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Opnå besparelser på driften af dit
køleanlæg ved at bruge en professionel
partner!
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Tryghed
Ofte vil det være muligt at minimere anlæggets
driftstid ved at udnytte frikøling. Dette kan kræve
anlægsændring i større eller mindre grad. Anlæggenes udnyttelse ændres mange gange efter installation, uden at indkoblingssekvensen/driftsstrategien
revurderes. Dette tager vi højde for ved vurderingen
af anlægget.

Det bliver vurderet, om suge- og kondensattryk er
på et rimeligt niveau for at kunne holde de ønskede
temperaturer. Systemdelene - deres størrelse og
drift - bliver analyseret.
Hvis der ikke er indgået serviceaftale med et kølefirma, kan vi rådgive i forbindelse med planlægning af
vedligehold på anlægget.

Besparelser
Med de støt stigende energipriser in mente er det
ikke kun af energi- og miljømæssige hensyn, at det
er interessant at tænke i energioptimering. Der vil
ofte være penge at spare både på elforbruget og
vedligeholdet af anlæggene.
FORCE Technology tilbyder en driftsvurdering af dit
køleanlæg.

Sikkerhed
Ved et første besøg vil anlægget blive vurderet visuelt, og hvis det skønnes rentabelt, vil vi foreslå overvågning af anlægget.
Derefter vil vi logge relevante temperaturer, tryk og
elforbrug i forbindelse med køleanlægget. Fordelen
er, at driftstilstanden og stabiliteten bliver vurderet
på baggrund af en længere periode (3-5 dage). Det
kan være vanskeligt i forbindelse med et enkelt besøg, da anlæggene kan pendle meget kraftigt.
Det hele munder ud i en rapport, der indeholder alle
relevante data.

Fra europæisk side har man lagt stor vægt på at
nedbringe udslippet af drivhusgasser og ozonnedbrydende stoffer, hvorfor mange af de ældre
kølemidler er på vej ud. Vi holder os hele tiden
ajour med udviklingen på området og vil kunne
rådgive, hvis det kølemiddel, der er anvendt i
anlægget, er ved at blive forbudt. I den forbindelse kan vi hjælpe med rådgivning, så der vælges det bedste alternativ.
Hvis anlægget skal udskiftes, er vi i stand til at
rådgive, dimensionere og stå for projektledelse.
Da vi har en køleautorisation, opdaterer vi løbende vores viden med hensyn til gældende lovgivning inden for pligtige eftersyn.
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