SERVICE & MONTAGE
Vores viden gør en forskel

SERVICE
- Energi med værdi

Service på varmepumper

AEA’s køle- & varmepumpe service er ISO 9001 certificeret,
godkendt af KMO og medlem af Dansk Køl & Varme, som er
brancheforeningen for autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark.
Med flere års erfaring med opstart, indregulering og service
på industrielle varmepumper påtager vi os alle opgaver på dit
varmepumpeanlæg:
•
Lovpligtigt eftersyn
•
Servicering af kompressorer
•
Servicering af anlægsdelen, energioptagere, vekslere,
pumper, el-tavler, mm.
Vi servicerer i dag industrielle varmepumper på fjernvarmeanlæg og rensningsanlæg, men kan også tilbyde service på dit
industrielle køleanlæg, som f.eks. central køl, køle/frys, datacenter osv.
Vi tilbyder styringer udført billigst efter regning eller til fast pris.
Med vores 24/7-tilkaldsordning vil du altid have mulighed for
at få fat i en vagthavende tekniker.

Vi tilbyder dig et bredt udvalg af service- og
montage løsninger, der kan tilpasses dine ønsker og behov. Vores serviceafdeling håndterer
stort set alle former for service indenfor energi
producerende anlæg.

Service på brændere

•

•

Vi ved, hvor vigtig oppetid er for dig og din virksomhed. Service
på brændere er en af vores største kompetencer - uanset om
det drejer sig om en kedelbrænder eller en procesbrænder på
et procesanlæg. Vi tilbyder:
Døgnservice:
•
Serviceaftale med eftersyn
•
Inkl. arbejdstid og kørsel
•
Fri døgnservice med montørhjælp 24 timer i døgnet hele året
Dagsservice:
•
Serviceaftale med eftersyn
•
Inkl. arbejdstid og kørsel
•
Fri dagsservice med montørhjælp indenfor normal arbejdstid – hele året
Service uden frie tilkald:
•
Serviceaftale med eftersyn inkl. arbejdstid og kørsel
•
Arbejdsløn og kørsel ved driftsstop udføres billigst efter
regning
Serviceaftale efter regning:
•
Serviceaftale med eftersyn
•
Arbejdsløn og kørsel udføres billigst efter regning

Service på biomasse

Service på biomasseanlæg tilpasses dine individuelle ønsker
og behov:
•

Brændselshåndtering:
•
Indføder
•
Trykluft
•
Hydrauliksystemer, som understøtter brændselshåndtering

Kedelrist og kedelsektion:
•
Visuel inspektion på ristesektion og ultralydsmålinger
på kedelvægge og røgrør
•
Inspektion på vandsiden af kedlen på lav- & højtryksdampkedler og varmtvands- & hedtvandskedler
Røggas systemer:
•
Visuel kontrol/ultralydsmåling af røggaskanaler og
skorstenskerne
•
Inspektion af economiser(e) på såvel røggassiden
som vandsiden
•
Inspektion af askesystemer

Service på gasmotorer

Vi kan påtage os alle opgaver på dit gasmotoranlæg i Skandinavien:
•
•
•
•

Service på gasmotor/generator
Emmisionsmålinger
Gasrampeservice
Generatorservice

Vi har flere års erfaring med opstart, indregulering og service
på industrielle gasmotorer, og alle vores teknikere har gasmotor certifikat og er ”2G Energy AG” certificerede.

“Systematisk service og forebyggende
vedligehold er et vigtigt og afgørende
indsatsområde for høj driftssikkerhed
og forsvarlig driftsøkonomi”.
Service på dampkedelanlæg

Vi er ISO 9001 certificeret og kan udføre de lovpligtige eftersyn
på dampkedler og er klar til at passe dit dampkedelanlæg.
Hos os får du:
•
Optimering af dit eksisterende dampkedelanlæg
•
Levering af nye styringer til 24 og 72 timers overvågning
•
24 timers døgnvagt
•
Service efter regning eller til fast pris
Vi har mange års erfaring med opbygning og servicering af
dampkedelanlæg. Vi er klar til at hjælpe både med dampeftersyn på biomassekedler eller traditionelle kedler til olie og
gasbrændere.

Montage og smedearbejde

Vi er landsdækkende og håndterer alle montage- og svejseopgaver fra små akutte reparationer til store projekter indenfor:
•
•
•
•
•
•
•

Brænderkedler
Biomassekedler
Varmepumper
Gasmotorer
Dampkedler
Elkedler
Solvarmeanlæg

Styring og PLC-arbejde

Vi designer mange forskellige former for styringer – for eksempel til brændere, procesanlæg, varmepumper og kundespecifikke løsninger, som er tilpasset netop dig og din virksomhed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energi optimerende løsninger
Traditionelle relæ løsninger
Avancerede PLC-løsninger
Overskuelige HMI-skærme
Styringer til 72 timers overvågning
Styringer til procesanlæg
Ombygning af dit eksisterende anlæg
Styringer til varmepumper
Styringer til biomasseanlæg
Styringer til gas/olie brændere både til industrien og
forsyningsvirksomheder

Og vi tilbyder styringer udført billigst efter regning eller til fast
pris. Vi har naturligvis vores egen el-autorisation og el-afdeling.
Med vores mangeårige erfaring og store tekniske forståelse
indenfor automation sikrer vi, at du får den rigtige tekniske
løsning.

SERVICE & MONTAGE:
• 24/7 - 365 landsdækkende service
• Fokus på oppetid og effektivitet

Alle service- og montageopgaver designes, prissættes og tilpasses i samarbejde med dig.

• Individuel og fleksibel service

Vi har vores egen montageafdeling bestående af dygtige certificerede smede, der står for præfabrikering og modulopbygning
af rørsystemer i vores eget værksted. Vi udfører certifikatsvejsning efter opgavernes specifikke krav eller efter kundens WPS.

• Autoriseret og ISO 9001 godkendt
• Stort fagligt know-how

Systematisk service og forebyggende vedligehold er et
afgørende indsatsområde for høj driftssikkerhed
og forsvarlig driftsøkonomi

Vi leverer individuelle løsninger
- driftssikkert og rentabelt for vores kunder
Aktive Energi Anlæg A/S tilbyder en bred vifte af
serviceløsninger, så du kan få mest muligt ud af dit
energianlæg. Der er ofte meget store besparelser
at hente ved faste, periodiske eftersyn.
Vi kan blandt andet hjælpe med serviceløsninger til:
•
•
•
•
•

Brændere
Biomasseanlæg
Varmepumper
Gasmotorer
Dampkedler

Aktive Energi Anlæg A/S - eller AEA som vi i daglig
tale bliver kaldt - er en teknisk totalentreprenør
virksomhed med speciale i at projektere og
etablere kundetilpassede energianlæg og effektive
løsninger inden for fjernvarme, kraftvarmeanlæg og

industrielle procesanlæg. Vores arbejdsområde er
udvikling af vores kunders energianlæg, så de kan
forblive driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk
rentable. For at realisere dette indtager vi rollen
som teknisk rådgiver, sparringspartner, projektleder
og servicepartner i alle vores projekter.
Det er af stor betydning for AEA, at vi kan levere
et bredt udvalg af produkter, som kan indgå i
op
timeringsprojekter hos vores kunder. Derfor
samarbejder AEA med et udvalg af producenter,
som har mange års erfaring inden for deres
branche.
AEA er medlem af flere faglige foreninger og organi
sationer. Det er blandt andet for at sikre, at vi hele
tiden er opdaterede med de sidste nye tiltag og
ændringer inden for energibranchen.

Aktive Energi Anlæg A/S
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