
Malmberg EnerGeoTM

PURE ENERGY  CLEAN WATER

Prefabricerad geoenergicentral



MALMBERG ENERGEO™ - 
    ENERGI I ETT PAKET

Med vår prefabricerade geoenergicentral, Malmberg enerGeo™ snabbas installation och 
drifttagning upp avsevärt. 

Malmberg EnerGeo™ är en komplett prefabricerad 
geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna 
och fastighetens värme- och kylsystem. 

• Vi utför energiborrningen och markarbeten 
 med anslutningar 

• Energicentralen tillverkas, i lugn och ro, under tiden 
 i vår verkstad.

• Centralen levereras komplett med el- styr/regler 
 och VVS-installation. 

• Full kontroll över tillverkning och säkerställd funktion 
 och kostnadsbild.

GRÖNT, GRATIS 
     OCH EGENPRODUCERAT!

I berg, grundvatten och jord finns mängder av gratis 
energi som bara väntar på att få värma upp din 
fastighet. Med en geoenergianläggning producerar 
du din egen energi och du sänker dina uppvärm-
ningskostnader rejält – samtidigt som du gör en 
insats för miljön. Kan det bli bättre?

Styr- och regler av systemet sker via en överskådlig 
och intuitiv panel

Vi är professionella borrare med borrmaskiner 
specialiserade för energiborrning. 

Malmberg enerGeo passar till

Malmberg EnerGeo™ kapaciteter

EnerGeo™ 200

EnerGeo™ 400

EnerGeo™ 600 • 600 kW överförd effekt 
• 6 värmepumpar

• 400 kW överförd effekt 
• 4 värmepumpar

• 200 kW överförd effekt 
• 2 värmepumpar

BOSTÄDER LOGISTIK
CENTRALER

KOMMERSIELLA 
FASTIGHETER

INDUSTRI
PROCESS

Som tillval finns energeo-centralen att tillgå med en 
unik och servicevänlig byggnad.



VI HJÄLPER DIG!
Vi är specialister på både brunnsborrning och smar-
ta energisystem. Låt oss titta på dina behov så kan 
vi föreslå en lösning anpassad till era förutsättningar.
 
• Förstudie och ingående energivärden. 

• Teknisk systemdesign för optimal värmefaktor,  
 COP  med dimensionering för borrhål och 
 placering.

• Optioner på teknikhus, kylsystem, tapp-
 värmevatten.

• Ekonomiska kalkyler.

• Anbudsunderlag med teknisk specifikation 
 och tidplan för utförande.

• Vi erbjuder flexibla serviceavtal med olika 
 servicenivåer.
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5 steg till den perfekta geoenergianläggningen

Fråga våra kunder!
Vi är brunnsborrare sedan 1866 och har en oslagbar 
erfarenhet av brunnsborrning. Sedan 80-talet har vi 
dessutom kombinerat vår borrkompetens med miljö-
vänliga energilösningar både som bergvärme och 
ur grundvatten. Här nedan är några av våra senaste 
uppdrag. Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur 
vi arbetar och vilka fördelar våra kunder upplever 
med sina anläggningar. 

• Catena, Logistikcentral, Jönköping, 400 kW värme

• AB Kristianstadbyggen, Bostäder, Kristianstad,  
 200 kW värme

• HSB, Bostäder, Malmö, 700 kW värme

• DHL, Logistikcentral, Västberga Stockholm,   
 443/200 kW värme/kyla

• Purus, Industri, Ystad, 360/260 kW värme/kyla

• Bona, Industri, Malmö, 150 kW värme

• Diligentia, Kontor, Malmö 360/420 kW värme/kyla 
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