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GOTFIRE VÄRMECENTRAL

NYCKELFÄRDIG TOTALLÖSNING  
UTIFRÅN DINA ÖNSKEMÅL

 Allt detta kan ingå:

 Hus med inbyggt bränsleförråd

 Isolerat pannrum

 Hydraulisk öppning av tak  

 Värmepanna 

 Askutmatning med asktunna

 Elektroniskt styrsystem 

 Skorsten

 Elcentral 

 Expansionskärl 

 Kulvertutgång 

 Cirkulationspump 

 Sprinklersystem

 Inner- och ytterbelysning  

 Exempel på tillbehör:  

 Ackumulatortank,  

 Energimätning, Wifi/Internet,  

 Kameraövervakning m.m.

GOTFIRE HAR EN GEDIGEN ERFARENHET  
AV EFFEKTIVA VÄRMESYSTEM OCH TILLVERKNING  
AV KOMPLETTA VÄRMECENTRALER. ATT VÅRA  
PRODUKTER GER EN BRA HELHETSEKONOMI,  
ÄR SÄKRA OCH DESSUTOM GYNNAR VÅR MILJÖ MED  
FÖRNYBARA RESURSER SER VI SOM SJÄLVKLART!
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Med vår värmecentral får du en bekymmersfri  

allt-i-ett-lösning som i vår populäraste modell består av 

byggnad, pannrum, värmepanna,  styrning, skorsten, 

bränsleförråd och i de flesta fall även  ackumulatortank. 

Allt skräddarsytt utifrån dina  specifika önskemål.

 Värmecentralen är helt redo att anslutas mot el,  

kulvert och vatten för att snabbt kunna tas i drift. 

 Bränsleförrådet kan förses med hydrauliskt  

öppningsbart tak och är komplett med matnings system  

såsom skruvar, sugsystem, fjäderomrörare eller 

 hydraulskrapor. Det finns även en rad smarta  tillbehör  

att komplettera värmecentralen med. 

 Du väljer själv värmepanna, effekt och utrustning  

utifrån dina behov och förutsättningar. Vi har moderna 

och effektiva värmepannor för flis, pellets och ved  

i effektspannet 12– 300 kW. Värmecentralen kan med 

fördel förses med fler än en värmepanna för effekter  

upp till 900 kW och den är brandklassad enligt EI60.

 En välbyggd och stabil konstruktion i modern  

design som smälter in i de flesta omgivningar och kan   

placeras både fristående och intill andra byggnader.  

Du väljer själv den färg som passar bäst.  

 Värme centralen lämpar sig väl för jordbruk, gårdar,  

bostadsrättsföreningar, kyrkor, handelsträdgårdar,  

industrier och andra med ett större värmebehov.  

En flexibel lösning som enkelt kan flyttas  eller avyttras 

vilket också ger ett högt  andrahandsvärde. 

Ja, allt är genomtänkt in i minsta detalj! Det enda du 

behöver förbereda är ett fundament eller betongplatta 

där värmecentralen ska placeras. Väl på plats driftsätter 

vi sen anläggningen och genomför en grundläggande 

utbildning. Vi erbjuder även serviceavtal och hjälper 

gärna till med  effektberäkningar, råd och inspiration. 

Allt för att du ska känna dig extra trygg med din nya 

 värmeanläggning. Sen återstår bara att luta sig tillbaka 

och njuta av värmen och den speciella känslan av att 

elda med ett modernt och klimatsmart värmesystem!

Vid en förbrukning av 100 kbm 
olja per år blir bränslekostnaden 
1.360.000 kr och utsläppet  
blir 290 ton fossil koldioxid.  
När oljan byts ut mot  bioenergi  
blir kostnaden 480.000 kr för 
 pellets, 240.000 kr för flis samt  
att  förbränningen av bioenergi är  
koldioxidneutral. Detta gör att  
en investering på 2 miljoner har  
en återbetalningstid på ca 2 år  
vid byte från olja till bioenergi.
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Tel 0498-20 17 50 ·  info@gotfire.se ·  www.gotfire.se

Återförsäljare

SAMARBETSPARTNERS
För bästa tänkbara helhetslösning samarbetar GOTFire med några av marknadens ledande varumärken  

vilket betyder noga utvalda komponenter som passar perfekt med våra värmesystem och värmecentraler.

www.kwb.net

Som generalagent för KWB  
(en av Europas mest kända 
tillverkare av värmesystem  
för biomassa) kan vi erbjuda  
ett brett sortiment av högtekno-
logiska premiumprodukter 
för fastbränsle, med kapacitet 
för alla tänkbara värmebehov. 
Många år av forskning och 
utveckling har resulterat i flera 
utmärkelser och en väl upp-
märksammad produktlinje där 
ingenting lämnats åt slumpen.

Med sina flexibla kulvert-
system och marknadens 
bredaste sortiment är det 
Maxitherm vi rekommend-
erar när det gäller kulvertar. 
De  levereras i skarvfria 
längder och  passar utmärkt  
för temp eraturer upp till  
95° och ett  arbetstryck  
upp till 10 bar.

www.maxitherm.se

Vi använder det flexibla  
skorstenssystemet  
Therminox från franska  
Cheminées Poujoulat.  
Tillverkat i isolerat rostfritt 
material med dubbla  
väggar och kan anpassas  
till de flesta byggnader  
och eldningssystem. 

www.poujoulat.co.uk

Smarta ackumulatortankar
och termiska laddkoppel  
som  effektivt sköter vatten-
regleringen och ser till att  
systemet alltid är fulladdat  
och snabbt når rätt temperatur. 
Tar dessutom tillvara på efter-
värmen (även vid strömavbrott). 
Energin hamnar med andra ord  
i tanken i stället för i skorstenen.

www.termoventiler.se


