BBC – Belgian Boiler Company, is reeds enige tijd bekend op de Belgische en Luxemburgse markt als exclusief
verdeler van het gamma stoomketels van Europa’s grootste stoomketelconstructeur Bosch Industriekessel,
voorheen Loos International. Onze expertise in de ‘stoom’-wereld heeft de laatste jaren honderden klanten overtuigd om voor hun ‘nieuwe’ installatie een beroep te doen op de service van BBC.
Engineering, verkoop, installatie, opstart en de volledige after-sales vormen het totale servicepakket van
BBC. Stoomketels van 300 kg/u tot dubbele vuurhaardketels tot 50 ton stoom/u, stoomdruk tot 28 bar.
Energierecuperatietechnieken (economisers, condensors…), ontgassers, oververhitters…en turn-key projecten
zijn onze specialiteit. De VERHUUR van stoomketels en industriële verwarmingsketels is een groeiende markt
waarin BBC marktleider is en dus een belangrijke partner kan zijn voor uw bedrijf.

VERHUUR VAN STOOMKETELS EN
VERWARMINGSINSTALLATIES
In samenwerking met ECO KETELSERVICE VERHUUR BV (eveneens verdeler van de Bosch ketels voor de
Nederlandse markt), stellen wij een huurpark aan stoomketels en verwarmingsketels ter beschikking van maar
liefst 380 mobiele units. Samen vormen wij de grootste leverancier van mobiele units binnen de Benelux.

VERHUUR VAN STOOMKETELUNITS :
BBC stelt een moderne verhuurvloot ter beschikking van 120 mobiele stoomketelunits met een totaalcapaciteit
van 590 ton stoom/u en een maximale capaciteit per stoomketel tot 16 ton stoom/u.

Waarom een stoomketel huren ?
Tal van redenen kunnen aan de basis liggen voor het huren van een stoomketelunit :
•
•
•
•
•
•

een tijdelijke uitbreiding van het productieproces
de herstelling van de eigen stoominstallatie
stilstand bij het onderhoud van de eigen stoominstallatie
de opbouw van een nieuw ketelhuis of de verhuis van een bestaande stoominstallatie
het opvangen van piekbelastingen
...

Tot 2,6 ton stoom/u zijn de ketels in een container ingebouwd, deze is voorzien van :
• een ingang vooraan en zijdelings
• ventilatieroosters
• verlichting
• noodverwarming
• ingebouwde watervoedingstank in roestvrij staal
• een noodschouw (4 m hoogte)
• alle onderlinge verbindingen alsmede alle leidingen tot buitenrand container
(stoom, gas, lichte stookolie, veiligheidskleppen, leegloop, ontluchting….)
• indien gewenst kunnen flexibele slangen ter beschikking gesteld worden voor aansluiting op het eigen waternet of op de eigen ontgasser/voedingstank alsmede flexibele
slangen voor lichte stookolie.

Alle huurketels :
• zijn maximum 10 jaar oud
• zijn gebouwd volgens de recente CE-richtlijnen
• voldoen aan de strengste emmissienormen
De meeste huurketels zijn uitgerust met een mixte brander voor gas of lichte stookolie.
Een gasdrukregelaar tot max. 8 bar is steeds voorzien.

Tot 16 ton stoom/u :
• alle ketels zijn voorzien voor buitenopstelling
• alle ketels zijn opgebouwd op een verlengd frame aan de voorzijde van de
stoomketelunit waarop een volledige omkasting is gebouwd.
Deze omkasting is voorzien van :
een dubbele frontdeur, geluidsisolerende wanden, ventilatieroosters
• alle ketelunits zijn voorzien van hun ingebouwde en voorgemonteerde
voedingspompen
• alle ketelunits hebben een modulerende niveauregeling
• alle ketelunits zijn voorzien van een noodschouw

VERHUUR VAN VERWARMINGSKETELS :
Met een park van 260 mobiele ketelunits stellen wij een gezamenlijke capaciteit van
640 MW/u ter beschikking aan warmwaterketels.

Waarom een verwarmingsketel huren ?
Ook hier liggen tal van redenen aan de basis voor het huren van een mobiele verwarmingsunit :
•
•
•
•
•

een tijdelijk capaciteitstekort
tijdelijke manifestaties (tijdelijke expohallen of concerttenten…)
gedurende de herstelling van de eigen verwarmingsinstallatie
gedurende de opbouw van een nieuw ketelhuis of de verhuis van een bestaande installatie
...

Wat stellen wij ter beschikking ?
Ketels tot 2.500 kW zijn ingebouwd in 20 voets containers.
Ketels tot 5.000 kW zijn ingebouwd in speciale geluidsgedempte containers (4 x 3,7 x 11,5 m).
Alle ketels in container zijn voorzien van :
• een circulatiepomp, afsluiters, filter..
• branders voor lichte stookolie of aardgas, incl. gasdrukregelaar
• leidingwerk binnen de container
• thermostaten, opnemers, verlichting, noodverwarming…
• een noodschouw (6 m hoogte)
• expansievoorziening t.b.v. ketelinhoud en gedeelte installatie
(voor de grotere installaties zijn aparte containers beschikbaar met
een automatische expansie-installatie, compleet met automatische bijvulinrichting)
Stookolietanks tot 20 m3 worden eveneens in huur ter beschikking gesteld. Al of niet
ingekuipt en/of ingebouwd in een container (tot 10 m3) volgens de zeer strenge reglementering.

U zoekt een betrouwbare partner die alert
reageert op Uw specifieke vraagstelling ?
Welk type ketelinstallatie U ook besluit te huren, wij geven U de garantie van
een snelle en correcte plaatsing, 24 u op 24 u.

Het opstarten van de huurinstallatie alsmede alle technische
interventies worden uitgevoerd door ervaren BBC techniekers
die opereren over heel België en Luxemburg.
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