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 och kostnadseffektiva tjänster
som möjliggör rörarbeten utan irriterande störningar
för kunden.
 Teknik- och ingenjörsföretaget Proco Services är
ett tjänsteföretag som utför blockering och anborr
ning av trycksatta rörsystem. Våra kunder är anlägg
ningsägare eller rörentreprenörer i hela Norden.

VI LEVERER AR

Proco Services ansluter nya rörsystem
på befintliga ledningar under drift utan att systemets
normala kapacitet påverkas. Till exempel kan anslutning av kylsystem eller utbyggnad av fjärrvärmenät
ske utan störningar i systemet.
BLOCKERING: Proco Services stänger av flödet i ett rörsystem som saknar ventiler. Företagets blockerings
teknik möjliggör att tillfälliga bypass-ventiler kopplas
in som leder om flödet och därmed kan underhåll av
rörsystem på ex sjukhus, i datorhallar eller i fjärr
värmenät ske utan avbrott för kunder.
Med Proco Services tjänster sparar våra uppdrags
givare tid och pengar genom både kortare underhålls
tider och genom att bortfallet i produktionen blir
minimalt. De kan i sin tur garantera sina kunder en
säker service utan irriterande avbrott när ledningar
ska repareras eller bytas. Vår teknik minimerar även
miljöskadliga utsläpp vid underhållsarbeten.
ANBORRNING:

Vi arbetar inom
FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA: Vi ser till
att mänskliga behov kan skötas även
om rören läcker

Vi levererar tjänster både vid utbyggnad och
underhåll av nätet samt i produktionsanläggningar. Vår teknik minskar underhållskostnader
och minimerar miljöskadliga utsläpp. Vårt arbetssätt garanterar att kunderna har värme, kyla och
varmvatten under tiden som arbetet pågår.
INDUSTRI: Vi

minimerar stopp
i produktion vid underhåll

I den högeffektiva, industriella produktionen
kan avbrott i driften orsaka stora kostnader.
Vi anlitas kontinuerligt av industrin när till
exempel läckande rör, ventiler eller pumpar
behöver bytas under drift utan störningar
i produktionen.

 Våra kunder inkluderar:
Assemblin Norge
BKK Varme
Bravida
Domsjö Fabriker
E.ON
Francks Kylindustri
Frändfors VVS
Göteborg stad
Halmstad Energi
Klimatkyl
Klimatrör
Kraftringen
Kylgruppen
Mälarenergi
NCC
Neste
Nynas
Nytorps Rör

Vatten i duschen även
när ledningen är trasig

VVS:

Vi levererar smidiga lösningar när undercentraler
för värme i bostadsområden ska bytas. I fastig
heter kan byte av ledningar ske utan driftsavbrott
eller olägenhet för de boende. På sjukhus och
i andra känsliga verksamheter kan allt fungera
ostört medan reparationerna pågår.

Scania
Skanska
SSAB
Statkraft Varme
Stjernfeldts VVS
Stockholm Exergi
Stockholm Vatten
Tekniska verken
Vattenfall
Veolia

Kyla säkrar livsviktig datortrafik
Varken datorsystem eller sjukhus- och labora
toriemiljöer kan upprätthålla sin funktionalitet
utan tillräcklig kyla. Vi levererar lösningar som
möjliggör installation av nya kylmaskiner under
drift eller underhåll utan driftsstörningar. Vi med-
verkar även vid service eller utbyggnad av klimatanläggningar, till exempel i kontorslokaler.
KYLA:

VA: Vi

ordnar vatten i kranen
när ledningarna repareras

Proco Services ser till att underhåll av vattenledningar sker utan att hyresgäster blir utan vatten.
Vår arbetsmetod säkerställer att skadliga bakterier inte släpps ut i känslig miljö vid underhåll
av avloppsledningar. Vår teknik används även
vid underhåll i pumpstationer och på biogasanläggningar i reningsverk.

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)
 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)

1.

 Ska röret blockeras monteras i stället ett
blockeringsverktyg. (bild 3)
 En så kallad blockeringskropp förs genom
ventilen ner i röret, kroppen expanderar och
flödet stängs av. Därefter är det förberett för
att utföra det arbete kunden beställt. (bild 4)

2.

 När arbetet är avslutat släpps flödet på igen,
blockeringsverktyget förs upp och ventilen
stängs. (bild 3)
 Arbetet avslutas med en förslutning. En plugg
monteras i stosen och anborrningsventilen
demonteras. (bild 5)
 Som avslutning säkras förslutningen av stosen
med lämplig metod. (bild 5–6)
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Borttagning av kammare
utan driftstörning
På Kristianstads Stora Torg hade med stor sannolikhet en fontän över tid orsakat att en fjärrvärmekammare under torget vattenfyllts. Ett säkert
underhåll utan driftstörningar var ej längre möjligt och en plan etablerades för borttagning av
hela kammaren. Proco Services kontaktades för
att bistå i arbetet genom att både blockera ledningarna runt kammaren och att ansluta bypassledningar för fortsatt leverans av värme och varmvatten till de centrala delarna av Kristianstad.

Proco Services anlitas
av en mängd uppdrags
givare för kvalificerade
rörarbeten. Här under
lättar man borttagning
av en fjärrvärmekammare
i Kristianstad genom att
blockera inkommande
ledningar och leda förbi
fjärrvärmen via bypassanslutningar.

Efter mycket god planering tillsammans med
C4 Energi genomförde Proco Services sex
stycken blockeringar i storlek DN250 till DN400
samt anslutning av bypass-ledningar.
Därefter kunde ett säkert underhåll påbörjas,
inklusive borttagning av den 29 ton tunga
kammaren.
Hela arbetet genomfördes utan tömning av
systemet och utan störningar för Kristianstads
fjärrvärmekunder.

Utveckling
och anpassning
1. Rör bestående av flera
olika material kräver
anpassning av både hålsågar, borrar och verktyg.
2. Vid höga tryck och
temperaturer ställs det
högre krav och speciella
verktyg.
3. Vid blockering i böj
blir det nödvändigt med
både anpassning av verk
tyg och anslutning.

Proco Services är ett innovativt företag. Vi utökar
och anpassar våra verktyg kontinuerligt för att
uppfylla uppdragsgivares krav. Utvecklingsprojekt sker emellanåt tillsammans med anläggningsägare för uppdrag i särskilda miljöer. Vi har även
ett världsomspännande kontaktnät av samarbetspartner inom branschen. Inga dimensioner, 
tryck, temperatur eller media är ett hinder för
att inte överväga ett smartare och mer kostnads
effektivt underhåll. Kontakta oss gärna för mer
information och aktuella data.

4. Provtryckning av
DN800-verktyg under
anpassning.
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Proco Services AB (Huvudkontor)
Drivhjulsvägen 30 B SE-126 30 Hägersten
Tel +46 8 734 05 80
E-post info@proco.se

Proco Services AB (Filial syd)
Brovägen 12 SE-266 75 Hjärnarp
Tel +46 43 147 80 20
www.proco.se

