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Infrastrukturløsninger 

til det offentlige rum
Endnu mere effektive fjernvarmeværker

Løsninger til fjernvarmesegmentet:
• Pumpestationer
• Lavtemperatur
• Spildvarme / Varmeveksler
• Overførselsstation
• Måler- og ventilstationer

PRIESS
 FJERNVARME



FJERNVARMEVÆRKER ER UNDERLAGT STORE KRAV TIL ENERGI-
EFFEKTIVISERING. I DAG LEVERER FJERNVARMEVÆRKERNE TYPISK 
VARME TIL DERES KUNDEGRUPPE MED ÉN CENTRAL PUMPE, SOM 
PUMPER VARMT VAND UD TIL FORBRUGERNES HUSE GENNEM 
RØRSYSTEMER. DEN CENTRALE PUMPES TRYK HÆVES ELLER SÆNKES 
ALT EFTER, HVOR LANGT VÆK DET FJERNESTE HUS ER. DET BETYDER, 
AT TRYKKET SKAL HÆVES CENTRALT, HVIS RØRNETTET UDVIDES – EN 
OPERATION SOM NORMALT KUN KAN UDFØRES FRA HOVEDPUMPEN, 
HVILKET MEDFØRER STORE EKSTRAOMKOSTNINGER TIL STRØM. 

NU ER DER EN BEDRE VEJ.

I mere end 30 år har Priess A/S leveret teknikhuse til det danske marked. 
Vi har udviklet os sammen med markedet og leverer derfor i dag stadig 
flere komplette løsninger.

Med Priess-pumpestationen har vi fået en ekspertviden i 
fjernvarmeløsningerne, hvor vi nu ikke blot skræddersyr dit  
teknikhus men også dine rørsystemer og pumpestationer.  
Det betyder bl.a.:

• Vi tilbyder komplette pumpeløsninger til fjernvarme

• Du skal som kunde kun tilslutte fjernvarmerør og 
forsyningskabler – vi kalder det for ”Plug & Play”

• 30 års knowhow inden for opbygning af danske  
fjernvarme-systemer og pumpestationer

• Vi er specialister i ”Plug & Play”

• Vores pumpestationer sænker energiomkostninger  
og CO2-udledning på varmeværkerne.

FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER TIL 
FJERNVARMEVÆRKERNE
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Alle produkter bliver tegnet 
som 3D-modeller inden 
opstart af produktion. Dette 
giver stor tryghed for dig som 
kunde, fordi du kan være 
med i hele designfasen og se 
det endelige produkt inden 
opstart af præfabrikation.

Disse tegninger bruges 
yderligere til udførelse af 
vores præfabrikation af 
enkelte komponenter.

Stationens funktion er yderst 
vigtig at få klarlagt, derfor tillbyder 
vi også at stå for udarbejdelse 
af PI-D diagrammer. Når dette 
er fastlagt genereres der en 
komponentliste med funktion og 
styresignaler. 

Det er nu ganske nemt at definere 
hvilken styring der skal bygges ind 
i tavlen. Styretavlen produceres 
og PLC programmeres med 
de fastsatte parametre fra PI-D 
diagrammet. Stationen er nu klar 
til at kunne kobles op på SRO - 
SCADA-systemet.



Touché is compatible with all LED luminaires on the market, including the CitySwan LED luminaire developed by Philips A/S (picture). 

3 4 FASE 4: LEVERING OG IDRIFTSÆTTELSEFASE 2: FUNKTION & STYRING FASE 3: INSTALLATION

Stationen bygges i flere 
parallelle linjer for at sikre 
en ensartet høj kvalitet og 
ikke mindst for at sænke 
leveringstiden. 

Vi ser hele stationen 
som en modulopbygget 
løsning, som består af 
flere dele som opbygges 
uafhængigt af hinanden 
og som til sidst sættes 
sammen som et byggesæt 
bestående af teknikhuset,  
betonkonstruktionen, rør- 
og teknikproduktionen, 
isoleringsarbejde, el- og 
styring.

Den færdige fjernvarmestation 
leveres direkte on site. Her 
tilkobles stationen kundens 
ledningsnet og el-forsyning 
(Plug & Play).

Stationen er nu klar til 
idriftsættelse.



www.priess-dh.dk

1. Flere får fordele af fjernvarme 
Med Priess-løsningen er det muligt at levere 
billig og miljørigtig fjernvarme til områder, der i 
dag ikke har fjernvarme. 

2. Driftsbesparelser 
Løsningen giver værkerne stordrifts-fordele 
enten ved at kunne udvide forsyningsområdet 
og få flere forbrugere på ledningsnettet eller 
ved at forbedre trykforholdene på et eksiste-
rende fjernvarmenet.

3. Større forsyningssikkerhed 
Kombineres selve pumpen med en shuntpumpe 
(også kaldet en blandepumpe), giver man frem-
løbsvandet en lavere temperatur. Ledningsta-
bet falder og tryk-forholdene bliver bedre.

4. Anlægsbesparelse 
Priess-pumpestationerne bliver præfa-
brikeret med pumper, armaturer, kabel-
føring og isolering – og leveres direkte til 
brugsstedet – komplette og klar til drift.

5. Bedre miljø 
C02-udledningen er væsentlig lavere på 
fjernvarme end ved andre brændsels- 
kilder. Når flere forbrugere kommer på 
fjernvarmenettet, spares der således 
C02 – og optjenes energisparepoint.

FORDELE

Der er to måder at kompensere for tryktab i fjernvarmenettet – eksempelvis i forbindelse med at nettet udvides. 
Der er den traditionelle måde, hvor trykket hæves fra den centrale pumpe – og dermed i hele nettet. Og så er der 
Priess-løsningen, hvor mindre kundetilpassede pumpestationer indsættes strategiske steder på nettet, således at 
trykket kun hæves der, hvor det behøves. Det giver besparelser.

Uden Priess-løsningen
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WE PROVIDE DEVELOPMENT

Der er to måder at kompensere for tryktab i fjernvarmenettet – eksempelvis i forbindelse med at nettet udvides. 
Der er den traditionelle måde, hvor trykket hæves fra den centrale pumpe – og dermed i hele nettet. Og så er der 
Priess-løsningen, hvor mindre kundetilpassede pumpestationer indsættes strategiske steder på nettet, således at 
trykket kun hæves der, hvor det behøves. Det giver besparelser.

De vigtigste fordele  
ved Priess løsningen er:  
• Hurtig installation og idriftsættelse på  

stedet takket være Plug & Play

• Besparelser på bygning (hurtig ROI)

• Kompakt og nem at vedligeholde

• Besparelser i drift

• Fleksibilitet i komponenter og design

• Mulighed for enten kompakte eller store  
walk-in-stationer alt efter behov

• Digitalisering og overvågning af stationen 
og netværket

• Bedre forsyningssikkerhed

• Fuld dokumentation og CE-certificering

• Accept og virtuel inspektion (FAT-test)  
muligt med VR-briller


