HÍRLEVÉL
Weishaupt Referencia Roadshow –
Egy fontos történelmi helyszínen
2014. október 9-én Mohácson találkoztunk Partnereinkkel, ahol megtekinthették az új BusóUdvart, majd ezt követően a Mohácsi Hő Kft.
kazánházában, működés közben a Weishaupt
égőket.
Az Udvar rendezvénytermében a résztvevőknek bemutattuk a korszerű tüzelő- és fűtési megoldásainkat.
Az előadásokat követően vendégül láttuk partnereinket egy helyi specialitásokból összeállított ebédre.
A Mohács Hő Kft. képviseletében elfogadta meghívásunkat és egyben komoly segítséget nyújtott az
esemény megszervezésében és lebonyolításában
Szekó Józsefné ügyvezető és Arányi Csaba műszaki
vezető. Ezúton köszönjük meg együttműködésüket!
Bízunk benne, hogy vendégeink nem csak kellemesen,
de hasznosan is töltötték idejüket Mohácson.
Következő helyszínünkről bevezetésképpen csak
annyit árulnánk el, hogy az elmúlt években KeletMagyarország egyik legnagyobb beruházása volt és
luxus kategóriás autók gyártása folyik itt …

Weishaupt és Partnerei – Hotmobil
A HOTMOBIL mobil energetikai rendszereket biztosít az Ön számára –
gyorsan és megbízhatóan:
•	Fűtésrendszer üzemzavar vagy más okokból adódott leállás esetén, akár hétvégén és
ünnepnapok alatt is
•	Hűtőrendszer üzemzavar vagy más okokból adódott leállás esetén, például IT központban,
raktárakban vagy klimatizációs épületekben
•	Melegvíz-ellátó rendszer üzemzavara vagy annak más okokból adódott leállás esetén,
nem csak kórházakban, gondozó otthonokban, szállodákban, lakóházakban, továbbá
kulturális, társadalmi vagy sportrendezvényeken a melegvíz-biztosítására szolgálnak
•	Fűtő- vagy hűtőrendszer tényleges vagy részleges felújításnál, mint ideiglenes megoldás
a felújítás egész ideje alatt
• A néhány napig tartó tervezett és nem tervezett karbantartásnál, javításoknál és szerviznél
Az általunk biztosított berendezések elsősorban különböző lakóhelyek és ipari
objektumok, technológiai valamint fűtési berendezések (pl. biogáz erőművek,
központi fűtésrendszerek kazánházai, élelmiszeripar...) fűtésére

Fűtés és melegvíz előállítás
Főleg, de nem csak a téli időszakban a mobil fűtőberendezések kellemes hőérzetet,
valamint szükséges mennyiségű melegvíz elkészítését biztosítják.
•	
Mobil kazánház melegvíz előállítása lehetőségével, teljesítmény 150 kW–tól 950 kW-ig
- fűtőanyag: extra könnyű fűtőolaj / Dízel / Propán / Vezetékes gáz
•	
Konténeres kazánház melegvíz előállítása lehetőségével, teljesítmény 270 kW-tól 2500
kW-ig – fűtőanyag: extra könnyű fűtőolaj / Dízel / Propán / Vezetékes gáz
A fűtőberendezés már a rendeltetési helyére történő elhelyezést követő 3-4 óra elteltével
használatba vehető és az üzemeltetése nagyon egyszerű.

Rövid és hosszú távú bérlési feltételeink gazdaságilag nagyon hatékony megoldásokat
nyújtanak.
Kínálatunkban 150 kW, 350 kW, 550 kW és 950 kW teljesítménnyel rendelkező mobil
kazánok, valamint 270 kW, 550 kW, 1000 kW, 1500 kW és 2500 kW teljesítménnyel
rendelkező konténeres kazánok szerepelnek.
A fentieken kívül kisebb teljesítményű objektumokhoz 60 kW és 100 kW teljesítményű
HOTBOX, és 9 – 32 kW teljesítményű elektromos HOTBOY mobil berendezéseket
kínálunk Önnek. A berendezések kompaktok, ennek köszönhetően könnyen szállíthatók és
mozgathatók.

Gőztermelés
Különféle műszaki berendezések valamint központi fűtésrendszerekben felhasználható gőz termelésére mobil gőzkazánokat kínálunk szolgáltatásaink igénybevevőinek,
melyek a legigényesebb vevőink igényét is teljesítik.
• Mobil gőzkazánok, melyek teljesítménye óránként 600 kg gőz
• Konténeres gőzkazánok, melyek teljesítménye 1500, 2600 és 16000 kg gőz óránként

Klimatizáció és hűtő berendezések
A nyári időszakban a kellemes hőmérsékletű környezet biztosításához az Ön és az
Ön megrendelői rendelkezésére állnak a mobil hűtőberendezéseink.
• Mobil klimatizációs egységek 4 - 7 kW teljesítménnyel
• Mobil hűtő egységek 5 - 1200 kW teljesítménnyel

Eszközök, kiegészítők:
Valamennyi berendezésünkhöz a tartozékok széles választékát kínáljuk, pl.
víztartályokat, üzemanyag-tartályokat, hőcserélőket, ventilátorokat, szivattyúkat,
csatlakozó tömlőket, elosztókat, kábelkötegek és melegvíz-tömlők védelmét szolgáló
mobil rámpákat.

