
Vi tillhandahåller högklassiga pelletar 
för kundernas värmeanläggningar.

Förmånlig och miljövänlig biovärme



ISC Bioheat biovärmetjänsten 
och kundnyttan

Fatta rätt beslut och välj vår kostnadseffektiva 
och naturvänliga ISC Bioheat biovärmetjänst!

I våra kyliga nordiska förhållanden kan ISC Bioheat biovärmetjänsten ge betydande inbesparingar 
i uppvärmningskostnaderna. Jämfört med exempelvis oljeuppvärmning uppgår de faktiska 
inbesparingarna till tiotals procent per år! Biovärme är en tjänst som kan skaffas lätt och förmånligt. 
Kontakta oss för att få mer information om hur tjänsten kunde skräddarsys för just er. 
Vår biovärmetjänst lämpar sig för såväl nybyggen som saneringsobjekt och för såväl företag och 
den offentliga sektorn. ISC Bioheat biovärmetjänsten är det lättaste alternativet när en kund 
kostnadseffektivt vill lägga ut värmeproduktionen på entreprenad.

Anskaffning av värmeenergi via ISC Bioheat

ü	Ett avtal med oss möjliggör snabba och betydande inbesparingar 
 i uppvärmningskostnaderna redan på kort sikt.

ü	ISC Bioheat levererar värmeenergi för en fastighet på basis av ett avtal på exempelvis 5–15 år.

ü	ISC Bioheat tar hand om hela värmeproduktionen (service, bränsle, drift osv.) för kundens del.

ü	Värmeenergipriset binds till index för den aktuella avtalsperioden, 
 vilket innebär att värmepriset är stabilt och genomskinligt.

ü	Om kunden så vill kan kunden lösa in uppvärmningssystemet vid avtalsperiodens utgång. 
 Alternativt flyttar ISC Bioheat systemet till ett nytt hem.

Samtidigt som du sänker 
uppvärmningskostnaderna 
erbjuder lösningen det 
bästa alternativet med 
avseende på miljön.
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Vi erbjuder våra avtalskunder en komplett och förmånlig biovärmetjänst. Vår ambition är tillhandahålla 
inte bara optimalt smidiga och trygga utan dessutom totalt sett så förmånliga leveranser som möjligt. 
Vår ställning som en pålitlig och kompetent samarbetspartner grundar sig på vår gedigna erfarenhet.

Vårt servicepaket
Vi börjar med att kartlägga värmeenergiförbrukningen – för nybyggnader utifrån VVS-planerna och för 
befintliga fastigheter utifrån tidigare års förbrukning och effektbehovet.

I servicepaketet ingår planering av de tekniska lösningarna, dvs. biovärmeanläggningar, centraliserad biovär-
meproduktion/värmenät, bränsle osv. Bränsleoptimeringen (pelletar/flis) utgår från biovärmeanläggningar-
na och kundernas behov.

Vi tar hänsyn till planerade framtida saneringar och andra eventuella omställningar i anslutning till använd-
ningen av biovärmeenergi.

Vår offert på leverans av bioenergi och avtalet med kunden grundar sig på den kartlagda värmeenergi-
förbrukningen och en fast avgift för själva investeringen. Dessutom tillkommer en faktura för den faktiska 
energiförbrukningen. Månadsavgiften grundar sig direkt på värmeanläggningsinvesteringen. Därför är det 
synnerligen viktigt att helheten (bränsle, investeringar och drift) optimeras med avseende på kostnadsef-
fektivitet och biovärmeenergins konkurrenskraft. ISC Bioheats värmekoncept baserar sig på gedigen kom-
petens och optimeras till fördel för kunden. Kontakta oss och be om en positivt överraskande offert!

Etappvist genomförande:

Biovärmetekniska alternativ
ü	Områdesvärmecentral och nät
ü	Fastighetsspecifik biovärmecentral
Avtal
ü	Avtal om biovärmeleverans med kunden
ü	Tidsschema, tillståndsprocess, bygglov och andra myndighetstillstånd
Omsättning i praktiken
ü	Byggande av biovärmeanläggningen
ü	Anslutning och idrifttagning
ü	Igångkörning av biovärmeleveransen
Biovärmeleverans
ü	Bränslelogistik
ü	Drift och fjärrövervakning
ü	Rapportering och kontakthållning
ü	Månatlig fakturering

MATTS KEMPE
TFN. 040 766 2614
MATTS.KEMPE@ISCONSULTS.FI

Be om närmare information om vår biovärmetjänst!



Förmånlig och miljövänlig biovärme

ISC Bioheat-träpelletar
Träpelletar är ett tryggt bränsle som har 
framställts av förnybara råvaror och som är 
lätt att använda i både privata hem och stora 
värmekraftverk. Träpelletar kan ersätta 
fossila bränslen, såsom olja och stenkol, och är 
dessutom ett mycket konkurrenskraftigt bränsle 
vid värmeproduktion. Vi levererar pelletar till 
företag, den offentliga sektorn och husbolag enligt 
överenskommelse.

Leveranser
ü	Med lastbil eller långtradare
ü	Påfyllning genom inblåsning
ü	Bulkgods

Priser
ü	Enligt överenskommelse

Vi tillhandahåller högklassiga pelletar 
för kundernas värmeanläggningar.

MATTS KEMPE
TFN. 040 766 2614
MATTS.KEMPE@ISCONSULTS.FI

Hör dig för om våra 
konkurrenskraftiga 

träpelletleveranser hos 
Matts Kempe!
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