Kedeludlejning
INDUSTRIVARME udlejer mobile energianlæg i standard containerstørrelser 10, 20 eller 40 fods.
Ydelse pr. enhed er fra 250-2.000 kW.
Vi står til rådighed med anlæggene i døgnets 24 timer og kan levere anlæggene inden for få timer i tilfælde af en
nødsituation.
Udlejningsordningerne er forskellige alt efter behov og temperament og kan variere fra få timer til flere år - alt
afhængigt af dit behov.
Levering, tilslutning, opstart og service kan tilpasse dine specifikke ønsker.
Anlæggene er komplet monteret med gasoliebrænder, forsyningstavler, cirkulationspumper, afspærringsventiler
og skorsten.
Derudover, har de fleste anlæg indbyggede brændstoftanke.
Eksterne tanke kan desuden leveres med større kapacitet.

FORDELE FOR KUNDEN
INDUSTRIVARMES mobile energianlæg, giver blandt andet kunden følgende fordele:
• Hurtigt oppe at køre igen ved nødsituationer
• Ingen investeringsudgifter
• Leje i overgangstid i forhold til nyt anlæg
• Sikker levering og drift af det mobile energianlæg i forbindelse med planlagt service på eget udstyr
• Kundetilpasset drift- & serviceaftale på det lejede mobile energianlæg
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STOR ERFARING MED ENERGIANLÆG
INDUSTRIVARME er en moderne virksomhed, der er med til at højne standarden inden for energianlæg i Danmark.
Med mere end 30 års erfaring, stor knowhow og et bredt produktprogram indenfor levering af produkter og services
til det industrielle marked og forsyningsvirksomheder, dækker INDUSTRIVARME behovet for energianlæg af høj
kvalitet til det til bl.a. fjern- & kraftvarmeværker, gartnerier og industrivirksomheder.
Virksomhedens produktprogram består blandt andet af energianlæg, der via energikilder som biobrændsler, olie,
gas, el eller sol producerer henholdsvis varmt vand, damp eller el.
Er der spørgsmål eller ønskes yderligere information omkring ovenstående, står INDUSTRIVARME gerne til rådighed.

Kontakt vores servicechef for at høre nærmere om drift, økonomi samt opstillingsforhold

MORTEN KREBS CHRISTENSEN
Servicechef
mkc@industrivarme.dk
Tlf. 96 36 99 93
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