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Hos Intego har vi opbygget en solid el-teknisk specialkompetence inden for ombygning, montage, service og vedligehold
hos de danske kraftværker. Vores mangeårige erfaring er din garanti for,
at du får løsninger, som er både fremtidssikrede og af høj kvalitet.
Vi monterer og servicerer alle former for høj- og mellemspændingsanlæg i tæt samarbejde med dig som kunde. Derudover udvikler og
implementerer vi instrumenterings- og automationsløsninger tilpasset
netop dit anlæg.

Indgående branchekendskab
Driftsikkerhed er et nøgleord i forbindelse med et kraftværk. Derfor har vi specialister, som udelukkende
arbejder med kraftværksbranchen, og som kender de specifikke anlæg og udfordringer. Vores montører
og teknikere er også altid opdateret med den nyeste viden på området. Det er din sikkerhed for, at vi
leverer kvalitet og effektivitet, når vi arbejder med at optimere dit anlæg.
Kompetencemæssig bredde
Ved at samarbejde med os får du en partner, som leverer alt fra totalløsninger til mindre installations- og
montageopgaver. Dit kraftværk får således adgang til stor kompetencemæssig bredde og erfaring inden
for teknisk montagearbejde, herunder SRO-, jordings- og lynaflederanlæg, el- og mekanisk instrumentmontage, service- og vedligeholdelsesarbejde samt PLC og automation. Ved større opgaver opretter vi en
projektorganisation med én kontaktperson. På den måde skaber vi i fællesskab den bedste forudsætning
for et optimalt samarbejde.
Fokus på driftsikkerhed
En opgradering af dit anlæg er en oplagt mulighed for at optimere driftsikkerheden. Vores erfarne
specialister udfører hurtigt og sikkert opgraderingen, og du vil efterfølgende opleve en række forbedringer,
herunder en bedre driftsøkonomi, et fremtidssikret styresystem, hurtigere fejlfinding samt ensartet kvalitet
og dokumentation. Samtidig sikrer vi, at dit anlæg bliver opbygget og vedligeholdt efter de standarder, der
er gældende i branchen.
Service på dine præmisser
Vi løser serviceopgaver og står klar til at afhjælpe både store og små fejl i dit anlæg, hvis uheldet skulle
være ude. I tæt samarbejde med dig udarbejder vi en beredskabsplan, der nøje bliver tilpasset dine
behov. Vi har et stærkt elektriker-team samt flere mobile mekaniske værksteder, som kører ud fra vores
lokalafdelinger over hele landet. Vores serviceteam er derfor altid i din nærhed, og med døgnservice hele
året rundt er du sikret en optimal drift af dit anlæg.
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