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Serwis i obsługa
techniczna
Lepsze od naprawy
Rurociągi w kotle wymagają wymiany? A może czas
na obowiązkowy przegląd okresowy kotła?
To oszczędność pieniędzy i mniej zmartwień dla
Państwa, gdy przejmujemy odpowiedzialność za
obsługę ciepłowni.
Nasz zespół serwisowy, złożony z kompetentnych
inżynierów i techników, ma ogrome doświadczenie
w obsłudze ciepłowni, i to „know-how” nas wyróżnia.
Gwarantuje to, że nasi Klienci czerpią maksymalne
korzyści ze swojej instalacji – pod względem czasu
pracy, żywotności i wydajności.

Umowa serwisowa
Po zawarciu z nami umowy serwisowej
gwarantujemy systematyczne
i terminowe świadczenie usług w całej
kotłowni:

• Prace serwisowe i naprawcze
• Codzienne kontrole ciepłowni
• Wezwanie na telefon

Oferujemy…
•
•
•
•
•

Serwis ciepłowni
Przeglądy okresowe
Pomiary zużycia eksploatacyjnego
Pomiary korozji rur i ścian kotła
Przeglądy automatyki i układów 		
sterowania

Działanie
Od konkretnych celów do maksymalnej
wydajności
Jeśli chcesz mieć pełna kontrolę nad
funkcjonowaniem ciepłowni lub zakładem
technologicznym, umowa serwisowa z Verdo Energy
zapewni Ci bezpieczeństwo, którego szukasz.
Ustalamy konkretne cele i je spełniamy.
Zwracamy również uwagę na to, co jest wymagane
do optymalizacji wydajności całej ciepłowni.
W przypadku nieoczekiwanych nieprawidłowości
natychmiast identyfikujemy problem i wprowadzamy
niezbędne korekty w ścisłej współpracy z Państwem.

Otrzymujesz…
• 24 godzinne wezwanie na telefon
w przypadku nieprawidłowości
w działaniu ciepłowni
• Optymalizację procesów spalania
• Pomoc techniczną

Monitorowanie
Monitorujemy działanie ciepłowni 24/7/365

Używamy systemu zdalnego monitorowania, aby
na bieżąco obserwować działanie instalacji i szybko
usuwać wszelkie nieprawidłowości
w produkcji energii bezpośrednio z naszego centrum
monitorowania. Dostosowujemy rozwiązania, aby
zapewnić monitorowanie, kiedy zachodzi taka
potrzeba -w weekendy, w święta lub 24 godziny na
dobę.
Nasz personel i dyspozytorzy to wykwalifikowani
inżynierowie mechanicy z wieloletnim
doświadczeniem w branży: sieci ciepłowniczych,
sieci elektrycznych, elektrowni i instalacji
przemysłowych. Możemy zatem kompetentnie
i niezwłocznie reagować na wszelkie
nieprawidłowości co daje gwarancję
zoptymalizowanego działania i maksymalnej
wydajności instalacji.

Otrzymujesz…
• Monitorowanie działania
w weekendy, święta lub 24/7/365
• Wysoko wykwalifikowany personel
• Szybką i skuteczną identyfikację
nieprawidłowości oraz ich usunięcie

Maksymalna wydajność
Verdo Energy posiada bogate doświadczenie w obsłudze, monitorowaniu
i serwisowaniu ciepłowni w całej Skandynawii – wiedzę, którą można
wykorzystać do udoskonalenia działania ciepłowni/elektrociepłowni
celem zapewnienia optymalnej produkcji energii.

Widok 360˚
- na energię przyszłości

Projektowanie
i inżynieria
mechaniczna

Ciepłownie

Doradztwo
energetyczne

Uruchomienie

Rozwój technologii

Dostawa paliwa
Obsługa serwisowa 24/7

Grupa Verdo
Razem tworzymy energię przyszłości
Każdego dnia koncentrujemy się, aby stać się najbardziej
ekologiczną i najbardziej wydajną grupą energetyczną.
Jesteśmy własnością prywatną i wszystkie nasze
wysiłki skupiają się na naszej wizji dostarczania energii
odnawialnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
W Danii odgrywamy kluczową rolę jako dostawca,
telekomunikacji, energii elektrycznej, wody i ogrzewania.

Na arenie międzynarodowej jesteśmy wiodącym
pośrednikiem i dostawcą biomasy do największych
zakładów użyteczności publicznej, a także
elektrociepłowni z węglem. Nasza najnowsza strategia
koncentruje się na konsolidacji w sektorze, aby stworzyć
wiodącego, kompleksowego partnera w zakresie
technologii energii odnawialnej od pomysłu poprzez
budowę i eksploatację oraz konserwację ciepłowni – tę
strategię nazywamy firmą Verdo Energy.
Verdo zatrudnia około 500 pracowników, a roczny obrót
wynosi około 349 milionów euro.
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