
Shell Raffinaderiet, Fredericia:

Tilstandsbaseret vedligehold er det rette for os
”Forsyningssikkerhed er vigtig for et raffinaderi, 

der skal køre 24/7/365.” siger Mathias Skov,  

Elektrisk Disciplin Ingeniør på Shell Raffinaderiet 

i Fredericia.

 

 

”Vi har brug for at få udført kapacitetstest og 

serviceeftersyn på vores batterier, der skal 

agere som nødforsyning til en masse kritisk 

IT-udstyr og SCADA-systemer, hvilket vil få  

store konsekvenser, hvis dette lukker ned.”  

fortsætter Mathias Skov.



Konkurrencedygtige priser og årlig rapportering
Udfordring: ”Vi har mange batterier af forskellige typer og aldre. Dette har vi blandt andet, fordi vi laver tilstandsbaseret  

 vedligehold og ikke bare udskifter en hel batteribank på grund af en given alder. Vi har derfor brug for en  

 status på alle batteriernes tilstand, så vi ved hvilke batterier, der bør udskiftes, og hvilke der er gode endnu.”

 ”Udfordringen for os er at skulle opretholde en kompetence og ligge inde med meget dyrt udstyr, for at lave  

 en kapacitetstest og et serviceeftersyn én gang om året.”

Løsning:  ”Vi har indgået en aftale med Orogenic grundet deres konkurrencedygtige priser, deres erfaring, deres gode 

 produktsortiment, og blandt andet også fordi vi tidligere har haft deres kompetente servicetekniker,  

 Ulrik Nilsson, ude hos os. Så har vi også valgt Orogenic, fordi de har forståelse for vores høje sikkerheds- 

 kultur og vigtigheden af vores forsyningssikkerhed.”

 ”Som en del af vores årlige service får vi udleveret en skriftlig rapport. Rapporten består af en detaljeret  

 oversigt over samtlige batterier, hvor det er nemt at skabe sig et overblik. Den består også af en tilstands- 

 vurdering af hvert enkelt batteri. Her kommer Orogenic også med en anbefaling om udskiftning, hvis de  

 mener det er nødvendigt.”

 ”En af de andre fordele ved at få en skriftlig rapport hvert år er, at man kan sammenligne batteriernes  

 tilstand år for år. Dette kan give en indikation af om et batteri er ved at fejle og bør udskiftes.”

Om Shell
Shells raffinaderi i Fredericia blev indviet i 1966 og  

forarbejder årligt 3,4 mio. tons råolie. På raffinaderiet  

omdannes råolien til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, 

benzin, diesel med mere. Raffinaderiet er i drift og  

bemandet døgnet rundt, 365 dage om  

året af ca. 240 faste medarbejdere.  

Sikkerhed er alfa og omega,  

og raffinaderiteknikerne, har alle  

en 5-årig specialuddannelse.

Om Orogenic
Orogenic leverer batterier, ladere, tilbehør og UPS af høj kvalitet til 

nødstrøm og e-mobility. Vi udfører beregninger og servicerer både 

nye og eksisterende installationer. Vores over 150 års batterierfaring 

sikrer dig en grundig vejledning og den bedste løsning på lang sigt.  

Vi er officiel EnerSys og Centiel distributør og godkendt leverandør  

til Forsvaret.

”Ved at købe denne service af Orogenic får vi kompetente folk ud til os, som laver dette hver eneste dag og med det rette 

udstyr. Dette har en årlig udgift, men vil i den anden ende spare os for at udskifte en masse batterier, som stadig er gode.”

”Vi føler, at vi har en god serviceoplevelse, hvor tingene kører gnidningsfrit. Den uvildige vejledning er værdsat og vi føler, at 

det ikke bare handler om at sælge nye batterier.” – siger Mathias Skov, Electrical Discipline Engineer hos Shell.

Tlf. +45 72 183 883
info@orogenic.dk
www.orogenic.dk

”Ved at købe denne service af 
Orogenic får vi kompetente  

folk ud til os.”     
- Mathias Skov, Electrical  

Discipline Engineer hos Shell.


