Vi tilbyder
kundespecifikke

El-tavler
FORDELINGSTAVLER
Vi er leveringsdygtige i fordelingstavler til
både industri og byggeri, fra mindre gruppefordelinger til hovedfordelingsanlæg på op til
1.800 ampere.
Tavlerne leveres i typetestede modulsystemer, der selvfølgelig overholder
gældende krav, normer og standarder.

OUTSOURCING AF
TAVLEPRODUKTION
I en tid hvor projekter skal gennemføres
på kortere tid, til lavere pris og i bedste
kvalitet, er her en oplagt mulighed for
installatører og entreprenører at outsource
tavleproduktionen til os. Giv os en kort
beskrivelse af opgaven og vi leverer tavlen
komplet med dokumentation.

STYRETAVLER
Vi har gennem tiderne leveret styretavler til en lang række spændende projekter, i såvel ind- som udland, med kunder inden for stort
set alle brancheområder. Vi er leveringsdygtige i kundespecifikke løsninger, lige fra en unik styretavle opbygget specielt til et givent
produktionsanlæg, over serieproduktion af maskinstyringer der sendes med maskin/OEM fabrikanters udstyr overalt i verden, til
komplette motor- og styretavler med PLC/SCADA systemer til nøglefærdige fabriksafsnit.

MOTORKONTROLTAVLER
Vi benytter de seneste forbindelses- og fordelingsteknologier til opbygning af motorkontroltavler, og sikrer der igennem de mest
driftssikre løsninger. Vi lægger stor vægt på anvendelse af gennemtænkte og korrekt dimensionerede opbygninger, der reducerer
muligheden for tabsgivende driftsstop og afbrydelser af produktionen.
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HVEM ER VI…
Siden etableringen i 1988 har Contech beskæftiget sig med automatiske styringer og maskiner. Gennem
årene har Contech serviceret vandværker, renseanlæg, varmeværker og industri i en skøn harmoni, hvor
kvaliteten har været i højsædet. Vores mere end 40 medarbejdere har stor erfaring med optimering,
ombygning, reparation og akut afhjælpning af driftsfejl på diverse maskiner og produktionsanlæg m.m..
VI TILBYDER…
-

Projektering og produktion af el- og automatikstyringer samt styre- og fordelingstavler.
Udvikling og udarbejdelse af PLC og SRO/SCADA programmer.
Renovering af tekniske installationer og maskiner, udskiftning af ældre PLC systemer.
Optimering af eksisterende produktions- og behandlingsanlæg.
Opstart og servicering af automatikanlæg og maskiner i ind- og udland.
Kundespecifikke løsninger hvor optimal funktionalitet, kvalitet og økonomi forenes.
Udarbejdelse af el-dokumentation på eksisterende el-tavler og maskinanlæg.
Levering og implementering af diverse signalgivere, maskinkomponenter, procesinstrumentering, nødstrømsanlæg m.m.
Vore servicevogne kommer over hele Danmark.

Nykøbing F. afd.
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Værksted:
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07:15 - 12:15 Fredag
Administration:
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