#grønenergi #energianlæg #elkedler #varmepumper #biomasse #anlægsservice #overskudsvarme
#digitalisering #automation #kombineredeteknologier #bæredygtigeløsninger #biobrændsler

Verdo hjælper jer
med konkrete løsninger til
energianlæg, der giver grøn varme
og udvikler lokalsamfundet
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verdo.com/energy
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Et grønt skridt foran - sammen
Verdo hjælper jer med konkrete løsninger til
energianlæg, der giver grøn varme og udvikler
lokalsamfundet.
Fjernvarme er et vigtigt led i at reducere CO2, og i
fællesskab fremtidssikrer vi jeres fjernvarmeværk,
så I bliver en aktiv og central del af løsningen mod et
grønnere Danmark.
Det hjælper vi jer med:
Systemintegration er vores mellemnavn Vi kombinerer anlægsteknologierne på det
eksisterende eller nye fjernvarmeanlæg.

Din automationspartner – Vi hjælper jer med
intelligent, digital styring af varmeværket.

Kan jeres anlæg optimeres? Vi analyserer og
servicerer gerne hele anlægget og rådgiver om
grønne optimeringstiltag.

Vi har styr på lovgivningen som jeres rådgiver
og leverandør, når det kommer indkøb af
bæredygtige og certificerede biobrændsler.
Og vi hjælper gerne med indberetning og
kundeadministration.
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Varmepumpe

Elkedel

Overskudsvarme

Automation

Gas

Certificeret biomasse

Sol
Kombination af teknologier
Overvejer du at geare dit anlæg til nye
brændselstyper?
Skal du have et supplerende anlæg med
varmepumper, el-kedler eller røggasvekslere koblet
på det eksisterende?
Eller står du over for etableringen af noget helt nyt?
Verdo kan hjælpe dig i din optimering og udvikling af et
”grønnere” anlæg og sikre optimal styring, regulering
og systemintegration.
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Tillid, tryghed og tilfredshed
Vores projekter gennemføres ud fra en stage-gate
metode, hvor vi i fællesskab når definerede mål
og aktiviteter i faserne mellem milepælene. Alle
overgange håndteres struktureret og velovervejet med
stor fokus på kvaliteten.
Tillid, tryghed og tilfredshed er nøgleord for os. Derfor
er dialog og inddragelse altafgørende i samarbejdet –
fra start til slut.
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Planlægningsfasen
– Projektet tager sin endelige form.
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Tilbudsfasen
- Design og prissætning af kundens ønsker.

Udførselsfasen
– Opførsel, test og dokumentation af anlægget.

Afslutningsfasen
– Overlevering, service, drift og evaluering.
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Certificeret biobrændsel
Dokumentation for bæredygtigheden af træbaseret
biomasse blev et lovkrav pr. 01.07 2021 hos
alle biomassefyrede værker over 5 MW og for
industrianlæg over 20 MW.
Gennem en årrække har vi arbejdet med certificering
af biomasse for at sikre økonomisk, miljømæssig og
social bæredygtighed.
Vi prioriterer de internationale certificeringer for
bæredygtighed højt, og vi er stolte af, at vi har
følgende certificeringer:
•
•
•
•

FSC®-Chain of Custody
SBP-Chain of Custody – samtidig er vi SBP
Biomass Producer
PEFCTM-Chain of Custody
NEPCon Generic Chain of Custody

Certificeringerne er din garanti for, at biomassen
overholder nationale og internationale krav til
bæredygtighed.
License Code: FSC® C125676 // PEFC/09-31-131
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Grønne teknologier og løsninger

Møldrup Varmeværk - 1,95 MW varmepumpe

Flis - Certificeret bæredygtigt biobrændsel

Auning Varmeværk - 12 MW halmværk

Kjellerup Fjernvarme - 10 MW flisværk

Faaborg Fjernvarme - 10,5 MW varmepumpeanlæg

Træpiller - Certificeret bæredygtigt biobrændsel
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CTR - 40 MW el-kedel
Brønderslev Forsyning- Ombygning og opgradering

Auning Fjernvarme - Automationsløsning

Alternative biobrændsler - Certificeret bæredygtigt biobrændsel

Service og vedligehold - af dit anlæg

Grenaa Varmeværk - 4 MW luft til vand-varmepumpeanlæg

CTR - 40 MW el-kedel

Fjernvarmen er et vigtigt led i at reducere CO2udledningen og er derfor i dag centrum for den
nationale, grønne energipolitik. Men også i fremtiden
vil fjernvarmen være en central del af løsningen mod
et grønnere Danmark. I Verdo står vi klar til at rådgive
og hjælpe dig med anlægsoptimering, automation,
systemintegration, kundadministration og cetificerede
biobrændsler, så du er et grønt skridt foran.
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Vi hjælper dig med ...

John Martin Myrup
2077 8662
Salgschef
Energianlæg: biomasse

Mark Møller Lange
2067 6329
Salgschef
Energianlæg: varmepumper

Renè Ladefoged Jensen
2811 8844
Salgschef
Energianlæg: varmepumper

Rico Jacobsen
4174 4290
Senior automationsingeniør
Automation

Niels Christian Jørgensen
2077 8901
Serviceleder
Energianlæg

Mikkel Pugholm Horvath
4174 8922
Kundechef
Kundeadministration

Thomas Juhl Holm
4174 4293
Salgskonsulent
Brændsler

Line Risgaard Mortensen
4174 4305
Bæredygtighedskoordinator
Brændsler

•

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.

7010 0230 - verdo.com/energy
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