
Klimat

* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av 
nya produkter genom att enkelt gå
in på vår hemsida och registrera sig 
och produkten.



TVS-lösningen för den 
kostnadsmedvetna
byggentreprenören
Bakom TVS döljer sig ett nytänkande för att erbjuda våra kunder 

den mest effektiva och ekonomiska lösningen för alla typer av 

tork eller värmeuppdrag. 

Produkterna skall hela tiden utvecklas för bästa prestanda och 

kvalitet och är godkända efter de strängaste kraven för alla 

marknader i norra Europa.
 

TVS-programmet omfattas av hetvattenfläktar, elvärmefläktar, 

mobila undercentraler. Naturligtvis kan dessa kombineras med 

redan etablerade El-Björn-produkter.
 

Hela systemet från fjärrvärmeanslutning till maskin ger en 

svårslagen energieffektivitet vid uppvärmning med hetvatten.

El-Björn TVS är ett komplett system för byggtorksapplikationer. Produkterna är utvecklade i god 

El-Björn-tradition med nytänkande och totalekonomi som ledstjärna. Produkterna är framtagna i 

ett systemtänkande där värme- och torkprocessen skall kunna utföras både inom byggprocessen 

och i fuktskadade befintliga miljöer.
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TF 50HWI - Klarar att värma upp ytor upp till 1000m2

Hetvattenfläkt för kontor och industrilokaler

• Jämnt fördelat luftflöde 
• Enkelt att kanalansluta eller ansluta till ljud-baffel
• Hjul som klarar ojämnheter och grus på ett mycket bra sätt
• Maskinen ansluts uppifrån vilket gör att inga slangar korsas på golvet
• Mycket enkelt att byta vattenbatteri vid driftstörning
• Dold rumstermostat medför att maskinen kan förinställas på en given 
• rumstemperatur
• Enkelt filterbyte. Både G4 och F7 filter kan användas.
• Mycket energieffektiv fläkt
• Ingen fasvändare behövs då maskinen alltid kopplar rätt fasväg
• Vattenrör och el-komponenter ligger infällda och skyddade i maskinen
• EC fläkten ger ett luftflöde på 3 900m3

• Potentiometern gör att man kan reglera luftflöde och tryck
• Maskinen är S märkt, klassad som rumsuppvärmare samt CE deklarerad
• Textilluftfördelare infälld i maskinen
• Textilfördelare med sex luftutgångar på 95 mm, kan användas med standard  

textilförlängningsslangar för bättre fördelning av luften

TF 30HV- Klarar att värma upp ytor upp till 600m2

Hetvattenfläkt för bostäder och trapphus

• Textilluftfördelare infälld i maskinen
• Textilfördelare med sex luftutgångar på 95 mm, kan användas med standard  

textilförlängningsslangar för bättre fördelning av luften
• Två fläkthastigheter 2100/1650 m3/h för bästa funktion vid alla tillämpningar
• Vattenbatteri med t 30°C för bästa avkylning och effekt. Detta medför också att maskinen är 

mycket lämplig vid låga framledningstemperaturer
• El-skåpet integrerat i chassit
• Enkel konstruktion underlättar vid filterbyte
• Frostvakten säkerställer att fläkten stängs av vid för låga returtemperaturer. (5°C)
• Handtaget försett med skyddsisolering
• Maskinen är S märkt, klassad som rumsuppvärmare samt CE deklarerad
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TF 15HV - 
Klarar att värma upp ytor upp till 300m2

Hetvattenfläkt för lägenheter, trapphus och eventtält mm

Den lilla maskinen med stor kapacitet
TF 15HV är utvecklad för att värma och torka mindre ytor där framledningstemperaturen är låg. 

Maskinen kan kopplas direkt till ett fast radiatorsystem och klarar både låga flöden och 

framledningstemperaturer.

Maskinen har fått ett mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i trånga utrymmen 

och lägenheter.

TF 15HV har ett flertal tillbehör så att användaren på ett enkelt sätt kan ändra maskinens 

värmereglering/luftspridning samt luftflöden.

Maskinen kan stå på golvet eller monteras på vägg (väggfäste medföljer). 

TF 15HV är enkelt uppbyggd för att underlätta service och rengöring.

Allt ”elektriskt” sitter monterat i en lucka med fyra skruvar.  

Tas denna bort är det fritt fram att tvätta och spola maskinen ren.



TF 250HWI Hetvattenvärmare för större ytor  
som ex. event och industrier

El-Björns TVS-system för hetvatten är kompletterat med TF 250HWI 

som klarar värma större ytor som ex. event och industrier.

Maskinens format och smidighet gör att den kan användas nästan  

var som helst. Inga utstickande detaljer som kan skadas.

Maskinen har möjlighet att både köra 260 kW värme och med  

ett enkelt byte av batteri även kan ge upp till 160 kW kyla.

TF 250HWI kan anslutas till befintliga ventilationsanläggningar  

eller fungera som en friblåsande anläggning.

• Svetsad ram
• Truckgångar från sidan
• Lyftöglor i överkant av ramen
• Luftintaget med jalusi och nätskydd bakom
• Dubbelplåt. 25mm isolerade paneler
• Luckor (2 st) för att möjliggöra intern inspektion/

service
• Påsfilter EU4 / panelfilter EU4
• Tryckfall med övervakningspunkter
• 260 kW LPHW värmebatteri (hetvatten sektion) 

Anslutning 50mm Camlock
• Fläkt och motor delen med luftutgång 2x500  

flänsar. 

• Riello RL44 Hög / Låg oljebrännare
• Säkerhetsfunktioner inkluderar överhettnings- 

skydd och fläktskydd.
• Tiger loop och filter 
• Termostatskydd med fläkt på, fläkt av,  

överhettningsskydd (med manuell återställning)
• Kontroller med status/varning belysning,  

fasrotation, och extern termostatanslutning 
• Elektrisk försörjning 400V 3-fas 16A

TF 300DI - Diselvärmare för större 
ytor som ex. event och industrier

TF 300DI är en högeffektiv varmluftspanna som klarar 

upp till 300kW. Maskinen lämpar sig för uppvärmning 

av byggprojekt, fasader, båtar, hallar, tält mm.

Den svetsade ramen tillsammans med isolerade 

panelsidor gör maskinen både stabil och mycket tyst 

vid drift.

Standardanslutningar för luften gör det enkelt att 

ansluta slangar eller ventilationsrör direkt till maskinen. 

• Truckgångar från kort och långsidan
• Lyftöglor svetsade i överramen
• Ytterpaneler i galvaniserade 1,2mm plåtar
• Innerplåtar i värmesköld/kanal är galvaniserade 

(1.5mm)
• Rostfritt stål i förbränningskammaren
• Rostfri ståltub i värmeväxlare
• Fläkt RDH 630 R-serien
• Motor 2,2 kW / 6.0kW 2 hastigheter
• Skorsten 225mm
• Inloppsluft anslutning 2x500mm med skyddsnät
• Returluft anslutning 2x500mm

• RDH 630 R-serien fläkt
• Motor - 5,5 kW en hastighet
• Kontroller med status / varnings lampor,  

fasrotation och extern termostatanslutning
• Frysskyddstermostat som stänger fläkten vid  

låg returtemperatur på vattnet
• Elektrisk försörjning 400V 3-fas 16A
• Luftmängd 6,1 m3 / s, 21 960 m3/h
• Värmeeffekt 260 kW. 80-50 vatten
• Flöde 2,12 l/s
• Externt statiskt tryck 300 Pa
• Ljudnivå 72 dBA (1 meter)
• Hjul finns som tillbehör



TF 9EL - Klarar att värma upp ytor upp 
till 175m2

Elvärmefläkt för lägenheter, trapphus och  
eventtält mm

Den lilla maskinen med stor kapacitet
TF 9EL är utvecklad för att värma och torka mindre ytor.  
Maskinen har ett mycket kompakt chassi för att smidigt  
kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus, eventtält  
och lägenheter.
Maskinen är försedd med stosplåt. Med den kan man ändra 
luftspridning och luftflöden och om man önskar kan man 
komplettera med länkhjul. Maskinen kan  
stå på golvet eller monteras på vägg 
som medföljer.
Maskinen är enkelt uppbyggd för att 
underlätta service och rengöring. Allt 
”elektriskt” sitter monterat i en lucka 
med fyra skruvar, vilket gör det enkelt 
vid rengöring av maskinen. 

TF 36EL - Klarar att värma upp ytor upp till 600m2

TF 36EL ger hela 36 kW i tre effektsteg och kan dessutom driva fläkten i två hastigheter. Detta ger en  
maskin som klarar av att värma mycket stora volymer. Här får man en mycket tyst och smidig lösning 
som kan placeras både ute och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar.
Maskinen kan enkelt även kopplas in på en befintligt ventilationsanläggning. 

• Marknadens smidigaste el-maskin
• Filtret i maskinen garanterar bästa arbetsmiljö
• Enkel styrning av effekt och luftflöde
• Den smidiga konstruktionen med hjul gör den enkel att flytta och transportera 
• Enkelt att ansluta till befintliga ventilationsanläggningar

TF 18EL - Klarar att värma upp ytor upp till 350m2

Elvärmefläkt för bostäder och trapphus

• Textilluftfördelare infälld i maskinen samt försedd med en 
invändig stålspiral

• Textilfördelare med sex luftutgångar på 95 mm, kan  
användas med standard textilförlängningsslangar  
för bättre fördelning av luften

• Två fläkthastigheter 2300/1700 m3/h för  
bästa funktion vid alla tillämpningar

• El-skåpet integrerat i chassit
• Maskinen kan köras på 4,5-9-18 kW samt  

hel och halvfart på fläkten
• Temperaturen regleras genom min och  

max reglering
• El-skåpet integrerat i chassit
• Enkel konstruktion underlättar vid filterbyte
• Handtaget försett med skydds-isolering
• Maskinen är S märkt, klassad som  

rumsuppvärmare samt CE deklarerad

TF 3EL B- Klarar att värma upp ytor upp till 80m2

Fläkten kan placeras både ute och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar

• El-Björns integrerade luftfördelare sprider luften runt i rummet och ger maximal kastlängd.
• Kan enkelt hängas på vägg med tillhörande upphängningskonsol. (tillbehör)
• Den smidiga konstruktionen och låga vikten underlättar vid flytt samt transport.
• Den låga vikten samt formatet gör den till marknadens minsta TF-maskin.
• Utrustad med överhettningsskydd som automatiskt återgår när maskinen kallnat
• Steglös termostat som reglerar värmen mellan 5°-35°.
• Utrustad med unik ljuddämpning för lägsta ljudnivå.
• Radialfläkt som gör att kastlängd och statiskt tryck blir optimalt.
• Robust konstruktion i korrosionsbeständig pulver-lackad förzinkad stålplåt.
• Stapelbar, vilket gör att den tar extremt liten plats vid transport och förvaring. Pallanpassad.
• Termostat och inkommande kabelavlastning sitter skyddade  

och därmed inga utstickande delar.
• TF 3EL B varianten har 2st effektlägen på 2,1kW / 2,8kW.
• Elektriska komponenter är placerade på sidan av  

maskinen för att inte påverkas av värmen från  
värmeelementen.

• Enkel service
• Kapslingsklass IP44

Energie
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9kW/16A

Tillbehör TVS

Länkhjul 
TF 9EL/TF 15HV

Ljuddämpare  
TF 18EL/TF 30HV

Stos TF LF-P 4x100
TF 18EL/TF 30HV/ 
TF 50HV/TF 50HWI



Produktfördelar TFUC 400D/TFUC 800

• Enheten är uppbyggd kring en lödd plattvärme- 

 växlare i syrafast rostfritt stål, dimensionerat med  

 marknadens högsta krav på verkningsgrad och  

 därmed avkylning av primärkretsens returvatten

• Fjärrvärmekretsen (VP) innehåller termometrar,  

 temperaturgivare och dubbla reglerventiler för en  

 exakt styrning av framledningstemperaturen oavsett  

 last

• Sekundärvärmekretsen (VS) innehåller termo-  

 metrar, filter, sektioneringsventiler, elektronisk  

 tryckstyrd (torr) pump, manometerkoppel, mikro 

 bubbelavskiljare Air & Dirt, (dubbla expansionskärl,  

 800 kW) CIP-anslutningar, avstängnings- och  

 avtappningsventiler

• Centralen är försedd med (två in- och utlopp   

 400kW),  (tre in- och utlopp 800kW), till byggvärme  

 med avstängningsventiler (CAMLOCK). En sekundär  

 utgång kan anslutas mot ett 80 mm rör (800kW) 

 så att all last kan tas ur en anslutning.

• Samtliga systemkomponenter är monterade,   

 elektriskt anslutna och fabriksprovade vid leverans

• Regleringen med DUC lösning som visar i klartext  

 vad som sker samt att vi har tre larmutgångar.  

Mobila FJÄRRVÄRMECENTRALER

 Förberedd för GSM anslutning för att skicka larm till  

 ev jourföretag.

• Systemet levereras CE märkt som funktionsklart  

 aggregat i enlighet med tryckkärlsdirektivet (PED)  

 97/23/EC

• Stabilt ramverk med hjul som förenklar transport,  

 med trucktunnlar för säker hantering (800 kW)

• Dubbla ventiler vid filtret på sekundärsidan för  

 enklare rengöring av smutsigt filter.

TFUC 400D
Kundanpassad lösning med garanterad prestanda.

El-Björn fjärrvärmecentraler är kundanpassade lösningar,  uppbyggda enligt kundens önskemål och med certifierade  

komponenter på en standardiserad plattform. Systemen  är anpassade för installation i flerfamiljs, kontor och  

industriella fastigheter under byggprocessen.

Fjärrvärmecentralen dimensioneras med vår avancerade  

mjukvara som tar hänsyn till förutsättningar i både  

fjärrvärmenät och byggnad för en optimal lösning.  

Detta med högt energiutnyttjande och lägsta driftkostnad. 

Med en delbar fjärrvärmecentral kan man även montera  

den mobila lösningen i mycket trånga utrymmen.

Vårt produktkoncept innehåller erfarenhet och kunskap  

från flera olika fjärrvärmemarknader och vi finns alltid  

tillgängliga för att hjälpa dig med en attraktiv lösning.

En systemlösning från El-Björn är ett säkert och pålitligt val!

TFUC 400 Delad / TFUC 800 en enhet



Kondensavfuktare - 
nya energieffektiva modeller
AD 520/ AD 620/ AD 640/ AD 660

Sorptionsavfuktare 160ADS/A 290ADS/A 440ADS
Avfuktningsaggregat av sorptionstyp för torkning av luft vid  
låga temperaturer och lågt vatteninnehåll. Mycket lämpligt  
för torkning på byggarbetsplats eller vid vattenskada.
Fungerar utmärkt i miljöer såsom industriella processer, lager, 
muséer och torkning av temperaturkänsliga produkter.
Avfuktaren kan avfukta luft med upp till 100 % relativ  
fuktighet (RH) vid temperaturer från -30 ºC till +40 ºC.
Komplett aggregat inkl filter, klart att installera. Utgångar 
med standard spiroanslutningar.
Förberett för fast montage med reglerutrustning.

Kondensavfuktning är en mycket beprövad metod för att snabbt och enkelt sänka luftfuktigheten och där igenom 
även i omgivande material. 
El-Björns avfuktningsaggregat är ett resultat av teknikutveckling och erfarenhet i över 30 år.
Konstruktionerna är väl beprövade för konstant användning i den mycket tuffa bygg -och uthyrningsbranschen.
Kondensavfuktning används i slutna utrymmen där avsikten är att sänka fuktnivån i luften, detta för att materialet 
i omgivningen skall släppa fukt, så att jämnvikt uppstår. Detta är en process som kan ta olika lång tid beroende på 
luftfuktigheten och temperaturen i det slutna utrymmet. Processen påverkas mycket positivt av högre temperatur i 
lokalen.
En stor fördel med kondensavfuktning är dess energisnålhet då man får tillbaka en del av den tillförda energin 
genom kondensorvärmen från kylkretsen. 
Våra modeller finns i olika varianter för att uppfylla de behov som olika förutsättningar ger.

• Skyddat chassi, inga utstående delar
• Rotationskompressor för ökad effektivitet
• Fläkt med kontinuerlig drift
• Luftutgång med fördelningsgaller för bättre  

spridning av luften
• Kondensor och förångare tillverkade av kopparrör  

med aluminiumlameller
• Filter för att säkerställa avfuktningsprocessen
• Hetgasavfrostning
• Stapelbara
• Stort uppsamlingskärl med överfyllnadsskydd
• Slanganslutning 12 mm 

• Tvåstegsfläkt (gäller E-version)
• Justerbar hygrostat (gäller E-version)
• Hygrostat visar RF i realtid (gäller E-version)
• Timräknare (gäller E-version)
• Inställd luftfuktighet behålls även när strömmen  

är bruten (gäller E-version)Energie
ffektiv
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Elvärmefläktar 2-15 kW  

De portabla fläktarna är avsedda att användas för tillfällig eller permanent uppvärmning. Kan användas i byggen, 

lager, verkstäder, förråd, sommarstugor, tvätt- och spolhallar, butiker och liknande torra och våta utrymmen.

• Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå 

• Stor luftcirkulation och lång kastlängd ger snabb uppvärmning

• Steglös termostat, +5 - +35°C som reglerar värme och fläkt

• Vippströmbrytaren styr termostaten, värme och fläkt alternativt bara ärmen.  

(gäller VF 3 - VF 15, ej B-varianter)

• Konsol UKVF för väggmontage medföljer (B varianter går inte att hänga på vägg) 

• VF 21 och VF 31 har 2 m kabel och stickpropp

• VF 3 - VF 15 levereras med 2 m kabel och CEE-stickpropp

• Trefasfläkten belastar inte neutralledaren

• Alla modellerna kan även levereras med timer (modell-beteckning T) 

• CE-märkta och typprovade av Semko  

• Kapslingsklass IP 44.

• VFBR 9 får även användas i brandfarliga utrymmen t ex 

• textil- och träbearbetningsindustri, ladugårdar mm. 

Utrustad med nollspänningsutlösning.  

Kapslingsklass IP55.

Värmefläktar för fast  
montage, 9 och 15 kW

• Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt 

• Väggfäste medföljer med möjlighet att justera luft-  

riktningen i 5 steg till 20° nedåt

• Utrustade med efterkylning

• Alla modellerna är klara för drift när kraft- och  

manöverkabel samt separat styrbox har installerats

• CE-märkta och typprovade av Semko

• VFBR 9F2 får även monteras i brandfarliga utrymmen  

t ex träbearbetningsindustri och ladugårdar

• Kraftmatning element: 3-fas 400V

• Matning manöver: 1-fas 230V

• Temperaturhöjning av genomgående luft:  

VF 9F2 - 29/23°C, VF 15F2 - 47/40°C,VFBR 9F2 - 23°C

• Kapslingsklass: IP55, spolsäkert utförande.

Avsedda att monteras fast på vägg i utrymmen som lager,  

verkstäder, förråd, butiker, tvätt- och spolhallar. 

El-Björn AB 

Tel: 0371-588 100, Fax: 0371-181 34 

E-post: info@elbjorn.se, www.elbjorn.com


