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INDUSTRIVARME leverer seks røggasvekslere til Sæby Varmeværk
Sæby Varmeværk installerer absorptionsvarmepumpe i forbindelse med 2 gasmotorer.
VEKSLERE TIL GASMOTORER

Sæby Varmeværk har besluttet, at der installeres absorptionsvarmepumpe til gasmotorerne. Hele investeringen er et led
i optimeringen af Sæby Varmeværk for at fremtidssikre anlægget.
INDUSTRIVARME har hovedentreprisen i forbindelse med optimering af Sæby Varmeværks gasmotoranlæg med
absorptionsvarmepumpe. Aftalen omfatter projektering, levering og idriftsætning af hedtvandsvekslere, LT1 og LT2
vekslere til hver af varmeværkets to gasmotorer samt tilhørende installationer som røggasrør og fjernvarmeinstallation.

FREMTIDSSIKRET VARMEVÆRK

Sæby Varmeværk har igennem flere år haft fokus på at fremtidssikre varmeværket, således det kan holde forbrugernes
varmeudgifter på lavest mulige niveau. Varmeværket har iværksat flere initiativer, som skal optimere de forskellige
anlæg. Eksempelvis blev der i 2011 investeret i et stort solvarmeanlæg på 12.000 m2. Derudover har INDUSTRIVARME
tidligere leveret et CATCON NOx-reduktionssystem til varmeværkets gasmotorer, hvorved omkostningerne til NOxafgiften minimeres.

TILFREDS DRIFTSLEDER

Driftsleder Jørgen Holm fra Sæby Varmeværk er godt tilfreds med, at han er med i endnu en optimering af
varmeværket. ”Sæby Varmeværk er et fremtidsorienteret varmeværk, som altid har fokus på, hvorledes varmeværkets
anlæg kan forbedres til gavn for vores forbrugere. Jeg er overbevist om, at optimeringen med de nye vekslere og
absorptionsvarmepumpe er endnu et skidt i den rigtige retning. Det er med en god fornemmelse, at jeg snart overdrager
driften af varmeværket til nye kræfter.”
Pouli S. Rugholt, som senest har været leder af projektafsnittet under Aalborg Forsyning Varme, er ny driftsleder og har
været med i hele projektet. Han udtaler: ”Det har været et meget interessant projektforløb og optimeringen er helt i tråd
med Sæby Varmeværks fremtidsplaner. Jeg ser meget frem til at komme godt i gang med det spændende arbejde på
varmeværket.”

LEVERANDØR AF HT/LT VEKSLERE

INDUSTRIVARME er leverandør af varmevekslere designet til hedtvand, højtemperatur eller lavtemperatur.
Produktprogrammet er opbygget omkring eget design baseret på flere års erfaring. Vekslerne designes og tilpasses
kundens ønsker og krav samtidig med der opnås maksimal ydelse og lavt modtryk.
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