"Da mange mennesker og
processer er dybt afhængige
af kølecentralens kontinuerlige
drift, nytter det ikke noget kun at
vedligeholde dele af systemet."

Totalservice

Anders Dam,
Indehaver og stifter af A-Comfort

Ved totalservice forstår vi et serviceudbud, der dækker alle discipliner inden
for professionel service af kølecentraler, kllimaanlæg og varmepumper.
Individuelle serviceaftaler
Princippet bag vores servicekoncept er, at vi
skræddersyr vores serviceaftaler, fordi vi lægger vægt
på, at give dig en gennemtænkt aftale, der giver både
mening og værdi. Udover de lovpligtige eftersyn har
vores kunder vidt forskellige servicebehov, og det vil vi
gerne honorere. Typisk spiller kølecentralerne dog en
yderst driftskritisk rolle hos de fleste af vores kunder.

processer er dybt afhængige af kølecentralens
kontinuerlige drift, nytter det ikke noget kun at
vedligeholde dele af systemet. Derfor tilbyder vi et
totalkoncept, der omfatter alle driftskritiske dele.
Tryghed gennem korrekt vedligehold

Vores totalkoncept dækker alle typer af kølecentraler og
klimaanlæg i følgende sektorer:

Korrekt service og vedligehold er forudsætningen for
fejlfri og ikke mindst sikker drift. Selv om vi kan tilbyde
dig hele paletten inden for køleservice, er det vigtigt for
os at pointere, at du naturligvis selv bestemmer
ambitionsniveauet for vedligehold af dine anlæg.

?
Køling af teknik- og serverrum

Energioptimering

?
Komfort- og ventilationskøling i bygninger

Vi sørger ikke kun for eftersyn og vedligehold, men
arbejder proaktivt på at optimere dit køleanlæg til mere
effektiv drift. Det betyder, at vi arbejder intensivt på at
minimere forbruget af kølemidler, der er dyre og
skadelige for miljøet.

?
Køle- og varmepumper
?
Proceskøling i industrien

Mere end lovpligtigt eftersyn
Vores servicekoncept omfatter langt flere kontroller end
det lovpligtige eftersyn, der udelukkende omfatter
arbejder på kølekredsen. Da mange mennesker og
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Når ansvaret for service og vedligehold overdrages til os, lægger vi
straks en plan for de nødvendige
serviceterminer. Efter første vedligehold forsyner vi hvert anlæg med
vores servicemærkater, der angiver
gyldig-til-oplysninger og dermed
termin for det efterfølgende besøg.
På den måde kan du, dine medarbejdere og eventuelle myndigheder
forsikre jer om, at det planlagte vedligehold er overholdt.
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Historik og mærkning

91

Når du overlader serviceansvaret til os, kan du forvente,
at vi kommer med relevante forslag til, hvordan I kan
genvinde energi fra køleanlægget til andre
energikrævende processer på samme matrikel.

13
Hvert anlæg nummereres, så vi i
14 15 16
vores system nøje kan følge historikken på de enkelte anlæg. Hvert besøg afsluttes med en
rapport, der udleveres og registreres i vores system.
Derudover registreres al service-intervention på
anlægget, så vi har en komplet log over det enkelte
anlæg (fuld log medfølger ved aftaler på mere end 3 år).

Fuldt udbytte af dine anlæg
Når du tegner en serviceaftale med A-Comfort sørger vi
for, at du får fuldt udbytte af dit køleanlæg. Rettidigt
vedligehold forlænger anlæggets levetid og minimerer
uforudsete driftsstop. Udover at opretholde anlæggets
maksimale ydelse, sikrer det også besparelser på elregningen. Som maskinmestre forstår vi desuden
vigtigheden af stabil og sikker drift.

Styr på interne arbejdsgange
Udover den elektroniske log arbejder vi med
professionelle løsninger til fordeling af dagens
serviceopgaver. Alle serviceteknikere får opgaver og log
tilsendt som en opgaveliste til deres smart phone.
Herfra kan de læse historikken og kvittere for udført
arbejde. Vi arbejder hele tiden på at udvikle værktøjer,
der kan optimere vores serviceudbud og vores team.

ISO-certificeret med stor erfaring
Mange års erfaring og intervention på alle typer af køleog klimaanlæg gør os til en af markedets bedst kvalificerede servicepartnere.

Serviceaftalens hovedpunkter
?
Systematisk vedligehold med fastlagte terminer for
eftersyn
?
Overholdelse af lovkrav om årligt eftersyn

Vi har montører med certifikater til alle typer af

?
Drifts- og energimæssige besparelser gennem

forebyggende vedligehold

køleanlæg og A-Comfort

?
Minimering af uforudsete driftsforstyrrelser/stop

er ISO9001 certificeret

?
Optimeret drift

efter AT100.

?
Rapportering om anlæggets tilstand
?
Holder din virksomhed ajour mht. nye lovkrav

"Målet med præventivt vedligehold må være helt at fjerne
behovet for udkald. Det er i hvert fald den situation, vi
stræber efter i A-Comfort".
Anders Dam,
Indehaver og stifter af A-Comfort
A-Comfort ApS
Galoche Alle 10
DK-4600 Køge

T: +45 70 26 05 88
info@a-comfort.dk
www.a-comfort.dk
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