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Vores servicetilbud
Vi sikrer, at virksomheder og organisationer
kan opretholde deres forretning uden afbrydelser

Vi sikrer, at virksomheder og
organisationer kan opretholde
deres forretning uden afbrydelser.
Stabil strømforsyning, køling og datakommunikation
spiller en afgørende rolle i opretholdelse af driften af
næsten enhver organisation i dag. I vores digitaliserede
samfund er der ikke plads til strømsvigt eller afbrydelser
i datakommunikation. Derfor er Coromatic dedikeret
til at hjælpe organisationer og sikre den fortsatte
strømforsyning, køling og datakommunikation,
for uafbrudt drift 24/7.

Service er i vores DNA
For os er det centralt at sikre den kontinuerlige opretholdelse af vores kunders
kritiske infrastruktur, og derfor udgør vores
service tilbud kernen i vores forretning.
Uanset om opgaven involverer opførelse
af et nyt datacenter eller sikring af strøm,
køling og datakommunikation i en ny kontorbygning, er vores service organisation
involveret i processen helt fra start. Coromatic kan også hjælpe organisationer ved
at yde service til eksisterende installationer
af kritisk infrastruktur for at beskytte data
og strømforsyning.
Specielt uddannede teknikere
og kort responstid
Vi tilbyder unik og omfattende service af
alle vores produkter og løsninger; strøm,
nødstrøm, datakommunikation, køling, drift
og energibesparelse.
På grund af vores store geografiske dækning er vores service organisation altid i
stand til at rykke ud inden for den garanterede responstid.
Grundig service proces
Enhver forretningsdrift og organisation er
unik, og derfor har vi udviklet en detaljeret service proces, som kan tilpasses og
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implementeres i tæt samarbejde med vores kunder. Coromatics service kunder bliver altid tildelt en tekniker, som er
Single Point of Contact, og ansvarlig for hele service aftalen.
Vi tilbyder også fuld indsigt og gennemsigtighed gennem
vores serviceportal, som giver nem adgang til alle logfiler og
rapporter.
Aftalt serviceniveau
Vores serviceaftale niveau definerer serviceomfanget, altid
i overensstemmelse med de operationelle risici og omfanget af forretningskritiske funktioner. Vi garanterer altid det
bedste og mest omkostningseffektive serviceniveau tilpasset kundens specifikke behov.
Bredt serviceudbud
Coromatic tilbyder en bred vifte af service tjenester for alle
former for drift af kritiske installationer. Se oversigten over
vores servicetilbud angivet til højre.

Coromatic arbejder i hele verden.
Vi har leveret løsninger og service til kritisk
infrastruktur til over 1.000 virksomheder og
organisationer i mere end 50 lande,
fra alle slags brancher.

Service af Critical Facilities
•
•
•
•
•
•

Vedligeholdelse og serviceaftaler for kritisk infrastruktur.
Årligt check-up af hele den kritiske installation.
Akut servicekald til fejl på installationer.
Overvågning og operationel alarm service til kritiske faciliteter.
Energioptimering af kritiske faciliteter.
Avanceret rengøring af datacentre og kritiske faciliteter.

Service af datakommunikation
•

Test og service af datakommunikationsnetværk.

Service af strømforsyning
•
•
•

Intelligente energi serviceaftaler.
Service af strømkomponenter, såsom afbrydere, transformatorer,
hovedafbryder- og kontrolsystemer.
Termografering og/eller supersoniske inspektioner for at afsløre
uregelmæssigheder i strømforsyningen.

Service af nødstrømsanlæg
•
•
•
•
•

Test og vedligeholdelse af dieselgeneratorer.
Test, vedligeholdelse og udskiftning af UPS og batterier.
On-site belastningstest.
Rengøring af tanke samt brændstofanalyse af udstyr
på nødstrømsanlæg.
Service af overvågnings- og alarmsystemer.

Service af køleanlæg
•
•
•

•

Service og rådgivning for optimering af køleprocessen.
Rapportering i henhold til KMO.
Test, vedligeholdelse og service af alle typer kølesystemer.
komponenter, såsom køleanlæg, kompressoranlæg,
air-condition kompressorer og kølevæsker.
Termografi service for afsløring af køle uregelmæssigheder.

Service af ventilationsanlæg
Coromatic er medlem af VENT-ordningen, som sikrer, at ventilationsservice gennemføres efter en fast tjekliste. På den måde har du altid
sikkerhed for, at alle relevante dele i ventilationsanlægget er målt og
gennemgået. Efter et gennemført service får du en servicerapport, der
dokumenterer, hvordan anlægget kører:
•
•
•
•
•
•
•

Luftmængden er målt og vurderet.
Alle tekniske data vedrørende tryk er målt og vurderet.
Fejl og mangler.
Andre fejl og mangler, som fx gør driften uøkonomisk.
Der er foretaget stop-, frost- og brandafprøvning
på ventilationsaggregatet.
At alle punkter i VENT-service er udført og tjekket.
Desuden bliver der sat et VENT-mærkat på anlægget,
så man kan se, hvornår det sidste service er udført.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig
med serviceopgaver på 66 17 62 60.

Find mere information på coromatic.dk
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Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forretning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.
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