Udvidet
konsulentaftale

Produktblad
TEKNISKE KONSULENTER

En udvidet konsulentaftale tilbydes medlemmerne
i Danmarks Vindmølleforening og består af flere
elementer.

Eksempler på viden efter
besøg i møllen

Aftalen kan tegnes med eftersyn hvert år eller
hvert andet år. Om man vælger eftersyn hvert år
eller hvert andet år kan være afhængig af mølletype, møllens historie og ens ønsker som mølleejer om viden om møllens drift.

Det indeholder en udvidet
konsulentaftale
• Et standard eftersyn (se særskilt produktblad)
• Olieanalyse. Der tages en olieprøve ved hvert
standardeftersyn.
• Undersøgelse af oliefiltre. Alle filtre der udskiftes undersøges for slidpartikler.
• Overvågning via MillWatcher. Denne ydelse tilbydes kun til mølletyper MillWatcher har adgang
til. Denne overvågning sikrer at vi får meddelelse om fejl på møllen, og hvis der ikke kan
etableres kontakt til møllen via fjernovervågningen. Man undgår således at møllen står stille i
mange dage uden at nogen opdager det.

Afskalning på forkant af vinge.
Behov for reparation i nærmeste fremtid
hvis skadens omfang skal begrænses.

• Der kan tilvælges kontrolinspektioner. Dette
er mindre inspektioner, hvor der ses efter oliestand, fedtmængder, lækager, umiddelbare skader m.m. For aftaler med årligt eftersyn kan der
vælges en kontrolinspektion mellem standard
eftersynene. For aftaler med standard eftersyn
hvert andet år, kan der vælges en eller tre kontrolinspektioner mellem standard eftersynene.
• Der tilknyttes en teknisk konsulent til hver
mølle med udvidet konsulentaftale, og det tilstræbes at denne konsulent udfører alle eftersyn og har kontakt til mølleejer. Konsulenten
kan have kontakten til reparatører ved større
reparationer på møllen, således at det sikres at
reparationerne bliver udført forsvarligt.

Rapporter
Standard eftersyn
Der udfærdiges en rapport indeholdende relevante
værdier aflæst i styring, identifikation af hoved-

Slange til automatisk smøring af generatorleje er gået løs på generator.
Generatorleje bliver ikke smurt.

komponenterne samt beskrivelse af observationerne under eftersynet.
Alle unormale forhold beskrives og dokumenteres
med fotos.
Konklusionen indeholder en liste over alle unormale forhold, eventuelle forhold hvor lovgivning
ikke er fulgt samt øvrige anbefalinger til møllens
drift.
Oliefiltre
Der udfærdiges en rapport som beskriver resultatet fra undersøgelsen af udskiftede oliefiltre.
Olieanalyse
Der udfærdiges en rapport som beskriver resultatet af olieanalysen.
Kontrolinspektioner
De årlige eller to-årige inspektioner kan suppleres
med en eller flere kontrolinspektioner mellem de
ordinære inspektioner. Nærmere beskrivelse og
priser findes i Produktbladet Kontrolinspektion.
Knækket tandhjul i gear.

Hvornår skal du vælge en
udvidet konsulentaftale?

Mølle stoppet og gear efterfølgende
udskiftet under garanti.

Ikke alle vindmølleejere har tekniske forudsætninger, ønsker og muligheder for at tage del i møllens
drift, herunder tekniske diskussioner med f.eks.
servicefirmaer.
Her vil en uvildig konsulent følge deres vindmølles
drift nøjere, samt følge med i udførelsen af service og reparationsarbejde for mølleejeren.

Priser
Eftersyn en gang årligt
Møller under 500 kW
Møller fra 500-1499 kW
Møller på 1500 kW og derover

9.330 kr.
13.100 kr.
18.650 kr.

Eftersyn en gang hvert andet år
Møller under 500 kW
Møller fra 500-1499 kW
Møller på 1500 kW og derover

11.000 kr.
15.550 kr.
20.900 kr.

Løsrevet krøjemotor på grund af revnet
krøjegear.

Priserne er medlemspriser 2017,
incl. transport og rapporter, excl. moms.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter er uvildige,
erfarne og seriøse.
Teknisk afdeling er certificeret efter ISO 9001. Det sikrer,
at kvaliteten af vores arbejde altid er i fokus og har højeste
prioritet.
De udfører hvert år eftersyn i et meget stort antal vindmøller
og har derfor et detaljeret kendskab til alle vindmøllefabrikater, -størrelser og -typer.
Erfaringsopsamlingen er et stort aktiv for alle vindmølleejere.
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