Brug for assistance til

DRIFTEN

af dit energianlæg

FÅ BEDRE TID MED EN DRIFT- OG ADMINISTRATIONSAFTALE
Når du har behov for ferieafløsning eller en komplet drift- og
administrationsaftale af dit energianlæg, er INDUSTRIVARME
løsningen for dig. Vi tilbyder hjælp inden for alle områder.

www.industrivarme.dk

Vi er din energipartner

FLERE FORDELE MED EN DRIFT- OG ADMINISTRATIONSAFTALE
Med en drift- og administrationsaftale fra INDUSTRIVARME er du
garanteret en optimal drift af dit kraftvarmeanlæg.
INDUSTRIVARME har 30 års brancheerfaring og tilbyder alt fra service til
drift- og administrationsaftaler på energiproducerende anlæg.

VI GARANTERER FOR DIN SIKKERHED
Med en drift- og administrationsaftale fra INDUSTRIVARME er du
garanteret en lang række fordele:
Kredit rating AAA
Lovpligtige
godkendelser

Nem og tilgængelig

INDUSTRIVARME
Fleksibilitet

Stor erfaring
Total
informationssystem

Vagt året rundt
24 timer i døgnet

Du har altid mulighed for at få en individuel tilpasset aftale, som dækker
dine specifikke ønsker og behov bedst muligt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
INDUSTRIVARME har de lovpligtige godkendelser, som også din
forsikring kræver for at dække eventuelle skader. Dette omfatter:
•
•
•
•

Driftsleder iht. sikkerhedsstyrelsens krav
Kompetent virksomhed
Personale med den lovpligtige gastekniske uddannelse for gasdrevne
motoranlæg
Godkendt til indregulering af brændere > 120 kw (GR_B-4)

•
•

Gas og VVS-autorisation
Kvalitetshåndbog

Vi har stor erfaring med drift og service af kraftvarmeværker, og vi har
et kompetent hold af serviceteknikere og maskinmestre, som står til
rådighed for dig.

www.industrivarme.dk

Vi holder trykket oppe

Hos INDUSTRIVARME anvender vi et moderne informationssystem, som
bl.a. kan håndtere:
•
•
•
•
•
•
•

Bogholderi
Alle indberetninger til myndigheder, herunder BBR (lovpligtigt)
Forbrugerhåndtering
Energibesparelser
Energirådgivning
Ledningsregistrering
Styring af den lovpligtige stikprøvekontrol af målere

KOM VIDERE - NEMT OG BEKVEMT
INDUSTRIVARME tilbyder komplet varetagelse af dine administrative og
tekniske opgaver.
Vi har erfarne medarbejderere samt alle nødvendige oplysninger, hvilket
betyder, at du ikke skal bruge unødig tid og ressourcer på en overflytning,
idet vi varetager alle opgaverne for dig.
Du får både tryghed og fleksibilitet med en drift- og administrationsaftale
fra INDUSTRIVARME. Vi kører service over hele landet, og vi kommer
inden for kort tid, når du har behov for det.
Vores velkvalificerede serviceteknikere er altid klar til at rykke ud i fuldt
udstyrede servicebiler, således du kan koncentrere dig om andre opgaver.
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