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Rapporten ger en generell bild  av  ett kontrollerat  vatten. 
Under testperioden så har det varit  ovanligt milt  för att vara värmesäsong. 
   
 
Däremot så kan tilläggas att under vintern så har  läckor i systemet inneburit ett ganska omfattande  
Påfyllning av systemet (  vid  efterkontrolltillfället  ca 500 l / dygn )  och  det återspeglas  i resultatet   
 
(Se sid 3) Total iron (ppm Fe)  Påfyllningsvärdet i FC220  är betydligt högre än tidigare.  
Men i driftsvattnet har det reducerats  till  ¼  del av värdet..   Jag tolkar det som att genom den aktiva 
avluftningen via SpiroCommbi  så  hinner  det inte bli någon skadlig effekt av detta..  
Det är förmodligen också förklaringen att det under testperioden inte bildats någon nämnvärd  
Avskild smuts.  Under avtappningstillfället av SpiroCombi så fångades inte bottensatsen upp på ett 
korrekt sätt )  den hamnade i botten på en skurhink som användes vid tappet. 
 
 
 
Jag föreslår att ytterligare  vattenprov  görs efter  ett par månader.    
Viktigt är då att väga in ev. läckage / påfyllningar under perioden.  
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SpiroCombi  DN 100  / 16 Bar  ( se bifogad spec.)  installerad sedan December 2013  i Smedby 
undercentral. Kalmar.    
Installationen är gjord som bypass  på utgående ledning  inne i undercentralen. 
 
Åtgärd  som syftar till minskat underhåll  och  bättre  kvalitet på  fjärrvärme mediat  är  
Drivkraften i denna installation.  
Installationen är en engångskostnad och kräver inget extra underhåll.  
Inga extra kostnader i form av kemikalier osv. tillkommer.  
 
Installationen  har  gjorts  med  lab. Prover på vattnet  både före och efter installation.  
 
Lab prov togs efter ca 3 mån drift  ( Dec-Mars). 
 
Proverna  visar på en tydlig  minskning av förekomst av järn  efter installation .  
Det faktum att det pågår ett läckage om ca 500 l/dygn , med påföljande påfyllnad av  
Vatten  som  påverkar syrehalten i mediat, är grunden till  uppkomst av järn . 
 
 
Slutprov av testet i form av ytterligare  ett vattenprov är planerat. 
 

 
Slutprov :  
 
20140721 
 
 
Slutprov är utförda och  två olika lab. ( SpiroTech och AquaExpert )   har analyserat  påfyllnings-vatten  
Och driftsvatten, avseende   förekomst av järn / partiklar  som fanns i systemet vid första 
analystillfället. 
 
Slutprovet  utfördes  Juni  2014 .     
Proverna från dom olika laboratorierna  visar entydigt på att det nu inte finns något järn i systemet. 
Det finns inga anmärkningar avseende parametrar som kan ha med installationen av SpiroCombi  
Att göra .   
Slutsatsen från laboratorierapporterna blir entydigt att  en effektiv  avsmutsning  sker kontinuerligt  
Och att avluftningen som kontinuerligt ar aktiv genom Spiro Combi  effektivt  förhindrar  bildandet av  
Järnoxid .   
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