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24/7/365 SUPPORT

SKORSTEN

NISSEN energy - din partner för hållbar energi ...

ELEKTRICITET

NISSEN energy tillhandahåller tjänster och produkter som 
säkerställer en ekonomiskt fördelaktig produktion av hållbar energi

Vi är ett starkt team med kompetens inom energieffektiva lösningar:

☑  Teknisk sparring och optimering. 
☑  Design och Engineering.
☑  Produktion, leverans, installation och uppstart.
☑  Övervakning, service, underhåll, felsökning och reparation.

Vi är ISO 9001:2015 certifierade för att säkerställa kvalitet, effektiv förvaltning och en 
strukturerad dialog.

Tillsammans säkrar vi din investering genom bra service och underhåll
– det är en del av vårt DNA

Vi levererar system som möter våra kunders behov, säkerställer tillförlitlig och ekonomisk drift under hela systemets livstid.

☑  Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal som säkerställer förutsägbara kostnader.
☑  Vi är ett kompetent företag med certifierade servicetekniker.
☑  Vi har ett backoffice av kompetenta tekniker för planering, support och snabb och effektiv logistik av reservdelar.
☑  Med NISSEN energys serviceorganisation bakom sig 24/7/365 är det kort svarstid.

Vår leveransförmåga av service mäter vi på anläggningens tillgänglighet och faktorer som tillförlitlighet, hållbarhet
och driftsförhållanden, integritet och ekonomi.

Behovsbedömning
Vad ska ingå i övervägandena? 

 

▪ Mängd gas 

▪ Gaskvalitet 
▪ Gastryck 

▪ Elektrisk effekt 
▪ Värmebehov 

▪ Utsläppskrav 

▪ Med mer... 

Produkturval
Bestämning av produkter och prestandaförhållanden.

Design & Engineering
Utarbetande av design och
projektförslag med fokus på
arbetsmiljö och servicevänlighet.

▪ 2D/3D design
▪ Anläggningsdiagram
▪ Teknisk dimensionering

Installation & Projektledning
Vi sköter installationer och 
projektledning i samråd med
kunden.
 

▪ Totalentreprenader samt hela eller
     partiell projektledning.
▪ Installation av enskilda komponenter.

Optimering och utbildning
Kunskap är en viktig samlingspunkt
och vi är villiga att dela.

NISSEN Academy hjälper till att 
säkerställa kundens kunskap genom 
utbildning och enkel tillgång till 
dokumentation.

Alternativ t.ex.:

▪ Nödkylare
▪ Ventilation
▪ Container
▪ Ljudskåp 

 

Produkter:
▪ Gasmotor
▪ Gaspanna
▪ Gasuppgraderingar
▪ Gasbehandling
▪ Fackla
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MER ÄN 30 ÅR
FYLLD MED ENERGI
·   Anpassade energisystem.

·   Biogasuppgradering för gasnät och transporter.

·   Effektiv användning av gas för el- och    
    värmeproduktion.

·   Designad för många års effektiv drift.

·   24-timmarstjänst 24/7/365.

·   Konkurrenskraftiga priser och låg totalkostnad    
    (TCO).

·   Energilösningar över dina förväntningar.

NISSEN energy a/s har tillhandahållit service 
till energisektorn under de senaste 30 åren 
och består av ett team med kompetens inom 
energieffektiva lösningar.

Vi ser oss själva som en integratör av 
teknologier för effektiv användning av gas för 
energi, industri och transport.

Vi levererar skräddarsydda lösningar 
utformade för många års effektiv drift och 
fokuserar på konkurrenskraftiga priser och låga 
totalkostnader (TCO).

Vår serviceavdelning finns tillgänglig 24/7/365 
och ser till att anläggningen hålls i gott skick, 
har hög drifttid och säkerställer därmed 
investeringens ekonomi. 

PRAKTISK
ERFARENHET

NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Danmark

+45 75 75 65 00


