
Bypass
Många av våra blockeringsverktyg har 
inbyggda ventiler, vilket innebär att det  
är möjligt att förbinda två blockerings
verktyg som sitter på samma huvud
ledning med en extern ledning. Vid 
blockering passerar flödet blockerings
verktygen genom den externa ledning
en och förbi området för underhåll.   
Det är det vi kallar bypass. 

Med tekni ken blir det möjligt att 
genomföra ett underhåll utan att stänga  
av och tappa ur systemet. Det är som 
att få bilen reparerad medan man kör.

Naturligtvis är det också miljösmart.  

Just nu är intresset stort och efterfrågan hög för blockeringar med 
våra nya verktyg, tillverkade i en speciell metallegering för smidigare 
hantering och designade för 25 bars tryck och 130 °C.

Med hjälp av den erfarenhet vi samlat på oss under åren, genom anborr - 
ning och blockering på fjärrvärmenät i Norden, har vi i nära samarbete 
med vår partner Ravetti tagit fram nya blockeringsverktyg anpassade 
för den nordiska fjärrvärmemarknaden.

Förutom att verktygen är tillverkade i en speciell legering för  enklare 
transporter och hantering har de utrustats med en rad nya och förbätt-
rade funktioner för att minska antalet manuella moment i fält. Syftet  är  
snabbare och smidigare aktiva blockeringar på plats i en bra arbetsmiljö. 
Verktygen är designade och certifierade för 25 bars tryck och 130 °C för 
att klara kraven i samtliga nordiska fjärrvärmenät och är utrustade med 
bypass-anslutningar.

För Kraftringen i Lund, som är en av de tidiga användarna, gjorde de 
nya verktygen stor skillnad. Med hjälp av blockeringar, etablerade på 
kort tid, kunde reinvestering av 200 meter fjärrvärmeledning genom-
föras utan tömning och ingen negativ miljöpåverkan.

Nya lätta verktyg för höga tryck  
och temperaturer

Proco Services nya verktyg möjliggjorde ett effektivt underhåll utan tömning och negativ 
miljöpåverkan samt med minimala störningar för Kraftringens kunder i Linero, Lund.
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Bilden illustrerar blockering med bypass.

Snö och kyla – inget hinder
Vi har verktyg som är designade för   
25 bars tryck och 130 °C. Använder man  
dessutom bypasstekniken är årstider
na inget hinder för blockering.

Blockering med bypass-teknik vintertid  
i Gardemoen, Norge.


