
DESIGN &
PROJEKT 
LEDELSE

PRODUKTION

INSTALLATION

SERVICE & 
VEDLIGEHOLD

ENERGILØSNINGER
LOKALT OG GLOBALT

KUNDETILPASSEDE ENERGISYSTEMER



BIOGAS BIOGAS

VARME

RØGGAS

R
Ø

G
G

A
S

SPILDEVAND

LOSSEPLADS

INDUSTRI

LANDBRUG

BIOGAS

EL-TAVLE

GASBEHANDLING

FAKKEL OPGRADERINGSANLÆG

GASMOTORANLÆG

BRÆNDER & KEDEL

BIO METAN

ELEKTRICITET

VARME

www.nissenenergy.com

24/7/365 SUPPORT

SKORSTEN

NISSEN energy - din partner for bæredygtig energi...

ELEKTRICITET

NISSEN energy leverer ydelser og produkter, der sikrer en økonomisk 
fordelagtig produktion af bæredygtig energi

Vi er et stærkt team med kompetencer indenfor energieffektive løsninger:

☑  Teknisk sparring og optimering.  
☑  Design og projektering.

☑  Produktion, levering, installation og opstart.
☑  Overvågning, service, vedligehold, fejlfinding og reparation.

Vi er ISO 9001:2015 certificeret for at sikre kvalitet, effektiv styring, og en struktureret dialog.
Vi har vores kunders tilfredshed som et af vores vigtigste mål.

Sammen sikrer vi din investering gennem god service og vedligehold 
- det er en del af vores DNA

Vi leverer anlæg, der opfylder vores kunders behov, sikrer pålidelig og økonomisk drift gennem anlæggets levetid.

☑  Vi tilbyder skræddersyede serviceaftaler, der sikre forudsigelige omkostninger.
☑  Vi er en kompetent virksomhed med certificerede serviceteknikere.
☑  Vi har et back office af kompetente teknikere til planlægning, support samt hurtig og effektiv logistik af reservedele.
☑  Med NISSEN energy’s serviceorganisation i ryggen 24/7/365 er der kort reaktionstid.

Vores leveringsevne af service måler vi på anlæggets tilgængelighed og faktorer som pålidelighed, holdbarhed 
og driftsforhold, integritet og økonomi.

Behovsanalyse

Hvad skal med i overvejelserne?

▪  Gasmængde 

▪  Gaskvalitet 
▪  Gastryk 

▪  Elektrisk effekt 
▪  Varmebehov
▪  Emissionskrav 

▪  Med mere... 

Produktvalg

Fastlæggelse af produkter og ydelsesforhold. 
Design- & Projektering

Udarbejdelse af design- og 
projektforslag med fokus på 
arbejdsmiljø og servicevenlighed.

▪  2D/3D-design
▪  Anlægsdiagram 

▪  Teknisk dimensionering

Installation & Projektledelse

Vi varetager installationer og 
projektledelse i samråd med  
kunden.

 

▪  Totalentrepriser samt hel eller  
    delvis projektledelse. 
▪  Installation af enkelte komponenter.

Optimering & Uddannelse

Viden er et vigtigt omdrejningspunkt 
og vi er villig til at dele. 
NISSEN Academy er med til at sikre 
kundens viden gennem uddannelse og 
nem adgang til dokumentation.

Tilvalg f.eks.: 

▪  Nødkøler
▪  Ventilation
▪  Container 

▪  Lydkabinet 
 

Produkter: 

▪  Gasmotoranlæg 

▪  Kedel & brænder 

▪  Gasopgradering
▪  Gasbehandling  
▪  Fakkel
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MERE END 30 ÅR
FYLDT MED ENERGI
·   Kundetilpassede energisystemer.

·   Biogasopgradering til gasnet og transport.

·   Effektiv udnyttelse af gas til el- og
    varmeproduktion.

·   Designet til mange års effektiv drift.

·   Døgnservice 24/7/365.

·   Konkurrencedygtige priser og lave 
    totalomkostninger (TCO).

·   Energiløsninger udover dine forventninger.

NISSEN energy a/s har de sidste 30 år leveret 
service til energisektoren og består af et team 
med kompetencer inden for energieffektive 
løsninger. 

Vi ser os selv som integrator af teknologier til 
effektiv udnyttelse af gas til energi, industri og 
transport. 

Vi leverer kundetilpassede løsninger 
projekteret til mange års effektiv drift og har 
fokus på konkurrencedygtige priser og lave 
totalomkostninger (TCO). 

Vores serviceafdeling er til rådighed 24/7/365 
og sikre, at anlægget holdes i god stand, har 
høj oppetid og dermed sikres investeringens 
økonomi.   

PRAKTISK 
ERFARING

NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Denmark

+45 75 75 65 00


