P.S.: Få styr på strømmen med lokal grøn energiløsning
Tænker du på at energioptimere dit hus, så handl lokalt, når du skal finde en håndværker eller
leverandør - så gavner din energiløsning ikke bare globalt, men også lokalt
Går du ind for at tænke globalt, men handle lokalt er Rødekros nye
virksomhed noget for dig. Her kan du få energioptimeret dit hus og
dermed skænke vores globale miljø mere end blot en tanke – og
samtidig støtte op om det lokale erhvervsliv.
Gode kerneprodukter på hylden
Palle Seehagen som står bag PSteknik er opvokset i Hjordkær ved
Rødekro og har nu etableret sig som selvstændig med værksted i
den lille by. Kerneprodukterne på hylden hos maskinmesteren og den
autoriserede el-installatør er alt inden for el-arbejde, hovedsageligt
renoveringsopgaver og energioptimering – f.eks. solcelleanlæg og alt
hvad det indbefatter af rådgivning, beregning, montering, tilslutning,
kvalitetskontrol og vedligehold. Solcellerne leveres fra CDC Energi
A/S, der er lokal forhandler i Aabenraa, og som også står for
garantien.
”Der   er   mange   på   solcelle   markedet   i   øjeblikket   og   derfor   er   det  
vigtigt at have produkterne og garantien i orden, så kunderne kan
have tillid til kvaliteten i mit arbejde med en lokal leverandør i ryggen”,  
fortæller Palle Seehagen, der understreger vigtigheden af at få
monteret solcelleanlæg korrekt på taget – så taget stadig er tæt efter
montering og så tagkonstruktionen holder.
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Få styr på energitab og overbelastede el-tavler
Udover solceller arbejder PSteknik også med termografering både til
private og virksomheder. Her kan du på et udvendigt billede af dit hus
se hvor der er varme tab og energioptimere herudfra. Som virksomhed kan du bruge termografering til
at spotte varmeudvikling og elektriske overbelastninger på din el-tavle.
Selvom det er nyt at være selvstændig er der mange års erfaring med i bilen som maskinmester, elinstallatør, fabrikschef og tekniskchef, når Palle Seehagen kører ud til kunderne. ”Tankerne om at
være selvstændig har altid været der og jeg nyder selv at kunne bestemme over tiden og opgaverne –
så arbejdsdagen får en god vekselvirkning mellem at bruge hænderne   og   hovedet”,   fortæller   Palle
Seehagen.
Gang i produktionen – 24/7
Udover energioptimering er arbejdsopgaver indenfor maskinmesterfaget et andet af PSTekniks
kerneprodukter. Her er det opgaver som produktionsudvikling og -optimering både af produkter og
processer, der har Palle Seehagens interesse.
”Jeg  kan desuden tilknyttes en mindre virksomhed, der har brug for en, der kan stå for vedligehold og
reparation af maskiner, anlæg og   bygninger   løbende”,   fortæller   Palle   Seehagen,   ”desuden   kan   de  
tilkalde mig akut ved behov - det koster for virksomheden, hvis produktionen står stille og her er det en
fordel at jeg arbejder alle ugens dage - også aften og weekend”,  fortæller  Palle Seehagen.

