Kedelanlæg skræddersyet dit behov
Verdo er din turnkeyleverandør af specialdesignede kedelanlæg til
produktion af varme og damp. Vores specialister bidrager med vigtig
viden og adskillige års hands-on erfaring fra alle dele af processen.
Det er din garant for et anlæg af højeste kvalitet og effektivitet til dit
specifikke behov.
Kedelanlæg til ethvert behov
Vi er levereringsdygtig i alle typer kedler, i alle størrelser og til ethvert
behov. Kedlerne leveres typisk som 3-træks kedler, vandrørskedler eller
vendeflammekedler til brændsel med biomasse, gas- eller oliebrænder,
eller indirekte med røggas fra motor eller turbine.
Vi tilbyder
• Biomassekedler fra 500 kW–5 MW
• Varmtvandskedler fra 500-25.000 kW
• Dampkedler fra 1.000-38.000 kg/h
• Hedtvandskedler fra 1.000-30.000 kW
• Hedtoliekedler fra 100-2.000 kW
Lad os om montagen
Har du behov for assistance til installation? En korrekt montering er
essentiel for en succesfuld opstart og drift, når du anskaffer dig et nyt
energianlæg. Verdo’s montører er specialiserede i montering af enhver
type energianlæg samt komplicerede rørinstallationer til damp- og
varmeanlæg. Vi gør det nemt og sikkert for dig at komme godt i gang.

verdo.com - +45 7010 0230

Service og vedligehold
Vores serviceteam af kompetente
ingeniører, serviceteknikere og smede
har alle stor erfaring med service på
energianlæg.
•
•
•
•

P-eftersyn
Service på anlæg
Målinger på slitagen af dine røgrør
Målinger på tærede rørog kedelplader
• Forebyggende undersøgelser

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 ind- og
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
Rune Skou Møller Laursen
Salgs- og projektleder

Renè Ladefoged Jensen
Salgschef

+45 3073 1739
rula@verdo.com

+45 2811 8844
rela@verdo.com

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

