Serviceprogrammet fra Compvax

Service der
matcher dit behov
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Compvax er din lokale service partner
for kompressorer og vakuum pumper

Uanset hvilket fabrikat af kompressorer, vakuum
pumper og lavtryksblæsere i har, så vil Compvax
gerne være din foretrukne serviceleverandør.
Vores veluddannede lokalt placerede
serviceteknikere tilbyder landsdækkende service
med fokus på optimal drift af jeres anlæg uanset
fabrikat.
Gennem vores mange års erfaring er vi i stand
til at udføre service med originale reservedele
fra producenter som f.eks. Busch, Becker, Atlas
Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Reno, FF Monsun,
CompAir, Power System, Stenhøj, Parker, Ultrafilter,
Donaldson, Aerzner m.fl.
Compvax A/S er den eneste autoriserede salgs- og
servicepartner for Ingersoll Rand og autoriseret
servicepartner for Gardner Denver i Danmark.
Det betyder at vi til en hver tid er leverings-dygtige
i energirigtige kompressorer og vakuum pumper i
topkvalitet.

Samtidig er vores teknikere up to date med nyeste
software versioner og servicebulletiner vedrørende
netop jeres trykluft eller vakuum installation. Det er
din garanti for problemfri drift 24-7.
Vi tilbyder service- og vedligeholdelsesaftaler med
indbygget døgnberedskab for at sikre din proces
optimalt. Vi tilbyder ligeledes undervisning i brug af
vores produkter.

Kontakt Compvax for et uforpligtende tilbud på
servicering af jeres anlæg på tlf. / mail.
Casper Glassow Lauridsen
Telefon: 31 68 28 72
E-mail: cgl@compvax.dk
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Optimer dit energiforbrug med Compvax
Compvax tilbyder desuden energirådgivning
og kan hjælpe jer med at søge om tilskud til
energiforbedringer.
Træt af dyre regninger på dit elforbrug? Compvax
har løsningen – få lavet en energianalyse af dit
trykluftsanlæg. Vi har mange års erfaring fra analyse
i mere end 2.000 projekter omkring energiforbruget
til trykluft og efterbehandlingsudstyr.
Vi har avanceret måleudstyr til rådighed. Vores
indsamlede data ”igennem mere end 25 år” gør
os i stand til at komme med de rigtige løsninger,
således virksomhedens fremtidige energiforbrug er
optimeret økonomisk bedst muligt og IKKE mindst
får

Vores rapport giver mulighed for at hente tilskud
til energirigtige løsninger med det resultat at den
tekniske trykluftløsning, der ofte er kombineret
med varmegenvinding gør det særdeles attraktivt
at investere i optimering. Compvax forestår det
administrative arbejde igennem tilknyttede partnere.
Med en energi analyse afdækker vi dine behov og
kommer med løsninger, der ofte er tilbagebetalt
på under 2 år. Vi sørger for dokumentation i
forbindelse med tilskud mm. Ved hjælp af airINSITE
tilbyder Compvax Audits, hvilket giver dig en
komplet gennemgang af dine trykluftssystemer.
Heriblandt kigges på at forbedre produktiviteten,
opnå de laveste driftsomkostninger og få et hurtigt
afkast på en eventuel investering.

”DIN TRYKLUFT TIL AT FUNGERE OPTIMALT”

airINSITE kan måle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampere
Volt
kW
Tryk
Trykdugpunktet
Temperatur
Ethvert 4-20 ma signal
Flowet
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Compvax Servicecenter Vest
Marktoften 9A
8464 Galten

Telefon: 7010 3550 | Fax: 7010 3555 | E-mail: cgl@compvax.dk
www.compvax.dk
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