
Service og vedligehold 
af biomasseanlæg

Service- og vedligehold sikrer dig optimal drift og forsyning. Service, periodiske 
eftersyn og løbende vedligehold er en forudsætning for økonomisk positiv drift. 
Ved løbende vedligehold reducerer du risikoen for nedbrud og optimer din drift. 

Den rette servicepartner 
Viden gør en forskel og hos Verdo vil du opleve ekspertise og erfaring i at udføre 
service, eftersyn og vedligeholdelse af biomasseanlæg. 

Vores serviceteam står klar til at servicere dit anlæg og vi rummer tilsammen 
mere end 50 års branchekendskab indenfor design, levering og service af 
biomasseanlæg - så du er i trygge hænder.

Vi har tegnings- og dokumentationsmateriale på en lang række biomasseanlæg 
opført igennem årene. Vi er i stand til at identificere og reproducere original 
komponenter i bestående anlæg.

Regelmæssig service  
er en god investering

verdo.com  -  +45 7010 0230



Vil du
... forebygge driftstop? 
... hæve dit anlægs ydeevne?  
... opnå en god pris på reservedele?

... undgå uforudsete udgifter?

I Verdo får du en professionel partner, der kan hjælpe dig med service, 
eftersyn og vedligeholdelse af biomasseanlæg. 

• Online service og support
• Teknisk anlægsgennemgang
• Service på alle mekaniske og elektriske installationer i anlægget
•  Levering af reservedele – herunder risteklodser specielt udviklet for 

optimal drift og lang levetid

Udvid med tryghedsaftale
Udvid din serviceaftale med en tryghedsaftale. Så varetager vi også 
overvågning af dit anlæg og sørger for levering af biobrændsel mv. 

Niels Christian Jørgensen 
Serviceleder 

+45 2077 8901
nijo@verdo.com

Ring og bestil et servicetjek, 
så vi kan starte dialogen

verdo.com  -  +45 7010 0230

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

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en 
branche i konstant bevægelse. Tilmeld dig 
vores nyhedsmail – så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/energy/nyhedsmail


