F OTO: P E T ER C ED ER L I NG

Vissa saker måste alltid fungera!
Vi ordnar vatten i kranarna
medan ledningarna repareras

Detta är
Proco Services
unika tjänster som är smarta och
ekonomiska samt utför rörarbeten utan irriterande
störningar för kunden.
 Teknik- och ingenjörsföretaget Proco services är
ensamt i Norden om att erbjuda skräddarsydda och
smärtfria lösningar vid avancerade reparationer,
underhåll och omläggning av rörsystem.
Med s k anborrning kan Procos tekniker ansluta nya
rörsystem utan att den normala kapaciteten i systemet går förlorad. T ex vid kylning av datorhallar då
underhållsarbete eller anslutning av nya kylsystem
kan ske utan att det befintliga systemet påverkas.
Med s k blockering stänger Proco 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 teknik
används också vid utbyggnad av fjärrvärme, då Proco
Services ansluter by-passledningar och leder om varmvattnet i ledningarna medan nya ledningar dras.
Proco services utvecklar egna verktyg och patenterade lösningar som skräddarsys för varje uppdrag.
Med företagets unika lösningar sparar våra uppdragsgivare tid och pengar genom att bortfallet i produktionen blir minimalt. De kan i sin tur garantera sina
kunder hög tillgänglighet och en fungerande och
säker service utan irriterande avbrott och störningar
när ledningar ska repareras eller bytas.

VI LEVERER AR

Vi arbetar med
Fjärrvärme och kyla
Proco Services levererar tjänster både vid
utbyggnad och underhåll av nätet. Vår teknik
minimerar bortfall av värme och kyla och vårt
arbetssätt garanterar att kunderna har värme
och varmvatten under tiden som arbetet pågår.
Uppdragsgivare: Fortum, E.ON, Vattenfall
och Tekniska Verken.
I industrin måste hjulen rulla
I den högeffektiva, industriella produktionen
kan avbrott i driften medföra stora kostnader.
Vi anlitas kontinuerligt för att, bland annat,
att byta ventiler. Genom vår teknik kan indu
strin undvika och förkorta störningar i driften.
Uppdragsgivare: SSAB, Stora Enso, Neste Oil.
VVS-systemet ska alltid fungera!
Vi levererar smidiga lösningar när undercen
traler för värme i bostadsområden ska bytas.
I fastigheten kan byte av ledningar ske utan
driftsavbrott eller olägenhet för de boende.
I äldreboenden och andra känsliga verksam
heter kan alltså allt fungera ostört medan
reparationerna pågår.
Kyla säkrar livsviktig datortrafik
företag är nätbaserade byggs hallar för datorer
och servrar ut. Vi levererar lösningar som möj
liggör installation av nya kylmaskiner under
drift eller reparationer utan driftsstörningar.
Vi medverkar även vid service eller utbyggnad
av klimatanläggningar, t ex i kontorslokaler.
Vatten även under reparation
I många fastigheter underhålls och repareras
vatten och avloppsledningar kontinuerligt.
Proco Services ser till att detta sker utan att
hyresgäster och andra kunder blir utan vatten.
Vår teknik används även vid underhåll av
pumpstationer och på biogasanläggningar
i kommunala reningsverk.

 Våra kunder inkluderar:
Fortum
E.ON
Vattenfall
Tekniska verken
Gävle Energi
Landskrona Energi
Göteborg Energi
Statkraft
Köpenhamn Energi
Ringhals
Neste Oil
SSAB
SCA
Akzo Nobel
Södra Cell
Bravida
Caverion
Imtech
Carl Hanssons Rör
Rörläggaren
Hansson & Hansson Rör
Enaco
Top’s
Huurre
Stockholm Vatten
Himmerfjärdverket
Nacka Kommun

Procos teknik:
Så funkar det!
 En stos svetsas eller skruvas med bygel

på röret som ska anborras/blockeras. (bild 1)
 Därefter monteras en anborrningsventil

(bild 1)
 ...och en borrigg med drivutrustning;

antingen en eldriven eller en pneumatisk
motor. (bild 2)

1.

 Nu är det förberett för att gå ner och borra

i röret. Efter utfört borrningsarbete stängs
ventilen och den nya anslutningen kopplas på.
(bild 2)
 Ska röret blockeras monteras i stället ett

blockeringsverktyg. (bild 3)

2.

 En så kallad blockeringskropp förs genom

ventilen ner i röret, kroppen expanderar och
att utföra det arbete kunden beställt. (bild 4)


blockeringsverktyget förs upp och ventilen
stängs. (bild 3)
 Arbetet avslutas med en förslutning. En plugg

monteras i stosen och anborrningsventilen
demonteras. (bild 5)

3.

 Som avslutning säkras förslutningen av stosen

4.

med lämplig metod. (bild 5–6)

5.

6.

Hotande utsläpp av kolibakterier
kunde undvikas med Procos teknik
Nacka kommun har två parallella sjöledningar
för avlopp som ligger i Skurusundet i Stock
holm, vid utloppet till Östersjön. Vid ett tillfälle
hade en av ledningarnas fyra ventiler fastnat

andra ledningen blev överbelastad.
En lösning på problemet hade kunnat vara
att stänga huvudledningen och därmed låta
avloppsvattnet rinna ut i viken. Med en sådan
lösning hade emellertid risken för att kolibak
terier skulle komma ut i dricksvattnet varit stor.
Istället anlitade kommunen Proco Services

Proco Services anlitas
av en mängd uppdragsgivare för kvalificerade
rörarbeten. Här utför
man underhållsarbete
i raffinaderiet på Neste
Oil i Finland.

som tillverkade ett specialverktyg för att kunna
blockera i en böj på avloppsledningen och
sedan byta ut ventilen. Procos tekniker stängde
av en ledning i taget så att man kunde byta
ventilerna på den ledning som inte fungerade.
Den togs sedan i drift medan man, som en
säkerhetsåtgärd, även bytte ventilerna på den
ännu fungerande ledningen. På så sätt förhin
drar man förhoppningsvis att framtida drifts
avbrott kan uppstå. Arbetet kunde genomföras
utan att avloppsvatten strömmade ut i Öster
sjön och en eventuell förorening med farliga
kolibakterier kunde undvikas.

Proco Services huvudkontor ligger i Västberga i Stockholm och
företaget har även en
filial i Hjärnarp, utanför
Ängelholm i Skåne.
Förutom vd Mikael
Hannegård består
medarbetarteamet av
servicechef, kvalitetsansvarig, ingenjörer
och ekonomiansvarig.

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

