
Vi levererar unika tjänster som är smarta  
och ekonomiska samt utför rörarbeten  
utan irriterande störningar för kunden 

Proco Services AB (Huvudkontor)
Västberga Allé 26  SE-126 30 Hägersten 
Tel +46 8 734 05 80  Fax +46 8 734 05 81
E-post info@proco.se 

Proco Services AB (Filial syd)
Brovägen 12  SE-266 97 Hjärnarp
Tel +46 43 147 80 20
www.proco.se

Teknik- och ingenjörsföretaget Proco Services är ensamt i Norden om 
att erbjuda skräddarsydda och smärtfria lösningar vid avancerade  
reparationer, underhåll och omläggning av rörsystem.

Genom s k blockering stänger Procos tekniker av flödet i ett rörsystem 
som saknar ventiler. Med företagets unika teknik kan tillfälliga ventiler 
som stänger och avleder flödet fällas in medan arbetet pågår. Denna  
metod används vid, bland annat, utbyggnad av fjärrvärme, då Proco 
Services ansluter by-passledningar och leder om varmvattnet i ledning-
arna medan nya ledningar dras.

Uppdragsgivare: Fortum, Eon, Vattenfall, Piteå Energi och Tekniska 
Verken i Stockholm.

Vi fortsätter att utveckla nya verktyg successivt efter våra kunders 
behov och önskemål. På mässan kommer vi att ställa ut uppgraderade 
verktyg i storlekarna DN 50–125 som är godkända för 12 bar/120 grader. 
Vi har även med oss ett nytt verktyg i storleken DN 150 som ska klara 
minst lika höga temperaturer. Du hittar oss i monter A08:21.  

Säkert ventilbyte i Högdalen
verket med Procos teknik
Ett av Sveriges största fjärrvärme
verk, Högdalenverket i södra Stock
holm, tar hand om och förbränner 
700 000 ton avfall varje år och förser 
stora delar av huvudstaden med fjärr 
värme. Proco Services fick i juni i år 
uppdraget av ägaren, Fortum, att 
medverka i arbetet med att byta ut 
ventiler till huvudledningar i led ning 
arna som går ut från verket. Verkets 
egna spjällventiler är inte säkra nog 
att arbeta bakom, så Procos tekniker 
satte en blockering i storlek DN600 
bakom spjällventilerna så att det där 
efter, och med dubbla avstängningar,  
gick att arbeta bakom dem på ett 
säkert sätt. Under tiden som arbetet  
pågick kopplades ledningar från andra 
fjärrvärmeverk i stockholms området 
på nätet, så att södra storstockholm 
inte blev utan värme och varmvatten 
under arbetets gång. 

Vi vill bli bättre på att möta 
våra kunders önskemål  
och behov...
därför har vi anställt en fältsäljare 
som vill komma ut och träffa dig i din 
verklighet. David Pellfolk har arbetat 
hos oss som montör i ett par år och 
är väl förtrogen med vårt företag och 
vår kompetens. Med hjälp av honom 
vill vi fördjupa samarbetet med våra 
kunder och få en tätare dialog med er.  
Kontakta David på 08734 05 85. 

ELMIA FJÄRRVÄRMEMÄSSA

Proco Services erbjuder unika lösningar vid avancerade rörarbeten. Som uppdraget på Högdalen-
verket, ett av Sveriges största fjärrvärmeverk.


