Färdig Tryckluft
– Flexibel drift av din
tryckluftsanläggning
Behöver din verksamhet en säker och trygg leverans av tryckluft? Vi erbjuder Färdig
Tryckluft där Vattenfall Elanläggningar AB tar över ansvaret för din tryckluftsanläggning.
Tryckluftsanläggningen består ofta av kompressorer med tillhörande utrustning som
kylare och torkar, men ibland inkluderas även hela distributionsnätet.
Genom tjänsten Färdig Tryckluft
Vi har stor erfarenhet av anläggningar så som
tryckluftsanläggningar, och tar därför ansvar för
både anläggningen och nödvändiga investeringar.
I lösningen Färdig Tryckluft specificeras
tillgänglighet, samt garanteras flödes- och
trycknivå.

kompressorer, torkar, kylare och utrustning för
värmeåtervinning. Ni får en flexibel lösning utifrån
era behov utan att göra avkall på leveranskvalitet,
energifokus och kostnadseffektivitet. Ni kan känna
trygghet i långsiktiga avtal som bygger på en fast
kapacitetsavgift samt en rörlig avgift för
förbrukningen. Med Färdig Tryckluft kan ert
företag koncentrera sig på kärnverksamheten.

Energi är viktigt
Den största utgiften vid produktion av tryckluft är
energikostnaden. Därför arbetar vi aktivt med att
reducera energiförbrukningen. Vi undersöker
alltid om vi kan ta tillvara den värme som alstras
när kompressorerna arbetar. I bästa fall kan 8090 procent av tillförd elenergi återvinnas. För att
kunna driva anläggningen optimalt analyserar vi
driftdata regelbundet för att förbättra
anläggningens produktivitet.

Nyttan med Färdig Tryckluft
- Säker och trygg leverans av tryckluft
- Energi- och kostnadseffektiv produktion av
tryckluft
- Erbjuder lösningar vid förändringar av
kapacitetsbehovet
- Minskar dina bekymmer, avlastar din
organisation
- Ger ekonomisk överblick, förenklar budgetarbetet
- Flexibla lösningar för dina behov

Vårt erbjudande
Utöver vårt huvuderbjudande kan vi även erbjuda
lätt flyttbara kompressormoduler, kompletta med

Kontakt
För mer information är ni välkommen att skicka
e-post till fardigtryckluft@vattenfall.com
så kontaktar vi dig.

Om Vattenfall Elanläggningar AB

äga och driva elanläggningar. Våra
erbjudanden inkluderar helhetsansvar, drift,
service, finansiering och nya miljökrav. Dessa
frågor arbetar vi dagligen med och kan därför
garantera dig den erfarenhet och kompetens
som behövs. Vattenfall Elanläggningar AB är
certifierat enligt ISO 14001.

Vattenfall Elanläggningar AB inriktar sig på att
skapa underlättande tjänster och helhetslösningar
för våra kunder och deras elanläggningar. Det
finns stora fördelar med våra Färdiglösningar om
ni står inför en stor nyinvestering i er anläggning,
då vi har lång erfarenhet av att projektera, bygga,

