Professionel service på alle pumpefabrikater

PROVEN TECHNOLOGY

DESMI

Service
• Reparationer af alle pumpetyper, uanset
fabrikat.
• Lagerføring af ombytningspumper/
reparationspumper og pumpedele
• Idriftsættelse
Vi tilbyder også landsdækkende samhandelsaftaler
til storkunder. Vores mangeårige erfaring inden for
service, vedligehold og reparation af stort set alle
pumpetyper gør, at vi er i stand til at løse de fleste
opgaver. Vores kunder og deres behov spænder
vidt, lige fra private virksomheder, boligforeninger
og facility service til industrien og den offentlige
forsyning.

Du er altid velkommen til at ringe på vores hotline:
7023 6363 eller til at maile: servicedk@desmi.com hvis
du har spørgsmål eller problemer vedrørende pumper
eller pumpesystemer. Der sidder servicekoordinatorer
og teknikere klar til at hjælpe dig.

Eksempelvis udfører vi faste eftersyn og reparationer
på:
• Dykkede og tørtopstillede dræn- og
spildevandspumper og -systemer
• Diesel- og el-drevne sprinkleranlæg
• Fjernvarmepumper
• Svømmebadspumper
• Industripumper
• Trykforøgerpumper og -systemer
• El-motorer både AC og DC
• Gear og omrørere

DESMI Service udfører landsdækkende vedligehold,
service og reparationer på alle pumpetyper, uanset
fabrikat.
Vi tilbyder:
• Faste eller tilstandsbaseret serviceeftersyn
• Forebyggende vedligehold og energioptimering
• Overvågning af pumpestationer og
pumpesystemer
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Visuel inspektion
Kontrol af akseltætning
Kontrol af drevindstilling
Kontrol af lejestøj
Aflæsning af tid
Aflæsning af o/min i driftspunkt
Aflæsning af Hz i driftspunkt
Måling af ampereforbrug i driftspunkt
Smøring af lejer
Måling af differenstryk

Pumpeservice
•
•
•
•

Specialuddannede montører
Specialudstyrede servicevogne med kran
Ombytningspumper samt nye pumper
Fem lokale servicecentre fordelt over hele
landet

Procedure for reparationer:
• Ring 7023 6363 og få oplyst et forsendelses-/
modtagernummer
• Vi modtager pumpen og laver en uforpligtende
tilstandsrapport
• Vi oplyser pris og leveringstid på reparation og
alternativt en ny tilsvarende pumpe
• Vi reparerer, tester og maler pumpen eller
skaffer en ny tilsvarende pumpe og sender den
til jer
• Pumpeservice – i hele landet
Alle vores servicebiler er specialindrettet med bl.a.
kraner, nødpumper og specialinstrumenter til diagnosticering og fejlfinding.
På vores hovedreparationsværksted i Nørresundby
reparerer vi alle pumpetyper, uanset fabrikat. Der er
også mulighed for kapacitetstest og certificering af
pumper til offshore industrien.

Alle servicemontører / teknikere er udstyret med
tablet, hvor de kan modtage akutte ordrer og bestiller reservedele.

LANDSDÆKKENDE SERVICENUMMER: +45 70 23 63 63

Sikkerhed & Service
DESMI har gennem fem år samarbejdet med Energigruppen, et varmeforsyningsselskab der dækker 15.000 brugere
i Herning og omegn. Som maskinmester
kender Esben Nagskov virksomheden fra både leverandør- og servicesiden.
»Da vi undersøgte markedet for fjernvarmepumper,
havde DESMI den rette kombination af rigtig pris og
ordentlig kvalitet. Samtidig kendte vi deres serviceafdeling fra det forudgående samarbejde, og vi vidste,
at vi kunne regne med en god behandling. Også når
vi køber oliepumper er der hurtig opfølgning på det
tekniske,« siger Esben Nagskov.
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