


Hos Coromatic A/S leverer og servicerer vi kritiske anlæg til 
vores kunder med fokus på at sikre forretningens drift 24/7 
i form af pålidelig strømforsyning og kommunikation. Vi har 
kunder inden for en bred vifte af brancher, hvor kritiske anlæg 
er grundlaget for at drive den daglige forretning, lige fra ho-
vedkontorer og datacentre til kraftværker og hospitaler.

Vi løser opgaver på flere niveauer:
• Advisory board: Vores konsulenter deltager i strategimø- 
 der i kundens virksomhed og hjælper med at lægge stra-
 tegier i forhold til forretningens krav. Vi fungerer som spar-
 ringspartner på det strategiske niveau og sørger naturlig- 
 vis for implementering og efterfølgende vedligeholdelse.

• Business solutions: Vi leverer Critical Facility-løsninger
 tilpasset kundens behov. Dette kan naturligvis inkludere  
 efterfølgende service og vedligeholdelse.

• Produktsortiment: Vi har et stort udvalg af produkter til
 kritiske anlæg.

Vores rådgivning er baseret på erfaring og knowhow med 
fokus på analyse, design og projektering samt udførelse og 
installation med efterfølgende service og vedligeholdelse af 
anlæg. Vores spidskompetencer er projektledelse og levering 
af skræddersyede totalløsninger inden for vores seks forret-
ningsområder. 

Få en skræddersyet totalløsning  
til dit kritiske anlæg 

Michael Petersen, 
adm. direktør, Coromatic A/S

Solid position i Norden
Med cirka 580 ansatte fordelt på af-
delinger i hele Norden er Coromatic 
førende på det nordiske marked for 
sikring af konstant driftoppetid som 
leverandør af komplette løsninger in-
den for kritiske anlæg. Vores kompe-
tente teknikere servicerer tusindvis 
af kunder og anlæg globalt.

Pålidelige, engagerede og 
professionelle medarbejdere
Vores værdigrundlag er baseret på tilfred-
se kunder. Vi holder, hvad vi lover – og vi 
mestrer mange typer løsninger. Ancienni-
teten i medarbejderstaben er høj, hvilket 
betyder høj grad af involvering af medar-
bejdere i processer og beslutninger. Alle 
medarbejdere bliver løbende opdateret 
på ny viden, og som organisation er vi 
certificeret på afdelings-, produkt- og 
personniveau.

Vi ser frem til et godt samarbejde. 
Velkommen til Coromatic.

Michael Petersen, adm. direktør, 
Coromatic A/S



Rådgivning, projektledelse, drift 
og service inden for:
• Strømforsyning 
• Nødstrømsanlæg
• Køling og ventilation
• Netværk og kommunikation
• Datacentre og indretning af serverrum
• Drift, service og support
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Coromatics medarbejdere tilbyder mange års erfaring med 
installationer af alle typer nødstrømsanlæg, og Coromatic er 
førende med egen ”in house”-ekspertise i både UPS-anlæg, 
generatorer og batteribanke.

Vi tilbyder egen produktion af modulære, mobile generatorer 
samt syntetisk generatordiesel – et effektivt og miljøvenligt 
alternativ til almindelig diesel. Ligeledes kan vi tilbyde eget 
mærke i batterier.

Coromatics egne ingeniører og produktionsfolk er specialister 
i valg af nødstrømsanlæg, og vores projektledere leder selv 
arbejdet med installation, idriftsættelse og dokumentation.

Nødstrømsanlæg
– vi tegner og gennemfører totalløsninger i alle størrelser

Coromatic tilbyder rådgivning, 
projektledelse, drift og service 
inden for:
• UPS-anlæg: Små eller store, stand-
 alone eller modulopbyggede
• Generatorer i alle størrelser, mobile 
 eller modulære
• Syntetisk generatordiesel
• Tilhørende batteribanke
• Høj grad af kundetilpasning
• Monitoreringssystemer 

Strømforsyning
– we have the power to supply

Coromatic leverer alt inden for AC/DC-strømforsyninger, DC/
DC-convertere, backup, ladeensrettere og invertere – også 
specialløsninger, der passer lige til dit behov.

Vi har mange års erfaring med kritiske applikationer, kunde-
specifikke løsninger og som altid god rådgivning og service. Vi 
finder altid frem til en løsning.

Produkter, der klarer vanskelige betingelser, såsom tempera-
tur, fugtighed, rystelser osv. er også Coromatic.

Har jeres udfordring at gøre med industrianlæg, energianlæg, 
windpower, tog og baneteknik, specielle køretøjer, tavler til 
talevarsling, vandbehandling, produktionsstyring, så kan vi 
hjælpe med power og backup.

Coromatic tilbyder rådgivning, 
produkttilpasning og service 
inden for:
• AC/DC-UPS og -strømforsyninger
• DC/DC-convertere
• Batterier og batteritestere
• Backup-power
• Ladeensrettere og invertere
• Kundetilpassede specialløsninger



Coromatics specialister arbejder med de nyeste former for 
kølesystemer og tilbyder komplette klimaløsninger til både 
små og store virksomhedskritiske installationer, klar til brug. 
Alt fra små kommunikationsrum til komplette og komplekse 
datacentre.

Vi ved, at effektiv køling er en nødvendighed for at sikre drift 
af IT og bygninger. Men vi ved også gennem vores omfattende 
erfaring, at effektive klimaløsninger både sparer penge og 
skåner miljøet.

Køling og ventilation
– udviklingen inden for hardware med voksende kapacitet og 
energieffektivitet stiller krav til smarte klima- og køleløsninger

Vi kan finde og tilbyde dig den 
optimale løsning til hvert enkelt 
anlæg:
• Høj kølingseffekt
• Minimalt strømforbrug
• Optimal drift
• Nyeste teknologier
• Skræddersyede løsninger

Netværk og kommunikation
– en solid netværksinfrastruktur minimerer risikoen for  
nedbrud samtidig med at afhjælpe og støtte vores kunders drift

Infrastrukturen skal opfylde både nuværende og fremtidige 
behov for ekspansion og vækst. Det er i sig selv en komplice-
ret opgave.

Coromatic tilbyder en udvidet netværks- og datakommunika-
tionsløsning. Vores specialister ved, hvordan en forretnings-
kritisk infrastruktur er afgørende for vores kunders daglige 
drift. Vi udvikler skræddersyede netværk for datacentre og 
hele anlæg – med løsninger til alt fra kabelsystemer til hele 
bygningers trådløse kommunikationsnetværk.

Nogle af de ting, vi kan hjælpe 
jer med, er:
• Designløsninger til datacentre
• Funktions- og fremtidssikret net-
 værksinfrastruktur i ejendommen
• Indendørs dækning for mobile 
 løsninger
• Centraliserede wifi-løsninger
• Intelligente, realtidsbaserede 
 dokumentationsløsninger



Vi påtager os det fulde ansvar inklusiv design, projektledel-
se, konstruktion og indhentning af tilladelser for turnkey, 
præfabrikerede og modulære datacentre og andre tekniske 
faciliteter – som fuldstændigt tilpasses alle dine betingelser 
og behov. 

Fra egne fabrikker leverer vi komplette datacentre eller præ-
fabrikerede teknikrum som nøglefærdige løsninger til kunder 
verden over – inklusiv service og vedligeholdelse.

CAMS er et helt unikt og meget fleksibelt system af overvåg-
nings-moduler, der kan give dig kontrol over hele din kritiske 
infrastruktur – eller bare dele af den. Ganske som vores 
kunde ønsker det.

Systemet tilpasses 100% kundens behov og består af 
systemer til alarmering, til overvågning og til management. 
Bemandet kontrolcentral modtager alarmerne.

Alarmsystemet kan betjenes på en smartphone. Da det er 
et system udviklet af Coromatic findes alle reservedele på 
dansk lager. 

Præfabrikerede og modulære teknikrum
– tekniske installationer som fleksible bygningsmoduler

Coromatic Alarm & Monitoring System
– CAMS er fjernovervågning af din kritiske infrastruktur

Præfabrikerede og modulære 
teknikrum:
• Datacentre
• Nødstrømsinstallationer
• Køleinstallationer
• Skandinavisk kvalitet
• Leveres i hele verden

Alarmering og overvågning udviklet 
af Coromatic:
• Kundetilpasses
• Alarmer går til bemandet kontrolcentral
• Ingen licenser
• Dansk reservedelslager
• Kan finansieres as a Service

Critical Facilities rådgivningsydelser
– fordi strategi er det vigtige udgangspunkt

Vores team af seniorrådgivere tilbyder ledelsesrådgivning til 
virksomheder og offentlige institutioner til strategisk håndte-
ring af virksomhedskritiske driftsløsninger baseret på fakta, 
analyser, erfaring og best practice. 

Resultatet af vores arbejde er øget effektivitet, forbedret 
performance og lavere omkostninger.

Critical Facilities Advisory 
– rådgivning om kritiske faciliteter. 
For eksempel kan vi tilbyde:
• Energioptimering
• Genanvendelse af energi
• Gennemgang af serviceniveau på 
 serviceaftaler (SLA’er)
• Tekniske audits



Service og support er en naturlig og uundgåelig del af vores 
helhedskoncept for sikker strømforsyning og fysisk IT-sikker-
hed. Service og support er en ydelse, der sikrer dig kvalitet af 
dit fysiske IT-miljø og den operationelle drift, du indgår i. Vi 
tilbyder landsdækkende service og support 24/7, året rundt.

Som noget ekstraordinært kan vi tilbyde dig vores as a Ser-
vice-løsning. Her kan du slippe dit anlæg 100 %. Vi overtager 
hele driften af dit anlæg. Du får 24/7 uafbrudt drift. Vi leverer 
mandskab, forbrugsvarer og reservedele til en fast aftalt pris.

Den tiltagende digitalisering har placeret nutidens kritiske 
infrastruktur og driftskritiske installationer i omgivelser, der 
bliver stadigt mere krævende og komplekse. Derfor tilbyder vi 
alle vores løsninger inden for kritisk infrastruktur og driftskri-
tiske anlæg as a Service. 

Vi påtager os det fulde ansvar fra strategi, rådgivning og 
design til integration, service, vedligeholdelse og drift af 
udvalgte dele eller hele kundens driftskritiske anlæg. Vi ar-
bejder efter en aftalt SLA til en fast pris med stærkt fokus på 
tilgængelighed og sikkerhed 24/7. 

Drift, service og support
– regelmæssige servicebesøg, overvågning eller service  
på hele din drift

As a Service
– kritisk infrastruktur leveret som en ydelse 

Få en driftssikkerhedsaftale:
• Regelmæssige servicebesøg
• 24/7-overvågning
• Reparationsservice
• Årligt eftersyn af datacentrets eller 
 serverrummets tilstand 
• Garanti for hjælp inden for aftalt tid
• Landsdækkende service og support
• Vi tager det fulde ansvar

Vi tilbyder at levere driftskritiske 
anlæg som en ydelse – nærmere 
bestemt således:
• Aftalt SLA (serviceniveauaftale)
• Gælder alle løsninger
• Coromatic tager det fulde ansvar
• Placeret hos kunden – driftet af 
 Coromatic
• En fast samlet månedlig ydelse

Vi er specialister i at bygge nøglefærdige datacenterløsninger, 
både i form af nybyggeri og som opgradering og delinstalla-
tion. Har du brug for konsulentrådgivning på et mere kom-
plekst og strategisk niveau, kan vi tilbyde dig Critical Faciliti-
es Advisory.

Inden vi igangsætter et byggeri, sikrer vi via analyser og grun-
dig behovsafdækning, at du bliver tilbudt det sikkerhedsni-
veau, du har behov for.  

Datacentre  og indretning af serverrum
– vi bygger alt fra små serverrum til datacentre på størrelse  
med fodboldbaner

Vi tilbyder:
• Grundig behovsafdækning
• Energioptimering
• Erfaring fra arbejde med mere end 
 1.000 datacentre
• Critical Facilities Advisory - rådgivning 
 på strategisk niveau



Coromatic A/S
Agerhatten 5
5220 Odense SØ
T: 66 17 62 60 
E: info@coromatic.dk 
www.coromatic.dk

Du kan også finde os på Facebook, LinkedIn og Twitter. 
www.linkedin.com/company/coromatic-a-s
www.facebook.com/CoromaticDK
Twitter: @CoromaticDK  •
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