
t 

        

Servicefaget er i 
udvikling. Hvad er 

”yt” og hvad er  

”in”? Kom med…. 

Kom og hør nærmere om hvordan service-
markedet udvikler sig for varmeløsninger. 

Branchens aktører har samlet sig om 

denne temadag, hvor der sættes fokus på 
de nye teknologier i varmeforsyningen. 

Servicefolk løser en stadig vanskeligere 
opgave, som er vigtigere end nogensinde.  
 

Markedet flytter sig fra kedelløsninger til varmepumper, fra 
fossile brændsler til vedvarende energiformer, fra velkendte 
til mere komplicerede teknologier. Service sker i dag ikke 
kun for at undgå driftsstop og sikre en effektiv drift, men 
også i en højere sags tjeneste, for at beskytte det globale 
klima. Omstillingen involverer fabrikanter, installatører og 
servicevirksomheder, som alle lærer nyt og oparbejder en ny 
faglig stolthed i at kunne overskue og mestre de nye vilkår. 

Dagen vil bl.a. omfatte indlæg om følgende temaer: 

- Nye energistrategier: Energistyrelsen, om bl.a. 

kedelfyr, varmepumper og fjernvarmeløsninger 

- Varmefordeling: Her ligger en gevinst til ejeren: 

Sådan kan du tilbyde kortlægning og indregulering! 

- Varmepumpeservice: Her ligger en gevinst til dig! 

Få overblik over tidens krav til installation og service. 

- Hybridanlæg: Bliv ejerens foretrukne service-

partner, ved at kunne servicere hele enheden 

- Måleteknik: Her er de typiske fejl, som 

kalibreringsvirksomheden oplever på udstyret. 

- Digitalt I: Faktura og servicerapport i ét! 

- Finansiering: Et koncept for servicevirksomheden? 

- Digitalt II: Hvad betyder I-o-T egentlig? Er ”Din 

partner i Skyen” spøgelse, vision eller virkelighed? 

Indlæg tilgængelige online 
Vi lægger naturligvis alle præsentationer fra VSD-2019 op 
på TI’s hjemmeside fra dagens start. Alle præsentationer vil 
være tilgængelige online under hele arrangementet. 

 

Udstillere og indlægsholdere 
Der bliver stande med udstillinger fra branchens aktører. Vi 
er i fuld gang med at træffe aftaler med indlægsholdere og 
udstiller. Programmet er superaktuelt og kan ses på 
hjemmesiden i sin helhed.                                       Klik her!  

 

Tid og sted                                 
Tåstrup:  Tirsdag den 21. maj 
Århus:  Torsdag den 23. maj 

Skriv temadagen i kalenderen og reserver plads allerede nu.                                     
Klik her! 

Energi- og servicebranchen inviterer til:  

VARMESERVICEDAGEN på Teknologisk Institut - 2019 

https://www.teknologisk.dk/kurser/varmeservicedagen-paa-teknologisk-institut-2019/k90389?cms.query=varmeservice
https://www.teknologisk.dk/kurser/varmeservicedagen-paa-teknologisk-institut-2019/k90389?cms.query=varmeservice

