
ver vooruit in duurzame technologie

In alles wat vanzelfsprekend lijkt, 
schuilt een gevaar. Vanzelf-
sprekendheid maakt 
minder alert. Zo vertrouwt u 
er op dat het licht aangaat als u 
op de lichtschakelaar drukt. Dat 
dachten ook al die bedrijven in de 
Bommelerwaard. Tot in december 
2007 een helikopter tegen hoog-
spanningskabels vloog. Een zeldzame 
gebeurtenis. Toch blijft het techniek 
en is niet elke storing te voorkomen. 
Op zo’n moment beseft u de 
enorme waarde van een 
eigen stroomvoorziening 
als back up. 

Dit soort noodstroomvoorzieningen bouwt 

en onderhoudt Cofely. Back up-systemen: 

warmtekrachtinstallaties voorzien van diesel 

of gasmotoren, noodstroominstallaties en 

no-breakinstallaties.  

Cofely levert, engineert en bouwt nood-

stroomvoorzieningen van het brandstof-

systeem tot en met de aansluiting op het 

gebouwenbeheersysteem. Wij zorgen voor 

een naadloze aansluiting en werking van 

de noodstroombesturing in combinatie met 

het gebouwbeheersysteem. Daarbij hoort 

ook de instructie van uw medewerkers. 

Ook kunt u een servicecontract voor 

onderhoud en desgewenst beheer voor 

langere tijd afsluiten. Cofely heeft op beide 

terreinen jarenlange ervaring en expertise 

opgebouwd. Onze storingsdienst garan-

deert technische ondersteuning overal in 

Nederland, dag en nacht. 

Een oplossing van Cofely reikt verder. 

Wij houden rekening met aspecten als 

duurzaamheid, cost of ownership, energy 

effi ciency en asset effi ciency. Wij denken 

met u mee. Na inventarisatie en advisering 

wordt een duurzaam, effi ciënt en betrouw-

baar systeem met een zo hoog mogelijk 

rendement gebouwd. Gedurende het gehele 

traject wordt de installatie zoveel mogelijk 

ingericht volgens klantwens.

DE AANPAK VAN EEN EXPERT

Cofely levert en onderhoudt al jaren energie-

systemen, onder meer in de:

• gezondheidszorg

• industrie

• banken

• verzekeraars

• ICT bedrijven

• openbare gebouwen.
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Op elke locatie realiseren we maatwerk. Aan zo’n unieke oplossing gaat een gedegen 

analyse en inventarisatie van uw situatie en huidige installatie vooraf. Op deze basis, samen 

met uw specifi eke wensen, wordt een plan van aanpak opgesteld om de uitvoering soepel 

te laten verlopen.

Bij de uitwerking van de gekozen oplossing spelen milieueisen, kwaliteitsbewaking en 

certifi cering een belangrijke rol. Zo weet u zeker dat aan wettelijke eisen en normen 

wordt voldaan. Normen zoals die gelden voor bijvoorbeeld uitlaatgasemissies, veiligheid, 

constructies, elektrische en thermische energie.

Naast energiesystemen kunt u bij Cofely terecht voor beheer, revisie, beproeving en vervanging 

van generatoren (laag- en hoogspanning), elektromotoren (laag- en hoogspanning), pompen, 

ventilatoren, compressoren en verbrandingsmotoren. Ook aanverwante technieken, zoals 

aandrijftechniek, hoogspanningtechniek en diverse inspectie- en kalibratietechnieken horen 

thuis in het pakket van Cofely.

ONZE ACHTERBAN, EEN WERELD VOL ENERGIE

Ons bedrijf is onderdeel van Cofely, dé marktleider in technische dienstverlening in Nederland. 

Cofely hecht grote waarde aan effi ciënt energieverbruik bij opdrachtgevers. De brede 

kennis bij specialisten vanuit diverse disciplines is daarbij onmisbaar. Engineers van Cofely 

zijn continu op zoek naar nieuwe en betere oplossingen. Beter in de zin van: effi ciënter, 

kostenbesparend en milieuvriendelijker. 

Het is een groot voordeel dat Cofely een dochteronderneming is van GDF SUEZ, een wereld-

speler in de energiesector. Dat geeft direct toegang tot talloze technologische ontwikkelingen 

op het gebied van energie.

BIJZONDERE SPECIALISMEN MOET JE SOMS UIT HANDEN GEVEN.
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Landelijke storingsdienst.
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