOMFORTABEL 
Helautomatisk förbränning och 
rengöring med en automatisk 
askurmatning.
Eftersom hela panna - i ordets rätta 
bemärkelse - är HELAUTOMATISK 
och har HELAUTOMATISK 
rengöring blir drifttiderna innan 
kontroll långa. Den höga automatik 
nivån ger en anläggning som är 
lättskött och kräver minimalt med 
skötsel. 

SNABB
Vattenkyld och effektiv 
eldstadskonstruktion gör att 
pannan reagerar snabbt på 
effektförändringar och 
starthastighet.

ÖVRIGA FAKTA
• Koppla ihop upp till 3 pannor

som också kommunicerar 
internt så ger Biofire max 4,5 
MW. 

• Rörligt trapproster med 2
förbränningszoner.

• Upp till 6 bars tryck

• Möjlighet till central
askurmatning med askcontiner.

LÅGA UTSLÄPP 
Förbränningsteknologi på 
högsta nivå!
Den egenutvecklade 
förbränningstekniken med rörligt 
trapproster och geometrin på 
eldstaden samt lambdasonden 
som kontrollerar både mängden 
luft och material gör pannan 
flexibel för val av bränsle och ger 
samtidigt låga utsläpp!

ENKELT UNDERHÅLL 
Utdragbar brännare
Hela brännaren rullas enkelt ut åt 
sidan för underhållsåtgärder.
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Individuellt anpassade ...

Domstolen i Eisenstadt: 
 • BioFire 1000 värmer upp denna byggnad.

Bio heat Hatzendorf 
 • HERZ BioFire 800 & HERZ BioMatic 500
 • Lantbruksskolan och andra offentliga
byggnader och även vissa
privatbostäder.

Närvärme i Västerås
 • HERZ BioFire 1000 i värmecentral
med en centralaskurmatning.

Stora byggnader
så som sjukhus, skolor, 
offentliga byggnader, hotell, stora 
pooler, spa anläggningar, 
träningslokaler, hyreshus...

Industriföretag, process 
system och sågverk 
är några av våra typer 
av kunder...Närvärme / Fjärrvärme

för uppvärmning av olika 
kulvertnät till olika kunder, vi 
löser hela entreprenader...
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... och felfri drift

HERZ fabrik i Pinkafeld 
 • BioFire 800 värmer hela fabriken
bestående av förkning och utveckling samt
administrativa kontor.

 • Uppvärmd yta: 12.000m2

Närvärme Neckenmarkt 
 • 2 BioMatic 400 och en HERZ BioFire 800
 • Uppvärmning av 117 fastigheter i Neckenmarkt.

Fitnessanläggning och spa 

 • HERZ BioFire 600
 • Uppvärmninga av huvudbyggnad och
 • Restaurang, reception, kök och
gemensamma utrymmen.

 • 60 bungalows
 • Tennishall
 • 1000 m2 evenemangshall.
 • Arbetarnas bostäder.



 Fördelar och detaljer...

Dubbla HARDOX 
stoker skruvar

1

3

5

4
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 Säkerhet:
•  Bakbrandsspjäll som sluter tätt vid 

bakbrand.
• 2 av varandra oberoende sprinklersystem

med separata tankar med lågnivågivare.
• Bakbrandstermostat.

• Undertryckreglering av eldstaden.
• Temperaturövervakning av eldstaden.
• Temperaturövervakning i fallschaktet.
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6. Stående konvektion med 
intergrerade turbulatorer och 
automatisk rengöring.

7. Automatisk rökgas och eldstads 
övervakning via lambda sensor.

8. Frekvensstyrd rökgasfläkt med 
reglering av undertrycket i 
eldstaden.

1.  Eldstadsdelen av pannan

2. Konvektion (rökkanaler)

3. Fallschakt
dubbla skruvar, nivågivare och 
brandspjäll.

4. Eltändning 
med varmluft.

5. Eldstaden
Klädd med SiC värmetålig keramik
(tål temperaturer upp till 1550°C) 
med rörliga trapproster indelad i 2 
förbrännings zoner med massiva 
gjutjärnsroster i kromstål, varje zon 
regleras separat. Rosterklackarna 
kan bytas ut separat. Även 
sekundärluften regleras i 2 zoner för 
bästa & effektivaste resultat.

 T-CONTROL - Användarvänlig med 
touchpanel!

 T-Control kontrollerar som std: 
– förbränningsregleringen
– ack. tanks regleringen
– undertrycksregleringen
– blandningsventil och pump
– snabbuppvärmning
– lambdasond för automatisk kontroll av luft & 

material.
● Enkel design och användarvänliga menyer

● Kan kopplas upp till 55 externa styrmoduler.
(extra shuntgrupper, solvvärme, externa,
acktankar etc.)

cb
a

Tack vare dubbla stokerskruvar 
fylls rostret till bredden emd 
bränsle redan från början av 
rosterkanten.
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 ... med HERZ BioFire

Optimerad förbränning tack vare 
3-zons roster.

 Automatisk rengöring av 
rökkanalerna.

Double HARDOX 
stoker screw

9
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• Konvektionen (rökkanalerna) rengörs automatiskt genom de intergrerade 
turbulatorerna även under drift och hålls konstant rena utan manuell rengöring.

•    En jämn och hög verkningsgrad får man genom att rökkanalerna kontinuerligt 
rengörs och detta ger samtidigt en låg bränsleförbrukning.

•  Flygaskan skruvas automatiskt till en extern asktunna.

• Ingen tryckluft är nödvändig för att rengöra pannan!

Den erkända förbränningstekniken i HERZ 
Biofire för stora system gör att man är 
oberoende av val av bränsle oavsett om det är 
torra eller fuktiga bränslen.

Enkelt underhåll genom att:
• man kan dra ut brännaren framåt.
• man kan dra ut brännaren på sidan.
• enkelt att byta ut delar.
• man når alla övriga delar genom 

serviceluckor

Zoner:
1 Torkzon
2 Förbränningszon
3 Utbränningszon

Rökgasåtervinning som 
option.
• För våta bränslen i syfte att torka bränslet
• För vissa torra bränslen i syfte att reducera  

eldstadstemperaturen.
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14. Effektiv isolering för låga 
strålningsförluster.

15. Zonkontrollerad primärluft.

16. Förbränningszoner:
a torkzon
b förbränningszon
c utbränningszon

17. Dubbla HARDOX stoker 
skruvar.

9. Askskruv från eldstaden inkl 
bottenskrapor som skjuter 
askan mot askskruven.

10. Askskruv från konvektionen.

11. Asklåda på hjul Som 
underlättar transport och 
tömning. Även central 
asktömning är möjligt (se sida 9).

12. Tillopp VS möjligt 
på bägge sidor av 
pannan.

13. Retur VS möjligt på bägge sidor 
av pannan , på motsvarande 
sida av panan monteras by pass 
kanalen mellan eldstaden och 
konvektionen.
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 Askurmatningssystem...

2

3

4

Förbränningsaskan och stoft från konvektionsdel 
( 1 + 2 ), liksom från cyklonens asklåda ( 3 ) 
transporteras automatiskt bort till en askcontainer 
( 4 ) med askskruvar.

Fördelen för driftspersonalen är få 
rengöringsintervaller och den bekväma 
hanteringen av askan. Det centrala 
askutmatningssystemet anpassas och planeras 
individuellt till lokala förutsättningar.
Det finns ett flertal installationer med detta system, 
ta kontakt med er säljare för en presentation av de 
olika lösningar vi kan erbjuda.

Era fördelar: 
Låga konstruktionskostnader då inga 
byggnadstekniska åtgärder behöver utföras såsom 
golvutspårningar eller omgjutningar. Systemet står 
i samma nivå som pannan.

 På denna bild syns de via 
skruvsystemet sammankopplade 
askbehållarna till en HERZ 
kaskadlösning.

Som ett exempel transporterar denna 
skruv över en höjd på cirka 4 m den 
nedfallande askan från 2 HERZ 
anläggningar till en 2 m3 stor 
askbehållare, som finns placerad 
utanför pannrummet.

 Central askurmatning: 

1
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 ...till HERZ BioFire

HERZ belönades 2013 med 
innovationspriset för sin lösning med 
vertikal askurmatning.

Askurmatning från trånga utrymmen:
I HERZ olika system för automatisk askurmatning finns alltid en gemensam nämnare - bekvämlighet och god 
funktion. HERZ har alla tänkbara lösningar för hantering av askan. En centralt placerad askcontainer med vertikal 
transport av aska från +pannrummet är mycket platsbesparande. Askan kan enkelt skruvas flera meter (upp till 5 
meter) vertikalt till en asklåda ovan mark. En mödosam och komplicerade tömning av askkärlen från ex. en källare är 
ett minne blott.

Askurmatning i trånga utrymmen med kedjetransportör.
Det är också möjligt att implementera en skraptransportör med ett askurmatningssystem. Systemet är 
utrustat med HARDOX behandlat golv och skraporna är av stål.
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Utmatningsystem...

Fjäderförråd med anslutande 
matarskruv för optimalt utnyttjande 
av lagringsutrymmet.
Denna variant erbjuder en perfekt 
anpassning till lokala förutsättningar.

Lagringsutrymme och pannrum på 
samma nivå. Sned utmatning med 
fjäderomrörare.

Lagringsutrymme och pannrum på 
olika nivåer. Vågrät utmatning med 
fjäderförråd och fallschakt.

HERZ förrådssystem möjliggör flera olika lösningar. 

HERZ har ett flertal olika lösningar för att passa just era behov utifrån era förutsättningar!
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... med HERZ BioFire

Förråd ovanför pannrummet med en 
pendelskruv. Lösningarna är många 
på just er byggnadskonstruktion.

Skrapförråd med horisontell och lutande 
transportskruv till pannan.

HERZ BioFire: 
Bioenergi för större fastigheter och industrier.
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Fjäderförråd med stigande transportskruv.

Om förrådet ligger en våning ner så har HERZ ett patenterat skruvsystem som är den optimala lösningen då 
utrymmena nyttjas till fullo. 

Vertikalt matarsystem.

 Utmatningsystem...
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2 fjäderförråd i kombination med ett centralt askurmatningssystem till en gemensam askcontainer.
• 2 x HERZ flis / pellets panna BioFire 500 i kaskadkoppling.
• 2 separat fjäderförråd kopplat till respektive panna.
• Central askurmatning till gemensam extern askcontainer.

Fjäderförråd 1

Fjäderförråd 2

Central askurmatning med 
gemensam askcontainer.

Panna 1

Panna 2

 ... till HERZ BioFire
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Fjäderförråd med lutande transportskruv
• Flis & pelletspanna BioFire 1000.
• Fjäderförråd med 45 graders lutande transportskruv.

Transport skruv 45°

Fjäderförråd med separat 
drivning på omrörare och 
transportskruv

 Utmatningsystem...
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Hydrauliskt skrapförråd med horisontell och vertikal  transportskruv.
• Flis och / eller pellets till panna BioFire 600 i detta exempel.
• Förrådsskrapor 3 st hydrauliska med horisontell förrådsskruv och en stigande vertikal transportskruv ungefär 6,5 

meter hög till pannan.
• Central askurmatning.

Påfyllningslucka ovanför förrådet.

Förrådsskruv.

Hydrauliska 
skrapor

Vertikal transportskruv ca 6,5 
meter.

Central askurmatning. 

 ... till HERZ BioFire
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Central askurmatning.

Fjäderförråd med 
separata drivningar

Dubbla vertikala påfyllningssystem till fjäderförråd.
• Flis / pelletspanna BioFire 1000
• Dubbla vertikala påfyllningssystem med skruvar i taket för utjämning av materialet i förrådet.
• Fjäderförråd med separat drivning på omrörare och transportskruv från förrådet.
• Central askurmatning.

Transportskruvar i taket för att få full 
fyllnadsgrad.

Påfyllningsficka för 
lastbil eller traktor.

 Utmatningsystem...
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Fast pelletsskruv.
• Flis-/pelletpanna BioMatic 300
• Förråd system: 2 fasta pelletskruvar

Bulkanslutning 

Fast pelletskruv.
Lutande golv

Om förrådet är ovanför pannrummet.
• Flis-/pelletpanna BioFire 1000.
• Förråd: pelletsskruv med fallschakt.

 ... till HERZ BioFire
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Systemet:
Efter att ha fyllt på mottagarfickan med material (flis eller pellets) matas materialet vertikalt upp till 10 meter och vidare 
in i förrådet där fyllnadsgraden är i det närmaste 100%.   

Stora fördelar:
• Individuellt anpassade.
• Robust.
• Pålitlig teknik och hög kvalitet.
• Upp till 10 meters förrådslösning.
• Galvaniserade påfyllningsfickor för att kunna stå utomhus.
• Optimal fyllnadsgrad genom de horisontala skruvarna inne i förrådet. Kan levereras i längd upp till 12 meter.

Vertikal påfyllning... 

Dubbel vertikal påfyllning.
Vid en sådan här installation används två ihopbyggda 
system med 2 st dubbla paralella och vertikala 
matarsystem från en påfyllningsficka. Detta system 
klarar av att mata in upp till 120 m3 material per timme.
Beroende på hur kundens utrymme är kan HERZ 
projektanpassa varje förrådslösning så den passar till 
olika byggnadstekniska utmaningar.

2 flispannor HERZ BioFire 
I detta exempel är det 2 flis- & pelletspannor. 1 st  HERZ 
Biofire 1000 kW och 1 st 500 kW med central 
askurmatning på varje panna samt ett vertikalt 
påfyllningssystem till ett skrapförråd med 2 st 
hydrauliska skrapor, notera utjämningsskruvarna i taket 
som möjliggör 100% fyllnadsgrad.

Påfyllningsficka på hjul.
Oavsett man väljer 1 eller 2 matningsysstem såp 
kan man få detta på hjul om man inte kan ha det 
som en fast installation.

Anslutningarna till de vertikala skruvarna 
pluggas efter färdig påfyllning.
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Vertikal skruv inne i byggnaden.
Vid behov kan den vertikala skruven även monteras inne i förrådet, detta sparar då lite plats på 
utsidan.

HERZ vertikala påfyllningssystem kan användas i en mängd olika situationer, det är 
bara fantasin som sätter gränserna!

Med förrådet ovanför pannrummet. 

Påfyllning i toppen av förrådet. Utmatning till 
pannan med fjäderförråd.

Med förrådet bredvid pannrumet

Materialet skruvas till lämplig höjd och 
matas vidare till pannan via fjäderförrådet, 
skrapförrådet eller pendlingsskruv etc 
(bereonde på materialets storlek och typ).

 ...till HERZ BioFire
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Styrsystem T-CONTROL

Med den användarvänliga touch panelen kan man 
övervaka och styra såväl som förbrännings -
processen som underliggande shuntgrupper, ack-
tankar, förråd och solvärmesystem. Bild:

Styrskåp Biofire
● Ackumulatortank.
● Blandningsventil och pump.
● Tappvatten prioritering.
● Shuntgrupper.
● Solvärmesystsem.
● Frostskydd.

De enkla menyerna och det pedagogiska utförandet med  
3D layot ger ett enkelt handhavande av systemet.

Utöver själva grundutförandet i styrsystemet kan man 
koppla upp till 55 externa moduler som implementeras i 
styrsystemet så den kan regleras och övervakas. På så 
sätt övervakar styrsystemet inte bara förbrännignen och 
allt som sker i pannrummet men även exempelvis ett helt 
kulvertnät och samtliga undercentraler, acktanbkar och 
övriga externa solvvärmesystem.

Övriga fördelar med T-Control.
– Energibesparande Standby.
– Status och larmmeddelande via e-post.
– Dataöverföring och uppdatering med USB minne
– Möjlighet till Modbus kommunikation.
– Enkel och användarvänlig menystruktur samt  

översiksbilder i 3D. Kontrollerar viktiga komponenter 
såsom pumpar, shuntar, blandningsventiler, 
skruvar, förråd, acktankar, solvvärmesystem osv.

 Kaskad koppling:
Användningen av HERZ T-Control innebär att man också 
kan Kaskad-koppla flera pannor att samarbeta. Man kan 
kopla upp till 8 pannor som via CAN BUS pratar med 
varandra och startar och stannar beroende på hur mycket 
värme som måste ut på nätet. Fördelen med flera pannor 
är att man får ett väldigt effektivt system hela året, även 
vid låg effekt samt en redundans på systemet i sig.

Fjärrstyrning via "My HERZ" portalen. 
När som helst, vart som helst!" 
Ytterligare en fördel med T-Control är att man via mobilen, 
PC eller platta kan bevaka och kontrollera anläggningen 
och hela dess underliggande struktur. Hanteringen och 
menystrukturen är precis samma som om man stod vid 
pannan.

Fjärrstyrningen sker via myherz.at

Ett centralt styrsystem för:
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Effektberäkning

Full kontroll och automatisering.

Med reglering av HERZ automatiska effektberäkningssystem som tar hänsyn till drifttider på olika effekter och 
temperatursvängningar kan systemet baserat på 5 eller 10 temperatursensorer i acktanken och fyllnadsgraden 
i acktanken (0-100%) avgöra den exakta beräkningen av vad pannan ska elda i för effekt. Detta system 
möjliggör att hålla temperaturen från pannan stabilt utifrån acktankens och systemets effektbehov. Det finsn 
också möjlighet att reglera blandningspumpens hastighete via PWM (pulse width modulation) eller 0-10 volt. 

Det innovativa systemet för övervakning av anläggningen ger en klar och överblickningsbar layout av 
systemet. Processer och parametrar, här kan man övervaka allt ifrån energimätare till trendkurvor och övriga 
system som är kopplat till anläggningen såsom undercentraler och solvärmessystem.
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Cyklon och övrig utrustning 

Visning av BioFire konstruktion

1. Fallschakt med brandspjäll.
2. Mellanförråd med dubbla stokerskruvar och

2 st oberoende av varandra sprinkler samt
bakbrandstermostat.

3. T-CONTROL - styrsystem med touch panel.
4. Panna - eldstad och konvektion, helautomatisk.
5. Frekvensstyrd rökgasfläkt med undertrycksreglering.
6. Asklåda.
7. Cyklon.

Rökkanaler (platsbyggda):
A. Rökkanal.
B. Skorstensanslutning.
C. Skorsten.
D. Motdragslucka.

1

2

4

3

6

5

7

A

B

C

D

CYKLON: 
I HERZ cykloner sker 
rökgasreningen på en 
mycket hög nivå 
genom att man 
separerar rökgaserna 
från partiklarna med 
typ av centrifugal-
teknik. 

Basfakta HERZ cykloner

• Kompakt design.
• Anpassade till HERZ pannor.
• För BioFire 500 är det enkla cykloner och 600 -

1500 kW dubbla cykloner och dubbla rökgasfläktar.
• Låg kostnad.
• Låga driftkostnader.
• Lågt tryckfall.
• Min partikell storlek 5-50µm
• Kan intergreras i centrala askurmatningssystem

Rökgaser IN
Rökgaser UT

Lämpliga bränslen till olika BioFire pannor:

BioFire 500-1500 T-Control (P31S): 
• Pellets i enlighet med:

– EN ISO 17225-2: Property class A1, A2
– ENplus, ÖNORM M 7135, DINplus or

• Flis M40 (fukthalt max. 40 %) i enlighet med:
– EN ISO 17225-4: Property class A1,A2, B1 and particle size
P16S, 

BioFire 500-1500 T-Control (P45S):
• Flis M40 (fukthalt max. 40 %) i enlighet med:

– EN ISO 17225-4: Property class A1, A2, B1, and particle size
P16S, P31S, P45S

BioFire 500-1000 T-Control (P45S + M50): 
• Flis M50 (fukthalt max. 50 %) i enlighet med:

– EN ISO 17225-4:
Property class A1, A2, B1 and
particle size P16S, P31S,
P45S
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500 600 800 1000 1250 1500  BioFire T-Control
   Effekt Flis eller Pellets (kW) 

Nominell effekt vid 25 % fukthalt  150-500  180-600  240-800  300-1000 375-1250 450-1500

   Dimensioner (mm)
   A1 Längd - total  4485  4980  4980 5285 5880 5880
    C1 Höjd  1975  1990  1990 2190 2470 2470
    B1  Bredd - total  2425  2425  2425 2425 2795 2795
    B4   Bredd - pannar  1375  1375  1375  1375  1735  1735

    Teckniska data
 Vikt panna kg  5317  5915  5915 6796 10003 10003

  BioFire T-Control P45S 500 600 800 1000 1250 1500

 150-500  180-600  240-800  300-1000 375-1250 450-1500Effekt Flis (kW) 
Nominell effekt vid 25 % fukthalt    
Dimensioner (mm)
   A1 Längd - total  4485  4980  4980 5285 5880 5880
    C1 Höjd  1975  1990  1990 2190 2470 2470
    B1  Bredd - total  2425  2425  2425 2425 2795 2795
    B4   Bredd - pannar  1375  1375  1375  1375 1735  1735

Tekniska data
 Vikt panna kg  5317  5915  5915 6796 10003 10003

  BioFire T-Control P45S + M50 500 600 800 1000

250-500 300-600  400-800  500-1000Effekt flis (kW) 
Nominell effekt vid 50 % fukthalt     
Dimensioner (mm)
   A1 Längd - total  4980 5285 5880 5880
    C1 Höjd 1990 2190 2470 2470
    B1  Bredd - total  2425  2425 2795 2795
    B4   Bredd - boiler  1375  1375 1735 1735

    Teckniska data
 Vikt panna kg  5915 6796 10003 10003

 Dimensioner & tekniska data  BioFire
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 HERZ & Biotherm Heat - vi finns där för kunden...
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 HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld 
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0 
Fax: +43(0)3357/42840-190 
Mail: offi ce-energie@herz.eu 
Internet: www.herz.eu

 Your partner:

• Råd vid planering.
• Planering av pannrum och bränsleförråd.
• Omfattande service och serviceavtal.

• HERZ utbildning:
–
–
–
–

 HERZ biomass boilers 
underbid the strictest 
emission regulations.

>3000 employees>100
countries 
worldwide

>120 years of experience

Biotherm Heat AB 
Utvreta 13
725 92 Västerås
Tel: +46 (0)921-578 00Te
E-post: info@biothermheat.com 
Web: www.biothermheat.com 

• Planering av bränslelogistik och påfyllning enligt kundens 
önskemål och byggnadens förutsättning.
Planering av installation enligt kundens önskemål.•

för anläggningens operatör
för planerare och tekniker.
för installatörer och montörer
för löpande utbildning av underhållspersonal




