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Senior Vice President for Wind Power Service, Ken Sørensen (t.v.),
borgmester Carsten Kissmeyer og leder af overvågningscenteret, Merete
Hoe, trykker håndtaget i bund for at markere åbningen af det nybyggede
cente

Ikast Vest: Kø til behandling
(/artikel/ikastvestktilbehandling)
Sognepræst fortæller på
sognemøde (/artikel/sogneprst
fortllerpsognemde)

Siemens Wind Power
(/latestnews&tid=224)
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Brande (/latestnews&tid=817)

Siemens åbnede nyt center i
Brande
26. september 2014, 07.35

Af Mikael Lund
DER blev transmitteret direkte til og fra vindmøllemessen WindEnergy i Hamburg, da Siemens
onsdag indviede sit nye overvågningscenter i Brande.
I Hamburg var David Lenti og direktør for Siemens Wind Powers vindmølleservice, Torben Bang
på plads, og da øjeblikket var inde, stillede de om til Brande.
Borgmester Carsten Kissmeyer, der også var med til at tage første spadestik til byggeriet en
frostkold formiddag i starten af februar, benyttede lejligheden til at betegne IkastBrande
Kommune som vindmølleindustriens svar på Silicon Valley, hvorefter han sammen med Senior
Vice President for Siemens' vindmølleservice, Ken Sørensen og daglig leder af
overvågningscenteret, Merete Hoe, trykkede håndtaget i bund for at markere åbningen af det
nybyggede center.
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Derved gik glasset bag dem fra uigennemsigtigt til klart, og en storskærm med et symbol for hver
af de godt 7.500 Siemensmøller over hele verden kom til syne bag trioen.
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Fremover skal de ca. 130 ansatte i overvågningscenteret holde øje med møllerne fra distancen,
hvorved man håber at kunne forudsige 98% af fejlene på større møllekomponenter, inden de
medfører møllestop.
Læs mere i næste uges udgave af Focus IkastBrande.
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