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UPS-systemer, og kritisk infrastruktur generelt. Vi dækker 
alt fra store datacentre til små, kritiske installationer.

Grundig rengøring af teknikrum, som indeholder servere, 
mekanik- og koblingsudstyr, generatorer og UPS, samt 
batterier, er særlig vigtig under/efter ombygninger. Periodisk 
kontrolrengøring sikrer rene overflader efter reparationer 
og nye installationer.

Vores specialuddannede rengøringsteknikere er yderst 
kvalificerede til at udføre denne særlige form for rengøring, 
og følger best practice i branchen. De kender alle installa-
tionerne i dine teknikrum, og sørger for at rengøringen er 
omhyggeligt planlagt omkring din virksomhedsdrift.

Hvilke services tilbyder vi?
• Rengøring under gulve
• Rengøring af installationer
• Rengøring af udstyr
• Rengøring af øvrige flader i teknikrum
• Rengøring før og efter byggeri

Hvorfor Coromatic?
Med 30 års erfaring inden for konstruktion, opbygning og 
vedligeholdelse af datacentre og kritisk udstyr, kan vi hjæl-
pe dig med at opretholde et optimalt miljø i dine teknikrum. 
Vi tager os af dit tekniske udstyr, så du kan fokusere på din 
kerneforretning.

Vores tekniske rengøring er en 
professionel rengøringsservice, som er 
målrettet teknikrum, som indeholder 
servere, mekanik- og koblingsudstyr, 
generatorer og UPS, samt batterier.

Hvad er fordelene ved teknisk rengøring?
Teknikrum skal holdes rene og støvfri for 
at sikre, at dit tekniske udstyr kan fungere 
optimalt uden driftsforstyrrelser og for at 
holde nedetid på et minimum.

• Minimere kostbar nedetid
At sikre, at dit udstyr er rent og vedligeholdt, 
er vigtigt for at undgå driftsforstyrrelser, 
hvilket kan være meget dyrt for din virksom-
hed.

• Eliminere risiko for brand
Forurening fra støv og zink whiskers kan 
udvikle sig til en alvorlig, potentiel brandfa-
re, og regelmæssig rengøring og vedligehol-
delse sikrer, at brandrisikoen holdes på et 
minimum. Store mængder støv, der frigives 
ved brand- og gasalarmsystemer, kan og vil 
ødelægge vigtige komponenter i serverrum-
met, hvis de ikke fjernes.

Hvordan foregår rengøringen?
En undersøgelse af dit teknikrum er vores 
udgangspunkt for at skabe en specialtil-
passet serviceplan og et tilbud. Teknisk 
rengøring er også vigtig i rum som indehol-
der nødstrømsudstyr som generatorer eller 
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Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forret-
ning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger 
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for 
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.





Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 

utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.
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