
Spar tid og penge  
med elektronisk 
overvågning

Det intelligente vandværk
Overvågning giver dig mulighed for at opdage fejl og lækager inden 
de bliver kritiske og omkostningsfulde, så du er sikret en stabil 
vandforsyning og tilfredse kunder.  

Lovgivningen og kommunernes vandforsyningsplaner peger begge i 
retning af elektronisk overvågning på vandværket – og det er bestemt 
ikke uden grund. Ikke bare sparer du timer på manuelle arbejdsgange, 
du sikrer også, at eventuelle fejl opdages hurtigt.

Elektronisk overvågning
Med elektronisk overvågning får du data og eventuelle fejlmeldinger 
sendt direkte fra vandværket og hjem. Det betyder, at opstår der fejl 
på filter, rentvandstank eller de forskellige pumper, får du besked med 
det samme. Systemet fortæller dig automatisk, hvor på vandværket 
problemet er, og du kan i løbet af kort tid rette fejlen.

Økonomiske fordele
Dataopsamlingen gør, at du hurtigt opdager lækager eller afvigelser 
i dit elforbrug. Det giver en indikation af, om der er penge at spare 
på driften - f.eks. ved hjælp af bedre alternering af pumperne eller 
ændringer i filterskyllet. 
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Der er tid og penge at spare, når man går fra manuel til  
elektronisk overvågning. Den automatiske overvågningsløsning 
sender data fra vandværket direkte hjem til dig.” 

Steffen S. Schmidt, automationsekspert, Verdo



Ledningsnet

Få overblik gennem digital kortlægning 
af dit ledningsnet, find hurtigt 
ledningsbrud og opnå besparelser.

Termografering 

Sikrer optimale installationer og 
 0 kr. i selvrisiko.

Bactiquant

Få bedre og hurtigere styr på 
vandkvaliteten gennem frekvente 
vandanalyser.

Excellent 
kundeadministration

Slip for bekymringer og lad os klare 
dine administrative opgaver med 
professionel kundeservice.

Energirådgivning

Sæt fokus på energiforbruget 
gennem analyser, energiberegninger 
og få hjælp til tilskudssøgning.

Verdo
Hos Verdo leverer vi noget af Danmarks reneste drikkevand til cirka 
47.000 borgere i Randers.

Med mange års erfaring i branchen, fem vandværker og 21 boringer er 
vi eksperter og driver i dag en højteknologisk vandforsyning. Den viden 
vi konstant tilegner os, udnytter vi i samarbejde med vores kolleger, så 
vi sammen sikrer en vandforsyning i verdensklasse i Danmark.

Vi forstår de udfordringer, du står med som vandforsyning – store som 
små. Et samarbejde med os giver dig adgang til alle vores kompetencer 
og specialister.

Kontakt 

Scan QR koden 
- og se løsningen
på dine bekymringer

verdo.dk/vandværker

Lækagesøgning

Find hurtigt ledningsbrud og spar 
omkostninger.

Steffen Schiødte Schmidt  
Afdelingsleder

+45 3073 1918 
sssc@verdo.com

Opskriften på et effektivt vandværk




