
Temadag: Brandskydd i avfallsbunker

Välkommen till en innehållsrik dag om brandkydd i avfallsbunker på Jönköping Energis kraft-
värmeverk i Torsvik.

Minska risken för kostsamma storskaliga bränder genom kontinuerlig övervakning. 2014 install-
erade Jönköping Energi ett automatiskt brandövervaknings- och släcksystem. Redan inom 1 år 
var investeringen betald.

Under dagen presenteras brandövervakning med värmekamerateknik, vattenkanoner 
och Jönköping Energis erfarenheter av systemet. Det varvas med Live-demonstration av det 
automatiska integrerade detektions- och släcksystemet, rundvandring på Torsvik samt produkt-
demonstrationer.

Missa inte möjligheten att se och få mer information om ett system som identifierar och bekäm-
par brandfaran i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår. 



Agenda
9.30 - 10.00

10.00 - 12.00

12.00 - 12.45
12:45 - 15.00

15.00 - 15.30

Kaffe och mingel
Presentationer
- Termisk Systemteknik
- Incendium
- Jönköping Energi
Lunch
Demonstrationer
- Rundvandring på kraftvärmeverket
- Branddetektions- och släcksystemet
- Produkter och komponenter
Summering och kaffe

Antalet platser är begränsat så vänta inte med 
er anmälan. Skicka ett email till 
anmalan@termisksystemteknik.se med namn, 
telefonnummer och företag.

Termisk Systemteknik utvecklar och säljer kvalificerade system, produkter och 

tjänster inom IR-teknik och värmeöverföring. Vårt system för brandövervakning, 

TST Fire, finns i drift på flera anläggningar både i Sverige och internationellt. TST 

Fire finns i olika varianter för avfallsbunker och utomhuslager av avfall och bio-

bränsle.Vi är återförsäljare av FLIRs alla värmekameror inom termografi.

Termisk Systemteknik AB

Diskettgatan 11b

583 35 Linköping

Consilium Incendium AB

Rattgatan 21

422 40 Kungälv

Incendium är ett bolag specialiserat på att förse industrikunder med 

brandskyddssystem. Våra kunder finns i industrisegmentet och med tyngdpunkt i 

petrokemisk industri. Vi arbetar på uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer 

och slutkunder för att på bästa sätt uppnå myndigheters och kunders intresse 

och krav

Tid: 8:e Mars

Plats: Jönköping Energi, Energivägen 10

Kontaktpersoner: 

Patrik Svensson, Termisk Systemteknik

0766-146810, E-mail

Robert Berger, Incendium

0733-559080, E-mail

Magnus Olsson, Jönköping Energi

036-108200, E-mail

Anmälan
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