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Hos Intego har vi opbygget en stor erfaring med at gennemføre lovpligtige eftersyn inden for el-teknik og mekanik.
Ud over at være et myndighedskrav hjælper de periodiske
eftersyn til at forebygge ulykker og nedbrud og dermed øge din virksomheds produktionssikkerhed.
Vi planlægger i fællesskab de nødvendige eftersyn, så de udføres til
mindst mulig gene for produktionen. En serviceaftale med os er samtidig din garanti for, at din virksomhed til enhver tid lever op til gældende regler på områder.

Din sikkerhed – vores styrke
Hos Intego har vi stor kompetencemæssig bredde inden for el-teknik og mekanik, og derfor kan
du trygt overlade de løbende eftersyn til os. Vi udfører eftersynene efter et fastlagt forløb jævnfør lovgivningen på området. Det er din sikkerhed for, at bygninger, værktøj og andet materiel er
effektivt, så du undgår nedbrud eller brand og altid lever op til gældende lovkrav.
Brugervenlig kundeportal
Efter gennemført eftersyn leverer vi al dokumentation via vores webbaserede kundeportal på
www.intego.dk. Her kan du blandt andet kan finde eftersynsdokumentation, tidspunkt for næste
eftersyn, kontaktperson og statistik. Når myndighederne efterspørger dokumentation, har du
altid nem adgang til denne via din side på vores kundeportal.
Certificering er garanti for kvalitet
Intego er DBI-godkendt til at udføre el-termografering. Certificeringen, som flere og flere forsikringsselskaber efterspørger, er din sikkerhed for, at termograferingen udføres fagligt korrekt.
De termiske billeder viser temperaturafvigelser og afslører, hvis der er fejl på tavler og tekniske
installationer i din virksomhed. Vi er også DBI-certificeret til at gennemføre installation, service
og vedligehold af ABA, ABV (termisk) og AVA anlæg.
DBI-certificeret inden for:
• Termografering
• ABA - Automatisk Brandalarmerings Anlæg
• ABV - Automatisk Brand Ventilation (termisk)
• AVA - Automatisk Varslings Anlæg
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