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Välj uppvärmningssystem med 
omtanke!

 Byggnadens uppvärmning är en stor
utgift

 Alla system har goda och dåliga sidor

 Bra och bekvämt är inte alltid billigt

 Jämför och besök befintliga system

 Vilka uppvärmingssätt passar dig? 
 Den egna situationen – möjlighet till eget arbete?

 Byggnaden

 Plats

 Ta hjälp av en professionell planerare

 Välj ett vattenburet värmesystem där
det är möjligt







Pellets-Tekniska specifikationer

 Råvara: Kutter- och sågspån

 Skrymdensitet:  650kg/m3 eller ca 1,5 m3/ton

 Effektivt värmevärde: 4,7-5,0 MWh/ton eller 3,2 MWh/l-m3

(17,0-17,9 MJ/kg bränsle )

 Fukthalt: 6-10 viktprocent av bränslet

 Askhalt: 0,3-0,8 viktprocent av bränslet

 Pris: 180-290 euro/ton

 BÖR LAGRAS UNDER TAK SKYDDAD FRÅN VATTEN!

Det behövs 2.2 ton
eller 3.3 m3 pellets för 
att ersätta 1 m3 olja



Pelletsanvändning i praktiken

Alla fastigheter är olika, beakta dessa

 Vattenburen värme, golvvärme eller element

 Direkt el, pelletskaminen bra alternativ

 Ventilation, luftombyte källare

 Skorsten, om ej finns kontakta fackman

 Lagerutrymmen

 Övrigt underhåll sotning mm.



Lagring, säkerhet

 Halterna av kolmonoxid kan vara höga i 
pelletsförråd, ventilera före serviceåtgärder 

 Använd andningsskydd vid behov mot 
dammet när du hanterar pellets
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Lagring

Tips för bulkförråd

Förrådet bör vara minst 7-8 m3 för att 
rymma 4 ton och lämna utrymme för 
buffert innan nästa beställning. Varje ton 
kräver 1,6 m3 utrymme, men förrådet 
blir aldrig helt fullt pga den ”topp” som 
bildas vid fyllning. Rekommenderad 
förrådslängd 3 meter. 



Lagring och hantering

 Vanligast med kärnlös spiralskruv

 Vacuumbaserade system vanligare

 Pelletshantering med bulkbil orsakar 
ofta mer finfraktioner-orsakar problem

 Om möjligt bygg lager så att tömning 
även går från storsäck

 Beräkna lagervolym=ton pellets * 1,6



Pelletsbrännare
Brännartyper-förbränningsriktning

 Framåt riktad låga

 Uppåt riktad låga/snett uppåt riktad

Brännartyper-matningsriktning

 Undermatad

 Horisontalmatad

 Övermatad brännare

OBSERVERA!

 Brännaren kompatibel med pannan!

 Se upp med hur övermatade brännaren 
matas! Om lagerskruven är lång behövs en 
skild doserskruv.



Pelletspannor

 Många olika tillverkare

 Stor variation på utrustning

 Vanligare med lambda styrning

 Dyrare och avancerade modeller ofta 
betydligt mindre skötselbehov

 Automatsotning i vissa modeller



Pelletskaminer

 Kan ersätta en betydande del av 
elvärmen i normalt egnahemshus

 Effekt ofta kring 10 kW

Finns modeller som:

-är utrustade med varmvattenslinga

-går att kombineras med pelletssilo

-fungerar med 12V



Innovation för kamin, KMP Drag

 Behövs verkligen ingen skorsten?

 Stör inte ventilation då 
förbränningsluften tas utifrån!



Sanering av befintligt eller helt 
nytt system?

 Utred befintliga systemets skick

 Går att docka pelletsbrännare till de flesta 
oljepannor, dock inget att rekommendera.

 Pannor med stående tuber bättre lämpade

 Veckolager arbetsdrygt, satsa i ordentlig 
lagervolym



Exempel på installation

Nytt system med
bulklager, räcker 
flera månader

Konvertering av 
oljesystem, med 
veckolager

Lagervolym 400 liter, 

räcker ca 

5 dagar när tempen 

är -20, 7 dagar när 

tempen är kring 0, 

och ca 9 dagar vid 

+6



Exempel på installation i 
befintlig panna

Sammanfattning 

OLJA

• Årlig oljeförbrukning ca 3200 liter

• Kostnad 3200 x 0,966*=3091 €/år

*oljans pris sept. 2019, 1500 liters beställning

PELLETS

Investering i brännare + 400 liters lager ca 2500 €

• Årlig förbrukning   7 ton

• Kostnad 7 x 275 = 1925 €/år

• Inbesparing med pellets 1166 €/år

• Återbetalningstid- 2500/1166=2,2 år

Sotning och påfyllning tot. 25 

timmar/år = Lön för mödan 

47€/timme



Exempel på kostnader, 10 år

Investeringskostnad 
i parentes!



Exempel på kostnader, 10 år



Hybridsystem

Det är möjligt att 
kombinera olika 
värmesystem, t.ex. 
ved/flis/pellets med 
solfångare eller 
solpaneler



Gör naturen och plånboken en 
tjänst – gå över till förnybar 
energi

Mera information och länkar 
finns på:

www.traenergiforum.net

Patrik 050 5990463

Anders 050 5454371

Tack för er 
uppmärksamhet!
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