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Sikker styring af varmeværket
- automationsløsninger til dit anlæg

Et grønt skridt foran - sammen
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Sikker styring af varmeværket
Automation sikrer en intelligent styring af dit anlæg, så
du altid får vand og varme ud til dine forbrugere uden
problemer. Du kan trygt lægge automationsprocessen
i vores hænder, velvidende at vi har styr på hele
projektet fra design og projektering til service og
vedligehold på hele dit SRO-anlæg, herunder SCADA,
PLC, installation og ikke mindst it-sikkerhed

”

Vi oplever en meget mere stabil drift og mere oppetid. At vi
nu bedre kan styre forbrændingen helt ned i detaljen, giver en
mere effektiv og ren forbrænding.
Søren Da Costa Mørch, Driftskoordinator, Brønderslev Forsyning
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Et grønt skridt foran - sammen
SCADA
Vi finder den rette SCADA-platform til dig. SCADA sikrer
dataopsamling og interaktion med dit energianlæg. Du
får et SRO-anlæg, der er let at betjene, og vi sørger for,
at anlægget er pålideligt til alle tider.
PLC
Vi designer, programmerer og integrerer PLCløsninger på en måde, så de passer perfekt til dit
anlæg. Alle vores PLC-løsninger er baseret på
standardkomponenter fra store, velrenommerede
systemhuse.
El-projektering
Gennemtænkt automation kræver gennemtænkt elprojektering. Verdo varetager alt el-arbejdet in-house,
og leverer selv montagen af hele el-pakken.
It-sikkerhed og fjernopkobling
Sikker adgang til dit anlæg via fjernopkobling. Hos
Verdo tilbyder vi både eksisterende og nye anlæg en
pakke med sikker, personlig VPN-adgang til anlægget,
så du kan tilgå systemet via et sikkert netværk.
Service og support
Vores automationskunder tilbydes en service- og
supportaftale med sikker fjernopkobling, hotline
samt årlig gennemgang af SRO-anlægget, inklusiv en
rapport med forbedringsforslag, så dit anlæg altid er
up-to-date.
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”

Fordelen ved at arbejde sammen med Verdo er, at de selv har prøvet
de løsninger, de tilbyder, og kan sætte sig ind i de problematikker,
vi står overfor. Det er lige så meget et samarbejde mellem
vandværksformænd, som det er et kunde- og leverandør-forhold
Klaus Sanko, Vandværksformand på Gjesing Vandværk

Ekspertviden til din rådighed
Alle vores medarbejdere har meget lang erfaring fra
branchen og førstehåndskendskab til alle dele af
processen. Det giver dig en tryghed for, at intet bliver
overset, og at dit SRO-anlæg er i de bedste hænder.
Vi forstår forsyningssiden af dit anlæg, men også
hvordan selve forbrændingsprocessen på forskellige
biomassekedler fungerer og kan optimeres. Vi tager
dermed ikke udgangspunkt i systemerne men i din
proces og dine behov.
Gennemtestet projektmodel
Vi arbejder efter en struktureret og gennemprøvet
projektmodel, der betyder, at du ved præcis, hvor
langt vi er i leverancen. På den måde er du hele tiden
opdateret, og de faste projektfaser betyder, at du ved,
du vil modtage et gennemtestet produkt, der lever op
til dine krav, og fungerer efter hensigten.
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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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Automation i Verdo
360 graders fokus på dig
I Verdo har vi et meget stort bagland i organisationen,
hvor vi kan få eksperthjælp med det samme. Vi har
erfaring fra alle dele af forsyningsbranchen, hvilket
sikrer, at vi kommer 360 grader rundt om din løsning.
Sikkerhed er vores fokus
Forsyningssikkerhed og it-sikkerhed er noget af det
vigtigste at have styr på, når man taler om automation
og energi- og forsyningsanlæg. Vi tilbyder en pakke,
hvor du kan tilgå anlægget hjemmefra via en sikker,
personlig VPN-adgang.
Automation tilpasset dine behov
Om du har et ældre anlæg, der skal optimeres med
it-sikkerhed, eller en state-of-the-art SRO-løsning i et
nyt anlæg, så kigger vi på dine behov og skræddersyr
den rigtige løsning til dig med udgangspunkt i din
proces.
Velrenommerede mærker
Vi designer og integrerer din SRO-løsning baseret på
standardkomponenter fra de store velrenommerede
systemhuse. Din PLC-løsning bliver programmeret op,
så den passer nøjagtig til dit anlæg. Herefter lægges
typisk en SCADA-platform og/eller et HMI-panel
på toppen. Også her samarbejder vi med de mest
velrenommerede mærker i branchen.

5

Grønne teknologier og løsninger

Brønderslev Forsyning - Automationsløsning

Flis - Certificeret bæredygtigt biobrændsel

Auning Varmeværk - 12 MW halmværk

Auning Fjernvarme - Automationsløsning

Grenaa Varmeværk - Automationsløsning

Faaborg Fjernvarme - 10,5 MW varmepumpeanlæg
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CTR - 40 MW el-kedel

Brønderslev Forsyning- Ombygning og opgradering

Kjellerup Fjernvarme - 10 MW flisværk

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,
kundeadministration og certificerede biobrændsler, så
du er et grønt skridt foran.
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Vi hjælper dig med ...

Lotte Strange Kjær
Salgschef automation
4174 8919 - lokj@verdo.com

René Ladefoged Jensen
Salgschef
2811 8844 - rela@verdo.com

•

Service- og supportaftale tilpasset dine behov

•

Sikker fjernopkobling på dit SRO-anlæg

•

Automationsløsninger og styring til dit energianlæg

Ring gerne, så taler vi videre om det.

7010 0230 - verdo.com/energy
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