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Janfire är ett världsledande företag inom bioenergi och har konstruerat och tillverkat 

pelletsbaserade värmesystem i över 40 år. Janfires patenterade pelletsbrännare och PLC 

styrsystem är designade och producerade i Åmål. 

Janfire byggvärme är en mobil, kostnadseffektiv och klimatsmart lösning med biobränsle 

för en modern byggarbetsplats med höga miljökrav. Det är den mest optimala och enkla 

lösningen för tillfällig värme i en containermodul. 

Janfire byggvärme används till avfuktning, torkning och uppvärmning av din 

byggarbetsplats på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.  

Janfire levererar byggvärme av biobränsle från svensk skogsindustri. Pellets är 

fortfarande en underskattad energikälla. I Sverige finns pelletsfabriker över hela landet. 

Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter och 

miljöpåverkan. 

Driftsäkerhet och hög verkningsgrad är ytterligare fördelar. Byggvärme används främst 

där behovet av energi är stort. Janfire byggvärme ger kostnadsfördelar i jämförelse med 

andra tillfälliga energikällor vid byggverksamhet, exempelvis eldrivna fläktar, olja och 

gasolaggregat. Dessutom är uppvärmningsalternativet ett bra val för byggarbetsplatser 

med höga miljökrav. Med Janfire byggvärme kan man mäta miljöpåverkan beträffande 

koldioxidutsläpp. 

 
SNABBINSTALLERAD MILJÖRIKTIG VÄRME 
 
Janfire har idag tre stycken olika pelletsvärmare för byggvärme eller provisorisk värme. 

Effekt från 100kW upp till 400kW  

Transportabel miljövänlig värmelösning.  

 

-  Enkel och snabb installation 

-  Pelletspanna och bränsleförråd i en enhet 

-  Driftsäker 

-  Miljövänlig (koldioxidneutral) 

-  Helautomatisk drift 

-  Billigare än både el och olja  

-  Fungerar som fjärrvärme 

-  Fossilfritt 

  

 
Komplett lösning 
 
Med Janfire byggvärme är leveranssäkerheten lika trygg som vid vanliga 

fjärrvärmeleveranser. 

Inga fasta driftkostnader, betala endast för den energi som förbrukas. 

Janfire sköter allt från pellets till sotning, ni får färdig värme helt enkelt.  

Allt övervakas med hjälp av internetuppkoppling och sms-larm. 

Vid eventuella driftstopp har vi på Janfire jour och rycker ut om något skulle hända.  
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”Våra pannor är klass 4 certifierade och kräver ingen daglig tillsyn, och inte heller någon 

nödkylning på grund av vår patenterade förbränningstrumma. Något vi är ensamma om.” 

Säger Sebastian Kellgren sälj och driftansvarig på Janfire.    

 

Våra vattenpannor har även övervakning på tryckhållningssystemet. Skulle en vattenslang 

läcka eller om det blir smuts i filtret så ser vi detta, och kan åtgärda i tid.    

Allt för att kunna säkerställa en stabil och säker drift.  

 

Installationen på alla våra pannor är  

enkel och kan driftas på under två 

timmar. Bara att koppla på  

vattenslangar/luftslangar och köra.   

 

Vi har i dagsläget:  

 

- 150kW vattenpanna 

    Kräver yta på 3x3m  

 

- 100kW luftpanna 

    Kräver yta på 3x3m 

 

- 400kW vattenpanna 

Kräver en yta på 6x3m  

 

Bra för miljön  

 

Ett exempel är Logicenters bygge av Dagabs nya lokaler i Bålsta. Tack vare att de valde 

pellets istället för olja så har miljön besparats med 548 ton i koldioxidutsläpp än så länge.  
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