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Teknisk
afdeling

25 års erfaring
Danmarks Vindmølleforening blev grundlagt i 1978 og har til formål at hjælpe
foreningens medlemmer samt at informere on vindkraft.
Siden 1990 har DV haft en teknisk afdeling, som rådgiver om tekniske
spørgsmål til DVs medlemmer samt udfører inspektioner af mange slags på
vindmøller.
Danmarks Vindmølleforening arbejder ikke kun for foreningens medlemmer,
men også i udlandet på store parker on-shore som off-shore.
Vi tilbyder uvildig rådgivning og et stort udvalg af forskellige typer inspektioner på vindmøller og vindmøllekomponenter.

Eksempler på ydelser
Standardeftersyn
Visuel inspektion af alle tilgængelige
komponenter i vindmøllen.
Kan udføres f.eks. ved:
• Eftersyn inden udløb af garanti
• Tilstandsvurdering ved salg/køb af
mølle
• Generel tilstandsvurdering

Endoskopundersøgelse
af gear
• Inden udløb af garanti på gearet
• Ved mistanke om defekt på gearet

Fotografering af vinger
• Udføres med kamera fra terræn
• Billig metode til dokumentation af
vingernes tilstand

Filterundersøgelser
• En meget effektiv og billig metode til at
diagnosticere lejeskader i gear
• Vi har verdens største erfaring med
denne metode

Driftsledelse på
højspændingsanlæg
• Alle højspændingsanlæg skal have en
driftsleder
• Inspektion af anlægget hvert år
• Termografering af komponenter og
forbindelser

Teknisk rådgivning
•
•
•
•

Rådgivning om teknik på vindmøller
Såvel indland som udland
Enkeltmøller eller store parker
Gennemgang af servicekontrakter

Udvidet konsulentaftale
• Aftale om fortløbende inspektioner og
rådgivning
• Standardeftersyn hvert år eller hvert
andet år
• Anbefalinger til den videre drift
• Olieanalyser
• Filterundersøgelser
• Eventuelt kontrolinspektioner

Rådgivning i forsikringssager
• Rådgivning og teknisk redegørelse i
hele sagsforløbet
• Besigtigelse af skadede dele sammen
med taksator

Se priser og produktblade på www.dkvind.dk

