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Den ideelle løsning når 
pladsen er trang

Har du ikke plads til et separat kedelrum, eller ønsker du 
blot muligheden for mobilitet? Så er en blokvogn eller et 
modulhus fra Verdo den optimale løsning. 

Optimal fleksiblitet og kvalitet  
Fleksibilitet er et nøgleord hos os og afgørende for mange 
af vores kunder. Derfor har du mulighed for både køb, leje og 
leasing af forskellige typer kompakte energianlæg.

Verdo har specialiseret sig i opbygning af mobile energianlæg 
og tilbyder design, levering og montering af mobile varme- og 
dampcentraler i containere. 

Dit nye mobile anlæg bygger vi på eget værksted. Det sikrer 
dig en høj produktkvalitet, fordi vi har fuld kontrol over, at alle 
dele af processen lever op til vores kvalitetskrav. Vi arbejder 
med førende leverandører af kedler og brændere, så du altid 
er sikret en gangbar garanti på dit anlæg. 

Der er mulighed for at installere gas, olie eller 
biomassebrændsel i anlægget, så vi sikrer den optimale 
løsning for din driftsøkonomi.

Ønsker du et varmtvandsanlæg/dampkedelanlæg med mulighed  
for mobilitet, eller er der ikke plads til et separat kedelrum i  
virksomheden, er et containeranlæg fra Verdo løsningen, da  
det fungerer som et mobilt kedelrum.”

Max Pehrson Frederiksen, Afdelingschef



”Plug and play” 
Hele anlægget monteres i en specialbygget blokvogn eller 
modulhus i frit farvevalg. Alle komponenter er præmonterede i 
containeren, så vi forenkler montagearbejdet hos dig markant, 
samtidig med det minimerer omkostningerne. Containeren 
leveres isoleret og med lys, varme og ventilation. Anlægget er 
”plug and play” - du skal kun tilslutte strøm, vand, gas/olie og 
afgang af den producerede varme. 

Du får et anlæg i høj byggekvalitet, hvor nøgleordene er 
fleksibilitet og tilgængelighed.

• Mobilt anlæg
• Reducerede installationsomkostninger
• Ingen ude/nedetid
• Ingen udgifter til bygninger
• Garanti på anlæggene

Fordelene er til at få øje på 
Mobile energianlæg er hurtigt installeret og dermed hurtigt oppe 
at køre. Du undgår udetid, idet fabrikken og produktionen kan 
fortsætte uhindret. Anlæggene gennemgår både en testkørsel 
og kvalitetssikring, inden de forlader Verdo’s produktion. Det er 
din garanti for et anlæg, der fungerer optimalt. 

Med et mobilt energianlæg undgår du store udgifter til diverse 
tilbygninger, som ellers skulle rumme kedelanlæggene.



Energikilde, -output 
og effekt

Energikilde Energi - output Effekt op til

Olie/gas Damp 2500 Kg/h

Olie/gas Varmt vand 3000 kW

Biobrændsel Varmt vand 1000 kW

Energikilde Energi - output Effekt op til

Olie/gas Damp 4000 Kg/h

Olie/gas Varmt vand 4995 kW

Biobrændsel Varmt vand 1000 kW

Energikilde Energi - output Effekt op til

Olie/gas Damp 2500 Kg/h

Olie/gas Varmt vand 3000 kW

Biobrændsel Varmt vand 2000 kW

Containeranlæg

Blokvogn

Modulhus
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Max Pehrson Frederiksen 
Afdelingschef  

+45 6020 3971
maxf@verdo.com

Renè Ladefoged Jensen 
Salgschef 

+45 2811 8844
rela@verdo.com

Kontakt vores specialister, så 
vi kan starte dialogen

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

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 
til-byder 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


