Giv veksleren nyt liv med udskiftning af rørene
INDUSTRIVARME har stor ekspertise i udskiftning af røggasrørene på eksisterende røggasvekslere.

GARANTI FOR HURTIG REPARATION
Installation af en ny røggasveksler tager lang tid, men hos INDSTRIVARME kan vi hurtigt hjælpe, såfremt du har behov for reparation
eller udskiftning af rørpakken. Du minimerer omkostningerne markant ved at indsætte nye rørpakker i stedet for at skifte hele
veksleren. Derudover kommer du langt hurtigere tilbage til normal drift, da leveringen reduceres fra ca. 3 måneder til kun 14 dage.
INDUSTRIVARME tilbyder at udføre udskiftning for dig i weekenderne, således du ubelejliges mindst muligt og ikke påvirkes
unødvendigt i den daglige drift. Vi udskifter naturligvis også i hverdagene - hurtigt og bekvemt for dig.

VI ER SPECIALISTER I KEDELRØRSUDSKIFTNING
Du kan få en forebyggende undersøgelse af anlæggets kedelplader og røgrør inden fyringssæsonen starter og dermed undgå længere
tids driftsstop med efterfølgende økonomiske og tidsmæssige tab. Du får hurtigt svar på målingen og har således overblik over
tilstanden på dit anlæg.
INDUSTRIVARME har det tekniske udstyr til følgende:
•
•
•

Udføre målinger af slidtagen af dine røgrør
Måle på tærede rør- og kedelplader
Lave forebyggende undersøgelser

ØKONOMISKE BEREGNINGER
INDUSTRIVARME har mange års erfaring inden for tekniske løsninger til kraftvarmeværker og industrien. Virksomheden har et unikt og
energisk team af medarbejdere, som altid holder sig opdaterede omkring gældende love og afgifter i branchen.
INDUSTRIVARME anvender de nyeste programmer for økonomisk driftsberegning, hvilket er kundernes garanti for at få den mest
optimale løsning.
INDUSTRIVARME opererer over hele Danmark, men agerer også på det internationale marked.
Er der spørgsmål eller ønskes yderligere information omkring ovenstående, står INDUSTRIVARME gerne til rådighed.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
INDUSTRIVARME er sagkyndig virksomhed til service
og hovedeftersyn af dampkedlers sikkerheds- og
kontroludstyr iht. AT bekendtgørelse 100, bilag 4.
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