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Det er tid til opfølgende
Lovpligtig termografering af el tavler
Vandteknik ApS tilbyder i samarbejde med NiiR Termografering:

Termografering af vandværkets eltavle,
korrekt og rationel håndtering af de tekniske anlæg,
udfærdigelse og fremsendelse af termografirapport

Alt samlet i en pakke for kr.: 2595,- ekskl. moms pr vandværk, incl. kørsel
Prisen er gældende indtil 31.12.17, på Sjælland, Møn og Lolland-Falster
Tilbudet gælder for eltavler op til 10 m².
Eltavler over 10 m² pålægges kr. 125,- ekskl. moms, pr. påbegyndt m².
Vor autoriserede elinstallatør fra Vandteknik ApS, ledsager termograføren til vandværket og deltager under hele
termograferingen. Vi udarbejder den krævede rapport, som fremsendes til vandværket. Af hensyn til arbejdets udførelse
planlægger vi hvornår termograferingen udføres.
I forbindelse med fremsendelse af termografirapporten, kan vi vedlægge et uforpligtende prisoverslag på udbedring af
de eventuelle termiske uregelmæssigheder som konstateres. Mindre fejl rettes med det samme (f.eks efterspænding, løs
forbindelse), uden ekstra omkostning.
Termograføren er certificeret af DBI, Dansk Brand- og sikringsinstitut med niveau 3 i termografering (højeste niveau eneste i Danmark). NiiR Termografering er godkendt af forsikringsbranchen til El-termografering.
Vidste I:
Såfremt vandværket er forsikret hos Tryg via FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark, skal I have foretaget en
termografering af vandværkets eltavler inden for 2 år, siden sidste termografering
I henhold til vilkår i forsikringspolicen skal alle El-tavler, herunder styretavler
termograferes, efterses og rengøres hvert andet år. Termograferingen skal
udføres af certificeret termografør. Termograføren skal være uvildig og må
ikke reparere eller udbedre evt. fejl. Kravet er et supplement til alm.
vedligeholdelse og medvirke til at reducere risikoen for brand og/eller
pludselige strømafbrydelser.
Konsekvensen ved ikke at opfylde kravet, kan koste vandværket en udvidet
selvrisiko ved en skade, se venligst Jeres police.

Ring / mail til Bendt P. Johansen, på tlf.: 5193 7371 / mail: bpj@vandteknik-aps.dk og aftal nærmere.
Husk vi er altid parate til en uforpligtende snak, om alt fra kilde til kande.
Med venlig hilsen
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