Service og drift
- optimer driften og
få større overskud

verdo.com - +45 7010 0230

Service og vedligehold
Bedre end reparation

Trænger dine kedelrør til udskiftning? Eller er det tid
til det lovpligtige P-eftersyn? Der er både penge at
spare og mindre at bekymre dig om, når vi står for
servicen af dit energianlæg.
Vores serviceteam af kompetente ingeniører,
serviceteknikere og smede, har alle stor erfaring med
service af energianlæg, og den viden gør en forskel.
Den sikrer at få det optimale ud af dit anlæg – både
når det gælder oppetid, levetid og ydeevne.

Serviceaftale
Når du tegner en serviceaftale med os, er
du sikret systematisk og rettidig service
på alle relevante dele af dit energianlæg.
Serviceaftalen skræddersys til dit anlæg, og
kan f.eks. indeholde:

•	Service- og repwarationsopgaver
•	Daglige tilsyn af energianlægget
•	Vagtordning
•	Teknisk drift af anlægget

Vi tilbyder …
•	Service på biomasseanlæg
•	P-eftersyn
•	Målinger på slitagen af dine røgrør
•	Målinger på tærede rør- og
kedelplader
•	Forebyggende undersøgelser
•	Automation og styring

Drift
Fra konkrete mål til maksimal performance

Vil du have 100% styr på driften af dit værk eller
procesanlæg, giver en driftsaftale med Verdo dig
den sikkerhed, du søger. Vi opstiller konkrete mål for
driften – og leverer på dem.
Vi synliggør samtidig, hvad der kræves for at
optimere dit værks samlede performance. Er
der pludselige afvigelser, identificerer vi straks
problemet og gennemfører i tæt samarbejde med
dig de nødvendige optimeringer.

Du får …
•	24 timers kald ved uregelmæssig
heder i produktionen
•	Drifts- og energioptimering
•	Kundesupport
•	Varetagelse af administrative
opgaver
•	Håndtering af restprodukt

Overvågning
Et vågent øje på din drift 24/7/365

Med fjerneovervågning holder vi et vågent øje med
driften af dit anlæg fra vores overvågningscentral
og løser hurtigt enhver form for uregelmæssighed
i din produktion. Vi skræddersyr løsningen, så vi
klarer overvågningen hvad enten du har brug for
det i weekender, ferie eller døgnet rundt.
Vores kontrolrumspersonale er alle maskinmester
uddannede med mange års erfaring i branchen,
herunder drift af fjernvarmenet, el-net, værker og
procesanlæg. Derfor kan vi reagere kompetent og
med det samme i tilfælde af uregelmæssigheder.
Det er din sikkerhed for en optimal drift og
maksimal performance.

Du får …
•	Overvågning af din drift i weekender
ferier eller 24/7/365
•	Højt kvalificeret
kontrolrumspersonale
•	Hurtig og kompetent identifikation
af uregelmæssigheder

Maksimal performance
Verdo har erfaring med drift, overvågning og service af energianlæg
i hele landet – viden der også kan komme driften af dit værk eller
procesanlæg til gode og sikre dig en optimal energiproduktion.
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Forsyning af brændsel
Service og drift 24/7

Et grønt skridt foran - sammen
Verdo udvikler og integrerer tekniske løsninger til
bæredygtig energiproduktion og er stolte over at
bidrage til den grønne omstilling.
Vi har tekniske kompetencer til systemintegration
samt optimering og automation af anlæg, og vi
tilbyder løsninger til industri og varmeværker i indog udland.
Vi har 30 års erfaring med udvikling og etablering
af energianlæg og decentrale fjernvarmenet, og
vi følger anlægget i hele processen fra design og
projektering, etablering, til drift og service.

Vi kan hjælpe dig med
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper
og elkedler
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Automationsløsninger og styring til dit energianlæg
• Administration og kundeafregning
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af certificeret biobrændsel
Ring gerne, så taler vi videre om det

Kontakt vores specialister, så vi kan starte dialogen
Max Pehrson Frederiksen
Afdelingschef

Niels Christian Jørgensen
Serviceleder

+45 6020 3971
maxf@verdo.com

+45 2077 8901
nijo@verdo.com
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