
Borttagning av värmecentral
I Asker, Norge har energibolaget för  
fjärrvärme byggt en ny värmecentral. 
När den gamla centralen skulle rivas 
sakna des ventiler och man stod inför  
en kom plicerad rivning men med hjälp 
av blockeringar från Proco Services 
kunde en enkel rivning ske utan av
stängningar.

Krafttag på kraftverk i Estland
Genom etablering av dubbla DN600 
blockeringar från Proco Services kunde 
energibolaget enkelt flytta ledningar  
och installera förgreningar för en ut 
ökad kapacitet på fjärrvärmekraftverket  
i Tartu, Estland.

.

På Varbergs sjukhus fanns ett behov för inkoppling av en ny kylenhet 
utan avbrott i sjukhusets verksamhet. Med hjälp av Proco Services 
blockeringstjänst med bypass-teknik kunde nödvändiga ventiler 
 installeras under drift utan störningar i kylsystemet.

Avbrottsfri utbyggnad  
av kylsystem på sjukhus

Proco Services AB (Huvudkontor)
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Snö och kyla är inget hinder för blockering.

Hallands sjukhus Varberg är ett akutsjukhus i norra Halland med cirka 
500 vårdplatser inklusive psykiatrivård, förlossnings- och BB-avdelning 
som är öppet dygnet runt. Ett avbrott i värme-, ventilations- eller kyl-
system i denna typ av verksamhet kan få förödande konsekvenser.

I arbetet med att bygga ut kylsystemet på sjukhuset skulle en ny kyl-
enhet anslutas, men det saknades ventiler för en avbrottsfri installation. 
Systemet förser sjukhuset med kyla till både avdelning för magnet rönt gen  
och serverhallar och en avstängning var inte ett alternativ.

Proco Services, med stor erfarenhet av att stoppa flöden i värme-, 
ventilations- och kylsystem med samtidiga bypass-anslutningar för av-
brottsfria underhåll, kontaktades för att bistå sjukhuset i deras arbete. 
Tekniker från Proco Services etablerade fyra blockeringar med direkt 
omledning av kylan till de kritiska verksamheterna, därmed kunde nya 
ventiler installeras utan störningar i sjukhusets verksamhet.

Stora blockeringar med små ingrepp.

Avbrottsfritt underhåll i kylsystem med hjälp av blockeringsteknik från Proco Services.


