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HVEM ER PM ENERGI A/S?
PM ENERGI er Danmarks førende leverandør 

af generator- og nødstrømsanlæg samt RIELLO 

UPS-anlæg. Der er tale om attraktive og solide 

produkter, der lever op til kravene om funktions-

dygtighed, driftsikkerhed og lang levetid. Vi le-

verer både standardanlæg og specialløsninger 

indenfor nødstrøm.

PM ENERGI er en landsdækkende virksom-

hed med mere end 60 medarbejdere. Det har 

højeste prioritet at være tæt på vores kunder – 

uanset hvor i Danmark de befinder sig. Vi har 

hovedkontor i Brønderslev og en fuldt bemandet 

afdeling på Sjælland.

PM ENERGI tilbyder en 24-timers vagtordning, 

som er din garanti for, at nødstrømmen altid er 

driftsklar til at levere den nødvendige backup. 

Er uheldet ude rummer vores lager mere end 

20.000 varenumre, og med kort varsel kan vi 

fremskaffe alle ikke-lagerførte reservedele.

OM PM ENERGI A/S
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PRODUKTPROGRAM

UPS-anlæg
No-Break, 0,4 kVA – 800 kVA
Vi er registeret forhandler af UPS-anlæg RIELLO UPS i Danmark, Island, Færøerne 
og Grønland. Vi tilbyder europæisk producerede UPS-anlæg af højeste kvalitet. Fra 
0,4 kVA til flere MVA. Vores produktprogram omfatter alle typer UPS-anlæg – med eller 
uden trafo, traditionelle batteribanker, roterende løsninger, supercaps og meget mere.

Generatoranlæg/nødstrømsanlæg
8 kVA – 3500 kVA
Vi har landets stærkeste program i generatoranlæg og nødstrømsanlæg. Fra ganske 
få kVA til flere tusinde kVA leverer vi nødstrøm til back-up i tilfælde af strømsvigt. Vi 
tilbyder et stort udvalg af standardanlæg og opbygger specialløsninger tilpasset det 
aktuelle behov. Alle generator- og nødstrømsanlæg kan enten leveres som stationære 
eller mobile enheder – og med støjdæmpning, hvis dette ønskes.

Transportable generatoranlæg, svejseanlæg og pumper
1 kVA – 20 kVA
Vi tilbyder alt i transportable generatoranlæg, svejseanlæg og pumper til arbejds- 
og hobbybrug. Karakteristisk for produktprogrammet er funktionalitet, fleksibilitet og 
gennemtænkt design. Anlæggene kan leveres som åbne, støjdæmpede eller mobile 
enheder.

Service og reservedele
I forlængelse af de forskellige produkter vi sælger, servicerer vi ligeledes alle typer af 
nødstrøm, herunder generatoranlæg og UPS. Reservedele skaffes med kort varsel, 
hvis de ikke er lagerført på vores velassorterede lager.
Vores servicekoncept er baseret på fabrikantanbefalinger og mange års teknisk viden. 
Forebyggende vedligehold, kontrol og test af anlæg, er afgørende for at opnå en høj 
driftsikkerhed. Vi tilpasser alle vores serviceaftaler, så de opfylder det aktuelle behov 
hos den individuelle kunde.

Ved PM ENERGI beskæftiger vi os med fire forskellige produktkategorier, som du kan læse mere om nedenfor. 
Alle vores anlæg opbygges med anerkendte komponenter, som opfylder de strengeste krav til kvalitet og 
driftssikkerhed for nødstrøm. Vores projektafdeling har stor erfaring i design af komplekse styringer til en hvilken 
som helst løsning. Hvis du har spørgsmål angående produkter, ydelser eller andet, er du meget velkommen til at 
kontakte os (se kontaktpersoner på næste side).
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KONTAKTOPLYSNINGER

SERVICE
Servicechef 

+45 31 63 33 14
js@pmenergi.dk

Claus Ejlertsen
+45 31 63 33 52
ce@pmenergi.dk

Serviceleder 
Brian Haven Leegard 
+45 31 63 33 56
bl@pmenergi.dk

Serviceleder 
Simon B. Olsen
+45 31 63 33 67

sbo@pmenergi.dk

Service salgstekniker 
John Andersen
+45 31 63 33 55
ja@pmenergi.dk

UPS-ANLÆG

Produktansvarlig UPS 
Jesper Stripp

PM ENERGI A/S
Østergade 134 – 9700 Brønderslev

+45 98 80 18 22
salg@pmenergi.dk

CVR: 27079784
www.pmenergi.dk

GENERATORANLÆG
Tilbuds- og produktchef
Ib H. Christiansen
+45 31 63 33 12 
ihc@pmenergi.dk

Salgsingeniør 
Rasmus M. Andersen
+45 31 63 33 13 
rma@pmenergi.dk

RESERVEDELE
Reservedelssælger 
Søren Dam Andersen
+45 31 63 33 23
sda@pmenergi.dk

Reservedelssælger 
Lars Mogensen
+45 31 63 33 21
lm@pmenergi.dk

Salgsingeniør 
Per Hansen
+45 31 63 33 16
ph@pmenergi.dk
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GENERATORANLÆG

 • Manuelle generatoranlæg og nødstrømsanlæg
• Generatoranlæg og nødstrømsanlæg med automatisk opstart
• Generatoranlæg og nødstrømsanlæg med synkronisering til nettet
• Generatoranlæg og nødstrømsanlæg indbygget i støjdæmpende pladejernshuse eller containere
• Generatoranlæg og nødstrømsanlæg for paralleldrift
• Traktorgeneratorer til nødstrøm
• Nødstrømsanlæg til reservekraftforsyning
 • UPS-anlæg

Hvorfor skal du have et nødstrømsanlæg?
Når du køber et generatoranlæg/nødstrømsanlæg fra os undgår du strømsvigt og sikrer din virksomhed mod tab.

Nødstrømsanlæg dækker mange forskellige installationstyper, lige fra diverse standardløsninger indendørs/
udendørs til omfattende specialløsninger, der er tilpasset dit aktuelle behov.

Alle anlæg opbygges med velrenommerede dieselmotorer og generatorer, som opfylder de strengeste krav i 
forhold til kvalitet og driftsikkerhed for nødstrøm. Vi bruger kun de bedste og mest anerkendte leverandører på 
markedet.

Vores projektafdeling har stor erfaring i design af styringer, der overholder de strengeste kvalitetskrav på 
området.

Vi laver ofte opgaver som totalleverandør af nødstrømsløsninger, hvilket typisk vil omfatte generatoranlæg, 
komplet styring og koblingsudstyr, ventilationssystem, røggassystem med skorsten samt komplet tanksystem.

Vi leverer komplette løsninger til bl.a. hospitaler, datacentre og backup på danske øer.

Vores produktprogram af generatoranlæg og nødstrømsanlæg omfatter:

Standard- eller specialbygget anlæg?
Hvis dine specifikke behov ikke kan imødekommes med 
et færdigbygget generatoranlæg fra en af vores dygtige 
leverandører, så specialbygger vi en løsning til dig på 
vores eget værksted.

Vi tilbyder følgende typer af anlæg:
 • Åbne anlæg
• Canopy
• Container
• Mobil/trailer

Du kan læse mere om de fire kategorier af
generatoranlæg på de følgende fire sider.
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ÅBNE ANLÆG

Hvis generatoranlægget skal placeres indendørs i eget 

generatorrum, er en oplagt mulighed at vælge et åbent 

anlæg. 

Med denne løsning følger en relativt kompleks installa-

tion, da der skal tages højde for bl.a. køling af motoren, 

håndtering af overfladevarme fra motoren og genera-

toren samt etablering af udstødningssystem for røggas.

Derudover skal der indarbejdes muligheder for adgang 

til påfyldning af brændstof samt service.

Vi tilbyder løsninger lige fra 22 kVA til 3300 kVA.

Diverse anlæg indendørs
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CANOPY

Såfremt generatoranlægget skal placeres udendørs kan 

en løsning være, at indkapsle det i en canopy.

Her leveres anlægget som en komplet enhed, der kun 

kræver tilslutning af de nødvendige kabler som bl.a. 

effektkabler, styrekabler samt hjælpeforsyning til ved-

ligeholdelseslader og motorvarmer.

Det eneste fysiske krav der er til installationen af et 

canopy-anlæg er, at underlaget er stabilt, plant og giver 

mulighed for adgang til at foretage eventuelle repara-

tioner samt forebyggende vedligehold.

Vi tilbyder løsninger lige fra 22 kVA til 3300 kVA.

Mindre anlæg udendørs
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CONTAINERANLÆG

Ved større anlæg, der skal placeres udendørs, kan en 

god løsning være at indbygge anlægget i en container, 

der kan specialbygges efter behov (vi tilbyder både 20” 

eller 40” containere). På denne måde undgår du, at 

anlægget optager plads i eksisterende bygninger, og det 

giver en hurtig og fleksibel installation, idet vi bygger et 

nøglefærdigt anlæg på eget værksted.

I forhold til ovennævnte canopy-løsning giver denne 

løsning bedre muligheder for isolering, der medvirker 

reduceret støjniveau samt reduceret varmetab under 

stilstand. Desuden kan der i containeranlæg installeres 

større dieseltanke samt tavleanlæg.

Tankanlæg og koblingsanlæg kan ligeledes installeres i 

containere.

Vi tilbyder løsninger op til 2500 kVA installeret.

Større anlæg udendørs

MOBIL/TRAILER
Diverse mobile anlæg
I nogle situationer kan du have behov for et mobilt gen-

eratoranlæg, som du nemt kan transportere fra A til B.

Vores løsning til disse situationer er at montere gene-

ratoranlægget på en trailer eller på laddet af en last-

bil, hvilket også gør disse anlæg nemme at tilkoble og 

betjene.

Anlæggene opbygges på eget værksted, så de kan 

tilpasses netop dit behov. Vi har ligeledes stor erfaring 

inden for at sikre et lavt støjniveau.

Vi tilbyder løsninger op til 1250 kVA, og installationen 

kan enten laves med 1- eller 3-fasede udtag.
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