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Deze onderneming realiseert al reeds gedurende verscheidene tientallen jaren WKKinstallaties tot een grootte van 2 MW. Waarbij steeds wordt nagestreefd een zo beperkt mogelijke milieubelasting voor iedere afzonderlijke installatie.
Kennis
Primair draait het ook in dit metier om toegepaste kennis op basis van in de praktijk
bewezen technieken. Waarbij innovatie en flexibiliteit de sleutelwoorden zijn om de
komen tot innovatieve en aanspreken de WKK installaties. Ook hier heeft AEH een
zeer goede naam, hetgeen blijkt uit de goede bekendheid van haar naam in de
markt. Voorts dient als sterk punt aangemerkt te worden het enthousiasme, de
bevlogenheid en voortvarendheid waarmee projecten worden gerealiseerd.
Engineering to order
Voor ieder project wordt bekeken om een installatie zo “groen” mogelijk te
ontwerpen, waarbij alle installatievariabelen zo maximaal mogelijk worden vertaald
naar economisch rendement. Met de opdrachtgever wordt bekeken op welke wijze
de WKK installatie het beste past in de totale installatie, waarbij in ogenschouw wordt
genomen: de voorhanden zijnde brandstoffen, de technische kennis van de
opdrachtgever, de hoeveelheid gewenste energie en de in te zette energievormen.
Projectuitvoerend
AEH ontwerpt niet alleen WKK installaties, maar bouwt deze ook. Dit impliceert dat
zij als geen ander bekend is met de uitdagingen die optreden bij het traject: van
tekentafel naar daadwerkelijke realisatie tot en met het in bedrijf nemen. Hierdoor
wordt door AEH het volledige projectrisico weggenomen voor de klant.
In tegenstelling tot veel concurrenten zijn de lijnen in de organisatie zeer kort.
Onderhoud en beheer
Hiermede kunnen wij u ontlasten door het onderhoud en beheer voor ons rekening te
nemen. Indien gewenst kunnen wij ook uw storingen aan uw noodstroomaggregaat
als ook de WKK installatie binnen 14 uur in behandeling nemen.
Nieuwe milieu eisen 2017
Aangezien per 1 januari 2017 de milieu eisen (BEMS) zijn aangescherpt kunnen wij
voor u ook de nodige metingen verrichten en de dan eventuele benodigde
aanpassingen maken aan uw WKK installatie. Hiermee zal de duurzaamheid, het
rendement en de toekomst bestendigheid mee gewaarborgd zijn.
Neem voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak contact met ons
op via telefoon +31 (0) 77 462 14 85 of per mail info@aehpower.nl.

AEH uw innovatieve en bevlogen partner in energy!

