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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 driftsik-
kerhed 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

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

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

UPS-ANLÆG
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SERVICE, DRIFT & VEDLIGEHOLD

Vi servicerer alle typer af nødstrøm, herunder både generatoranlæg og UPS-anlæg. 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 driftssikkerhed. Vi tilpasser alle vores serviceaftaler, så de opfylder det aktuelle 

behov hos den individuelle kunde.

Tilbundsgående montørrapporter udfærdiges ved eftersyn

Udførlige rapporter og testskemaer udfærdiges ved hvert eftersyn med fuld dokumentation af driftshistorikken.

I tilfælde af en pludselig opstået skade på en komponent er dokumentation for drift og vedligehold et krav for ud-

betaling af eventuel maskinkasko. Uanset om det gælder generatoranlæg eller UPS-anlæg kan vi imødekomme 

ethvert behov for dokumentation.

Originale reservedele benyttes som standard til alle fabrikater

Vi har eget reservedelslager og råder over nødvendigt udstyr til test og reparationer. Vi har en flåde af veludstyrede 

servicebiler og flere transportable enheder til belastningstest, hvis paralleldrift med nettet ikke er muligt. Vi har alt i 

specialværktøj og måleudstyr. Måleudstyret bliver kalibreret løbende, så validiteten af vores målinger altid er fuldt 

dokumenteret.

Vigtigheden af service

Altid i nærheden 

Vores veluddannede montører og faglige kompetente 

teknikere efteruddannes løbende, blandt andet gennem 

omfattende efteruddannelsesprogrammer hos vores 

hovedleverandører SDMO - KOHLER og RIELLO UPS.

Vi lægger stor vægt på en relevant uddannelsesbaggr-

und og erfaring når vi rekrutterer til serviceafdelingen. 

Uanset hvilket problem der måtte opstå, har vores me-

darbejdere kompetencerne til at løse det.

Vi er klar til at rykke ud 24 timer i døgnet - alle årets dage. Dermed kan der hurtigt og effektivt igangsættes fejlfind-

ing og reparation, hvis uheldet er ude. Vi stiller ufravigelige krav til vores hovedleverandører om, at de skal være 

til rådighed døgnet rundt. På den måde kan vi minimere nedetiden på kritisk udstyr.

Landsdækkende 24-timers vagtordning
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SERVICEAFTALE

Med en serviceaftale garanterer vi optimal driftssikkerhed på den komplette UPS- eller generatorinstallation. En 
serviceaftale indeholder typisk et årligt eftersyn med fokus på vedligeholdelse i henhold til forskrifterne fra den 
specifikke leverandør af motor, generator eller UPS-anlæg. Aftalen tilpasses kundens ønske med hensyn til ser-
vicebesøg.

Vi sørger for:
- At alle køle- og smøremidler lever op til standarderne
- Udskiftning af start- og backup batterier ved anbefalede intervaller
- Udførelse af tests, så komponenterne motioneres, hvilket udmønter sig i en god driftsrutine ved uventede hæn-
delser

Vi bruger udelukkende originale reservedele og komponenter med garanteret hurtig levering. 

 Hvorfor serviceaftale?
En serviceaftale er ikke kun en garanti i forhold til driftsikkerheden på generatorinstallationen. Det er en også ek-
stra forsikring, når det gælder uforudsete og kritiske situationer.

I tilfælde af en pludselig opstået skade på en komponent, er drifts- og vedligeholdelsesdokumentation et krav for 
udbetaling af eventuel maskinkasko.

Vi udfører fejlsøgning og analyse af data som en del af vores eftersyn, og leverer udførlige rapporter. 

Serviceaftalen er din sikkerhed
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SERVICE AF GENERATORANLÆG

Vi sætter en ære i at tilbyde god service i hele landet i alle døgnets timer. For at det kan lade sig gøre, er vi nødt 
til at have et stærkt team af kompetente og veluddannede medarbejdere, der kan skabe fundamentet for vores 
serviceorganisation. Vi servicerer alle fabrikater af generatoranlæg, nødstrømsanlæg samt RIELLO UPS-anlæg.

Vi har specialiseret os i reparation og forebyggende vedligehold af generatoranlæg. Størsteparten af disse anlæg 
står stand-by, hvor sikker forsyning er en absolut nødvendighed, dvs. sygehuse, hospice, plejehjem, medicinal- og 
fødevare industri, pengeinstitutter, datacentre, tele og kommunikations branchen osv. Vi har været i branchen i 
mere end 80 år, og har opbygget et solidt kendskab til alle typer anlæg og styringer, der findes på markedet.

Derudover supporterer vi alle typer generatorstyringer og kontrolsystemer .

Vi arbejder ud fra fabrikantanbefalinger og leverer fuld dokumentation i form af udførlige montørrapporter og 
test-skemaer. I tilfælde af en pludselig opstået skade på en komponent er drifts- og vedligeholdelsesdokumenta-
tion et krav for udbetaling af eventuel maskinkasko.

Vores service er landsdækkende, og udføres af højt kvalificerede fagfolk med mange års erfaring indenfor repa-
ration og vedligehold. Vores servicebiler er udrustet med det nødvendige specialværktøj, PC’er samt måle- og te-
studstyr. Derudover har vi et stort lager af reservedele for at kunne opretholde et højt serviceniveau ved pludseligt 
opstået behov.

Landsdækkende service
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SERVICE AF UPS-ANLÆG

Vi udfører komplette serviceeftersyn på UPS-anlæg fra vores italienske leverandør, RIELLO. Vi lagerfører re-
servedele til alle vores UPS-anlæg, og kan, hvis det bliver nødvendigt, skaffe reservedele fra dag til dag direkte 
fra leverandøren.

Alle vores UPS-teknikere uddannes løbende hos Riello i Italien. Herved sikres det, at de altid er opdateret med 
sidste nye information omkring service og reparation af RIELLO UPS-anlæg.

Vi kan tilbyde den serviceaftale, der passer præcis til jeres behov, hvad enten det gælder eftersyn i eller uden for 
normal arbejdstid. Aftalen kan være med eller uden forbrugsdele og kan endvidere indeholde udskiftning af batter-
ier. Vi finder altid en serviceaftale, der passer til jeres krav til sikkerhed samt økonomi.

Da servicering af UPS-anlæg er en del af vores døgnbemandede vagtordning, har vi ved et eventuelt nedbrud 
mulighed for at stille med en uddannet UPS-servicetekniker indenfor fire timer - dette gælder alle døgnets timer og 
alle ugens dage. Fejlfinding og reparation kan således startes straks, så nedetid bliver absolut kort.

Efter hvert servicebesøg udfærdiges servicerapport, så I har mulighed for at dokumente det forbyggende vedlige-
hold.

Landsdækkende service
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