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Betrouwbare
Oplossingen

Heeft u een tijdelijke voorziening voor stoom, heet water of warm water nodig 
om een bepaalde periode te overbruggen? Of is uw huidige stoom-, heetwater- of 
warmwaterinstallatie aan vervanging toe? Tijdelijk of permanent: Eco voorziet in uw 
energiebehoefte. 

Stabiliteit en bedrijfs- 
zekerheid 
 
Eco is opgericht in 1983 en bestaat uit twee bedrijven.  
Eco Ketelservice Verhuur bv verhuurt stoom-, heetwater-  
en warmwaterinstallaties met alle benodigde toebehoren  
en ontzorgt u volledig met engineering inclusief de uitvoering 
van bijbehorende werkzaamheden (Plug and Play). Eco Steam 
Trading & Consultancy bv verkoopt, engineert en installeert 
complete ketelhuizen voor u ‘turnkey’ met componenten van 
Bosch Thermotechnik.

In beide gevallen leveren wij kwalitatief hoogwaardige, 
storingsongevoelige en CE-gecertificeerde installaties 
die vanaf het moment van inbedrijfname probleemloos 
functioneren. Binnen uw organisatie of productieproces 
zorgen onze installaties voor stabiliteit en bedrijfszekerheid. 
Kwaliteit loopt als een rode draad door onze Eco-organisatie. 
Wij zijn ISO 9001, ISO 14001 en VCA Petrochemie gecertificeerd.

Pneumatex in 20 voets container

250 kW warmwaterketel in 10 voets container

2.000 kg stoomketel in 20 voets container



Alles voor u geregeld 
 

Bij het inrichten van een compleet nieuw ketelhuis of het 
upgraden van een bestaand ketelhuis, draait het in alle 
gevallen om maatwerk. Vaak zijn het complexe, langdurige 
trajecten waarbij uw specifieke eisen en wensen altijd ons 
vertrekpunt vormen. Vanaf het in behandeling nemen 
van uw aanvraag, de engineering tot aan de uiteindelijke 
installatie en inbedrijfname, spreekt u bij Eco met één vaste 
contactpersoon. Hij is de engineer die u adviseert én de 
projectleider die het totale proces begeleidt. Ook na de 
inbedrijfname kunt u rekenen op onze verdere ondersteuning 
tijdens de bedrijfsvoering. 

 

Standaard de beste optie  
 

De capaciteiten van de gezamenlijke verhuurinstallaties 
bedragen 590 ton stoom per uur en 640 MWth warm en/of 
heet water per uur. Deze installaties voldoen aan alle wettelijke 
eisen en voorschriften op het gebied van PED 97/23 CE en aan 
alle geldende milieu-, geluids- en veiligheidseisen.

Al onze ketelinstallaties zijn op dezelfde uniforme manier 
samengebouwd en voorzien van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige componenten. Naast deze hoge mate van 
standaardisering hebben wij alle onderdelen op voorraad. 
Hierdoor kunnen wij u garanderen dat onze servicedienst een 
eventuele storing snel oplost. Zij staan 24 uur per dag en 365 
dagen per jaar voor u klaar.

Permanente
Oplossingen

Tijdelijke 
Oplossingen

Eco Steam Trading & Consultancy bv is de exclusieve vertegenwoordiger voor Nederland van Bosch 
Thermotechnik. Binnen Nederland kunnen wij het volledige assortiment ketelhuisproducten van Bosch 
leveren. Voor Nederlandse opdrachtgevers kunnen dat ook nieuwbouwprojecten in het buitenland zijn. 
In dat geval werken wij nauw samen met onze officiële partners uit het wereldwijde Bosch-netwerk.

Of het nu voor 2 dagen is of voor 2 jaar, Eco Ketelservice Verhuur bv levert door heel Europa 
tijdelijke stoom-, heetwater- en warmwateroplossingen voor de periode die u wenst. Ons 
verhuurbestand bestaat uit meer dan 380 moderne installaties en toebehoren die nodig zijn om 
een installatie compleet te maken.

Bosch stoomketel, type UM-B 1030x13, 800 kg 
stoom met economiser, ontgasser en ontharder in 
40 voets container

Olietank in 20 voets container



Automatisering en  
digitalisering  

 
Door de hoge automatiseringsgraad en toepassing van 
geavanceerde beveiligingstechnieken, zijn onze installaties 
geschikt voor ‘volledig onbewaakt bedrijf’. De ketelinstallaties 
van Bosch voeren wij op verzoek uit met een BCO (Boiler 
Control), Siemens touchscreen voor aansturing van een 
stoomketel en/of SCO (System Control) touchscreen voor 
aansturing van een complete ketelhuisinrichting.  
De olietanks in ons verhuurbestand zijn voorzien van een  
LCS (Level Control System) dat monitoring op afstand via 
internet mogelijk maakt. 

Hoog rendement,  
lage emissies 
 
Alle installaties van Eco voldoen aan de NOx-emissie-eisen 
die in het ‘Activiteitenbesluit’ worden gesteld en die vanaf 
2017 van kracht zijn. Daarnaast voldoen onze installaties ook 
aan de geluidsnormen uit het ‘Bouwbesluit’. Eco-installaties 
kunnen om die reden dan ook probleemloos overal in Europa 
worden geplaatst.

Het basisrendement van onze Bosch-ketelinstallaties is al 
hoog. Door gebruikmaking van een elektronisch gestuurde 
brander, frequentiegestuurde motoren, economiser, 
rookgassenkoeler en/of rookgassencondensor, kunnen wij 
het ketelrendement verder voor u verhogen. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) vinden wij belangrijk. Eco 
adviseert u dan ook graag voor het inrichten van een efficiënt 
en milieubewust ketelhuis.

Efficiënte
Oplossingen

Innovatieve 
Oplossingen

Eco verhuurt en verkoopt moderne stoom-, heetwater- en warmwaterinstallaties waarmee u 
efficiënt, milieubewust en kostenbesparend kunt werken. Wij zorgen ervoor dat u het hoogst 
mogelijke rendement behaalt. Dat lukt ons door in onze installaties gebruik te maken van de 
nieuwste energiezuinige technieken en componenten. 

Eco heeft de kennis en ervaring in huis om een installatie uit te rusten volgens de laatste 
stand van de techniek. Belangrijke thema’s waarvoor wij u passende oplossingen bieden zijn 
rendementsverbetering, warmteterugwinning, geluiddemping en -absorptie, bewaking van het 
verbrandingsproces en de reductie van NOx. Op deze gebieden blijven wij voor u vooroplopen.

500 kW warmwaterketel in containerOntgasser in 20 voets container

2.000 kW warmwaterketel in 20 voets container



Eco biedt meer!  

 
Op www.eco-steamandheating.com leest u alles over de tijdelijke en permanente 
oplossingen die wij u bieden met onze stoom-, heetwater- en warmwaterinstallaties. 
Hier vindt u ook een uitgebreid overzicht van ons verhuurbestand.  
Voor direct contact, bel +31 (0)13 583 94 40. 

Eco Steam and Heating Solutions
Hectorstraat 23, 5047 RE Tilburg  
Postbus 899, 5000 AW Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40, Fax: +31 (0)13 535 83 15
E-mail: info@eco-steamandheating.com
www.eco-steamandheating.com


