
Administrer og  
optimer driften af  
dit vandværk online

Hos Verdo er vi specialister i automation af store og 
små vandværker. Vi har mange års erfaring i bl.a. 
installation og overvågning af egne samt kunders 
vandværker. 

Med et fuldautomatisk SCADA-anlæg får du:
·  Datalogning hvert kvarter døgnet rundt (kW 

måling pr. pumpe, samlet kWh forbrug for hele 
vandværket, rent vand i m3, flow, frekvens, 
pumpekørsel, filterkørsel, driftsstop, fejlmeldinger, 
strømforbrug)

·  Fjernkontrol - start og stop pumper og filtre samt 
afmeld alarmer direkte fra din computer, tablet 
eller smartphone.

·  Mulighed for at energioptimere ved f.eks. at sænke 
trykket om natten

·  Detektering af alt inkl. åbning af døre, boringer og 
lignende

·  Hosting af data

Fordele ved SCADA-anlægget
Systemet logger data og detekterer fejl eller 
uregelmæssigheder, som du får besked om direkte 
på din mobile enhed. Du kan desuden styre pumper 
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Med et fuldautomatisk SCADA-anlæg får du mulighed for at 
være på forkant med eventuelle fejl, før de opstår, samt undgå, 
at pumpestop eller lignende får konsekvens for dine forbrugere.” 

Steffen S. Schmidt, automationsekspert, Verdo

og filtre hjemmefra og afmelde alarmer. Eventuelle 
fejl findes i tide, inden et nedbrud opstår, og du 
alarmeres derhjemme direkte på SMS eller mail.

En fremtidssikret løsning
·  Eventuelle fejl findes i tide, inden et nedbrud 

opstår, og du alarmeres derhjemme direkte på 
SMS eller mail

·  Lettere registrering og afrapportering uden, at du 
behøver at møde fysisk op på vandværket

·  Overvågning og styring af vandværket hjemmefra
·  Mindre slitage - øger pumpernes levetid 
·  Reduceret strømforbrug og derved 

energibesparelser 

Alt i alt får du et mere driftssikkert vandværk med 
færre driftstop. Det giver større kundetilfredshed – 
og samtidig letter løsningen dit arbejde.

Periodevis overtagelse
Vi tilbyder desuden at overtage styringen af 
vandværket, hvis du grundet ferie eller andet skulle 
være forhindret i at passe værket i en periode.



Ledningsnet

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

Digital styring og 
driftsovervågning 

Spar tid og penge med elektronisk 
overvågning og automation.

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.

Scan QR koden 
- og se løsningen
på dine bekymringer

verdo.dk/vandværker

Opskriften på et effektivt vandværk

Kontakt 

Steffen Schiødte Schmidt  
Afdelingsleder

+45 3073 1918 
sssc@verdo.com


