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GENBRUG JERES ENERGI MED ET EFFEKTIVT DAMPSYSTEM
Damp kan transportere store varmegrader samt opvarme luft. Det er særligt 
relevant for virksomheder, der tørrer produkter og råmateriale. Tørreprocesser 
kræver meget høje temperaturer, hvilket kræver meget energi. 

Et kedel- og dampsystem, der genbruger energi effektivt, er derfor særligt 
relevant for virksomheder, der bruger høje temperaturer i sin produktion. At 
genbruge energien pynter på bundlinjen.

Energi skal bruges mest effektivt så mindst muligt går til spilde. Derfor laver vi 
altid behovsanalyser af vores kunders produktionsflow. Vi er specialister i at 
måle og analysere kedel- og dampsystemer over tid. Dermed bliver vores kun-
ders nye løsninger, er de mest optimale og energireducerende. Samtidig søger 
vi løsninger, der med til at optimere brændselsforbruget og produktkvaliteten.

Vores kendskab til markedet gør, at vi kan udarbejde udbud og finde de bedste 
løsninger til den bedste pris. Derudover har vi erfaring med store som små 
kedel- og dampsystemer, så vi altid kan dimensionere et nyt system efter 
kundens specifikke behov. 

DIT UDBYTTE SOM KUNDE VED ENERGYSOLUTION: 
• Genbrug energien mest optimalt
• Reducer energiforbruget med 5 - 30% 
•  Få kortlagt de steder, der er penge og energi at spare
•  Opnå bedre produktværdi, -kvalitet og -mængde med optimerede tørrepro-

cesser
•  Få afdækket hvilken brændselsmetode, der er mest optimal

Bliv sikker på, at I håndterer lovgivningen korrekt - få besøg af én af vores 
rådgivere til en uforpligtende snak om jeres situation og behov.
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Vi er et rådgivende ingeniørfirma med 
speciale i profitable automations- og 
optimeringsløsninger inden for energi, 
miljø og produktion. 
 
Vores kernekunder er større industri-
virksomheder indenfor metal, plast, 
elektronik, foderstoffer, fødevarer m.m.
 
Og vi har branchens bedste og mest 
kompetente rådgiverteam til at sørge 
for, at vi leverer det.
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