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Fra fossile til CO2 neutrale brændsler
- få styr på vedligehold og hør om DDVs nye netværk for dig
Det kan være fristende at skifte fra diesel eller gas til biomasse. Men biomasse stiller helt
andre krav til vedligehold. Vejen fra lastbil til kedel udfordrer dit vedligeholdelsessystem
voldsomt – kom og få overblik over de nye krav.
Første møde i netværk for
driftsledere: Vedligehold på
biomasseanlæg
Du får et indblik i den vedligeholdelse som er nødvendig for
at få et biomasseanlæg til at
fungere på den lange bane. Du
får også mulighed for at danne
netværk med andre driftsledere
i samme situation. Mødet er
det første i DDV’s nye netværk
for energisektoren.

Programmet byder på
Fra diesel til biomasse – nye
krav til vedligehold v/Salgschef
Leif Hornbæk og Mads Højberg,
Tjæreborg Industri A/S
Krav til vedligeholdelsessystem
v/Rasmus Hvid, Skive Fjernvarme

Kommende møder i netværket
Vedligehold af solceller
Skjulte elektriske fejl
Kedelanlæg og vedligehold
Vedligehold af motor og diesel-anlæg
Røgrensningsanlæg nye muligheder

Om DDV og det nye netværk
Se mere om programmet og
praktiske oplysninger på bagsiden

Deltag gratis i det første møde og hør mere om netværket.
Tilmeld dig på www.ddv.org
fordi vedligehold er mennesker

PROGRAM
DDV starter nyt netværk for driftsledere. Deltag gratis i det første møde og få overblik over de
nye krav til vedligeholdelsessystemet, hvis du overvejer at skifte til biomasse på et tidspunkt.
Kl 12.30
Kl 13.00
Kl 13.45
Kl 15.00
Kl 15.50

Tjek-in og kaffe
Velkomst og præsentation, intro til DDV og det nye netværk
Fra diesel til biomasse – nye krav til vedligehold v/ Salgschef Leif Hornbæk og Mads Højberg,
Tjæreborg Industri A/S
Spørgsmål og debat
Krav til vedligeholdelsessystem v/Rasmus Hvid, Skive Fjernvarme
Spørgsmål og debat
Afslutning og tak for idag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid: Onsdag den 20. oktober kl. 13.00-16.00
Sted: Center for Drift og Vedligehold, Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Deltagelse i efterfølgende DDV-netværksmøder kræver medlemskab af foreningen.
Firma medlemskab kr. 5.500 pr år.
Herunder kan registreres op til 5 personer, som hver især får tilsendt medlemsmagasinet og hvad
der iøvrigt udsendes af info til medlemmerne.
Et firmamedlemsskab giver øvrige ansatte i medlemsvirksomheden adgang til at deltage i DDV’s
konferencer til medlemspris.
Personligt medlemskab kr. 1.650 pr år.
Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til anden person.
Tilmelding
www.ddv.org, ddv@ddv.org eller telefon 7591 4455.

Deltag gratis i det første møde og hør mere om netværket.
Tilmeld dig på www.ddv.org
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