WKK-installaties

WKK-installaties
Een moderne WKK-installatie (WarmteKrachtKoppeling) heeft een bijzondere gecombineerde toepassing
van traditionele en moderne technieken. Een gasgestookte motor drijft een generator aan waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De warmte die vrijkomt bij het draaien van motor en generator kan weer gebruikt
worden voor bijvoorbeeld verwarming van ruimtes of water. Doordat vrijwel alle vrijgekomen energie benut
wordt, is een WKK-installatie duurzaam, efficient en milieuvriendelijk. WKK’s vinden hun toepassing bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zwembaden, glastuinbouw etc.
Pasman Motoren & Aggregaten heeft de specifieke knowhow in huis voor de levering en het onderhoud
van biogas, stortgas of aardgas WKK-installaties.
Wij leveren en monteren:
• Standaard en maatwerk WKK-installaties van merken als Jenbacher, Waukesha, MAN en Caterpillar.
• Gebruiksvriendelijke moderne besturingssystemen.
• Complete uitlaatsystemen
• Complete noodstroom-installaties.
Service, onderhoud en revisie
Voor het plegen van professioneel onderhoud aan uw WKK-installatie is specifieke kennis van verschillende technieken een vereiste. Onze ervaren monteurs zijn in staat alle betreffende service- en onderhoudswerkzaamheden snel, vakkundig en adequaat uit te voeren.In onze vestiging in Baak beschikken we over
een moderne werkplaats waar alle mogelijke revisiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Voor de
werkzaamheden op locatie beschikken we over een goed uitgeruste servicedienst en tools om uw installatie op afstand te kunnen monitoren.
Onze service omvat:
• Service, onderhoud en revisie aan alle merken motoren en geratoren.
• Een 24/7 bereikbare storingsdienst voor alle mechanische en elektrische storingen.
• Uitvoeren van emissie metingen en afstellen van de installatie op de juiste emissies.
• Levering van onderdelen zoals oliën, filters, bougies, etc.
Over Pasman Motoren & Aggregaten
Pasman Motoren & Aggregaten is een internationale onderneming met ruim 30 medewerkers.Van uit onze
vestiging in Baak bedienen wij onze klanten. Wij zijn werkzaam voor de land- en tuinbouwsector, scheepvaart, industrie en nationale en regionale overheden.
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