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Osby Parca HVTS-G 
Fastbränslepanna 1- 7 MW för fuktiga träbränslen

Osby Parca Tel +46 (0)479 177 00 | sales@osbyparca.se | www.osbyparca.se | Box 93, 283 22 Osby

Osby Parca HVTS-G är en helautomatisk 
fastbränslepanna med integrerad för-
bränningsutrustning för träbränslen med  
ett spann på fukthalt om 35-55 %. 

Pannan är en komplett, pålitlig enhet  
med hög verkningsgrad som uppfyller 
alla krav på effektivitet, tillgänglighet 
och enkelt handhavande –



Osby Parca HVTS-G är en modern fastbränslepanna med stående rökgastuber med låga 

utsläppsvärden, HÖG VERKNINGSGRAD och hög TILLGÄNGLIGHET.

Den INTEGRERADE ELDNINGUTRUSTNINGEN kan hantera flis med en FUKTHALT på 

35 - 55 % beroende på hur pannan muras.

HVTS-G är byggd som en komplett enhet och har LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER. 

Pannan har ett UNIKT VATTENKYLT TRAPPROSTER som låter förbränningsluften tillföras i 

zoner. Rosterns lutning är optimerad för förbränningen av valt bränsle.

Vi kan erbjuda ett SKRÄDDARSYTT STYRSYSTEM för styrning av hela anläggningen  

– exempelvis internpump, distributionspump, säkerhetsutrustning, ventiler mm.

Systemet är ENKELT ATT ANVÄNDA tack vare ett smart och användarvänligt gränssnitt.

Säkerhetssystem och andra inställningar i pannans styrsystem kan enkelt integreras och 

innebär STOR FLEXIBILITET då alla parametrar kan ändras.

Pannan levereras med TRYCKLUFTSSOTNING som standard och styrsystemet  

ombesörjer automatisk utmatning av aska och stoft.

Vår RÖKGASRENING med Osby Parca PFM STOFTFILTER uppfyller både nuvarande och 

kommande lagkrav. (Se separat produktblad.)

KONSTRUKTIONSDATA HVTS-G

Effekt 1– 7 MW

Lägsta returtemperatur 80°C

Konstruktionstemperatur 165°C

Konstruktionstryck 6 bar

Bränslefukthalt 35 - 55 %

Min. vattenflöde (m3/h) Effekt i kW / 464

Rökgastemperatur <160°C

Pannverkningsgrad 90 %

Lastfall, kPa

Effekt, %



TEKNISK DATA OCH DIMENSIONER

Effekt med 
max 55% 
fukthalt

Dimensioner (mm) Eldstad* (mm) Netto- 
vikt** 
(ton)

Vatten-
vol.  
(m3)

Antal  
roster- 
rader

Roster-
belastn 
(kW/m²)L B H*** H1 l b h

1 MW 6800 1850 3400 2850 2955 1350 2600 30 11 5 (3 fasta) 450

2 MW 7500 2300 3800 3250 3755 1790 3030 36 13 7 (4 fasta) 460

3 MW 7500 2800 3800 3250 3755 2300 3030 43 16 7 (4 fasta) 520

4 MW 8700 3300 4200 3610 4535 2700 3330 50 20 9 (5 fasta) 450

5 MW 8850 3300 4200 3610 4535 2700 3330 58 25 9 (5 fasta) 560

6 MW 9650 3300 4200 3610 5335 2700 3330 65 30 11 (6 fasta) 560

7 MW 10450 3300 4200 3610 6135 2700 3330 72 35 13 (7 fasta) 550

B-B
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* Innermåttet på eldstaden beror på murningens storlek vilken i sin tur är beroende av fukthalten på bränslet, 

dvs ju högre fukthalt desto mer murning.

** Ungefärlig vikt inklusive murning.

*** Tryckluftssotning tillkommer, höjd ca 500 mm.

Askskruvarna är Ø350(invx8) mm och för storlekarna 1 och 2 MW monteras dessa i pannan.  
På övriga storlekar monteras askskruvarna i fundamentet.

OBS! Rökgasfilter krävs för effekter > 1 MW. För mer information om Osby Parca PFM stoftfilter, se separat 
produktblad.

Vatten- 
kylning 
roster



Detaljerna som gör pannan
• Pannans vertikala rökgastuber är utrustade med tryckluftssot-

ning som gör att den höga verkningsgraden alltid kan garante-

ras. Den kontinuerliga sotningen medför att pannanläggning-

en i normala fall endast behöver stängas av under sommaren, 

vilket reducerar arbets- och alternativa bränslekostnader.

• Ett automatiskt askutmatningssystem  

ingår i leveransen, även det bidrar till 

att reducera arbetsinsatsen under 

eldningssäsongen.

• Svetsade tubförsänkningar enligt 

Osby Parcas standard, (bild till 

höger). 

Funktionsbeskrivning
Eldningen sker på ett trappstegsroster som för bränslet framåt ef-

terhand som det förbränns. Genom att bränslebädden hålls i rö-

relse minimeras slaggbildningen, och den slagg som bildas matas 

automatiskt ut tillsammans med askan via den interna askskruven. 

Pannan regleras av ett styrsystem vars uppgift är att anpassa 

förbränningen till den rådande belastningen så att framlednings-

temperaturen hålls konstant. Kontrollsystemet tar emot en signal 

från en temperaturgivare och reglerar då eldstadens undertryck, 

rosterrörelsen samt bränsleinmatningen, allt medan en nivåvakt 

kontinuerligt kontrollerar bränsletillförseln. Förbränningsluftmäng-

den regleras således genom variation av undertrycket i eldstaden. 

Det är en enkel och pålitlig metod som vi kallar kapacitetsreglering. 

Underhåll och sotning
HVTS-G är konstruerad för minimala stopp, även vid större repa-

rationer.

• Rostret är uppbyggt som en enhet och lossas lätt med några 

bultar.

• Styrsystemet har en komplett larmhantering med larm i klar-

text, så att den som har jour enkelt kan se på sin lokala dator 

vilken åtgärd som ska vidtas.

• Aska och stoft tas automatiskt hand om av inbyggda skrapor 

och skruvar. Sotningen av pannan sker med tryckluft, som är 

den optimala lösningen vid användning av fuktiga bränslen.

Luftstyrning
Inblandningen av förbränningsluft sker via primär-, sekundär-, och 

tertiärluftsfläktar som tillför luft dels genom slitsar i rosterstavarna 

och dels genom dysor i förbränningsrummet, tillförslen anpas-

sas efter bränsleslag och fukthalt. Primärluften är zonindelad med 

spjällreglering för att underlätta drift på låglast. Den frekvensstyrda 

rökgasfläkten utgör motorn i anläggningen och regleras beroende 

på rådande effektuttag. 

Styrsystem

Våra styrsystem är flexibla och anpassas efter kundens behov och 

krav. Eftersom vi har lång erfaranhet kan vi erbjuda skräddarsydda 

lösningar som kan hantera allt från bara pannan till hela pannan-

läggningen. (Bilden ovan är en exempelbild.)

Den höga precisionen i våra styrsystem resulterar i låga utsläpps- 

värden oberoende av vilken last pannan har. På displayen visas 

anläggningen och dess komponenter med tydliga grafiska bilder. 

Dessutom kan hela pannanläggningen fjärrstyras.

Kyld rörlig trapproster
Rosterns upplag är uppdelad i rörliga och fasta steg. De fasta 

stegen är vattenkylda och dessa rosterrör/axlar är dragna genom 

ugnsdelens väggar med genomföringar för koppling av vattenkyl-

ningen utanför panna/ugnskroppen.

De rörliga rosterna ligger på en hydrauliskt driven vagn som får de 

rörliga rosterna att driva fram bränslebädden under förbränningen 

för att i slutet av rostern låta askan falla ner i askschaktet.

Osby Parca HVTS-G
Fastbränslepanna 1 – 7 MW

Huvudkontoret i Osby
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För mer 

information besök 

osbyparca.se

Elda med FLIS 

– klarar upp till 55 % fuktigt bränsle

HVTS-G-pannorna är godkända enligt  

AFS 2016:1 (Tryckbärande anordningar)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt uppdateringar på panna gjorda efter denna utgåva1700 890 35-5    SV    2021-11-25


