KOELTELEK
uw verdeler met service!
Bespaar vandaag nog
zonder Premie!

Beste uitbater
Met deze KOELTELEK folder willen we
jullie informeren over energiebesparing.
Energie besparen op je warm water en hierdoor
op je totale gas- en elektriciteitsverbruik.

Koeltelek ondersteund u
en uw koeltechnieker!
INFO@KOELTELEK.BE

De oplossing hiervoor is DK- HEAT RECOVERY.

Neem even de tijd!

Wil je energie besparen en heb je warm water nodig? Dan kunnen wij je helpen!

Hoe zit dat nu?

Jullie hebben zeker één of meerdere koelinstallaties staan. Deze installaties staan ergens op een plaats
waar ze je hopelijk niet te veel last bezorgen, maar je weet wel dat ze warmte afgeven.
Veel warmte zelfs. Meer warmte dan de energie die uit de producten van de koel- en of vriescel
gehaald worden. Blaas je die warmte buiten uit? Dan is deze verloren.

€

Zouden we deze warmte niet beter kunnen gebruiken?
We kunnen deze warmte in sanitair warm
water steken en/of gebruiken voor verwarming.

Want warm sanitair water heb je toch elke dag nodig!

Als we de warmte van je koelinstallatie kunnen gebruiken
kan je bijna gratis warm sanitair water hebben. De koelgroepen
gaan minder warm hebben, de koeling zal beter werken en
minder energie verbruiken .
Met een DK – Heat Recovery zit de warmte
waar ze moet zitten, in het warm water!
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KOELTELEK
uw verdeler met service!
DK – Heat Recovery zou op iedere
koelinstallatie moeten staan waar
ze warm sanitair water nodig
hebben.
Na een 3 tal jaar is de investering
terugbetaald. Dus na 3 jaar gratis
warm sanitair water met
DK-Heat Recovery.
Energie die verloren gaat in de
lucht kan je toch beter benutten.
Door deze energie te gebruiken
kan je energie besparen.

Met een DK – Heat Recovery
is het zo gebeurt.

Interesse in een DK - Heat Recovery ?
Contacteer dan uw persoonlijke
koeltechnieker.
Hebt u er geen? En bent u geinteresseerd?
Dan gaat koeltelek samen met u op zoek
naar een geschikte partner!
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