Vi tilbyder individuelle
løsninger indenfor

Spildevandssektoren
Contech’s programmører har mange års
erfaring med de førende PLC fabrikater
og SRO/SCADA programmer.
Vore specialuddannede teknikere dækker
fag-områder som automatik, elektronik og
pneumatik.
Som seriøs og kompetent partner assisterer
Contech gerne med rådgivning, udvikling af
programmer og brugerflader. Vi løser enkeltstående opgaver, samt større opgaver i totalog/eller delentreprise.

CONTECH AUTOMATIC TILBYDER
- Styring, regulering og overvågning af pumpestationer og procesanlæg
- Opdatering af ældre PLC systemer
- Optimering af proces og energiforbrug
- SRO/SCADA og PLC programmering
- Radio, GPRS og SMS løsninger
- Dataopsamling og udvikling af rapporter
- Levering, montering af procesudstyr
- Diverse fejlfinding i procesanlæg og pumpestationer
- Vagtordning 24/7
Vi kommer over hele Danmark, ring og lav en besøgsaftale på tlf 5488 4440.

Carsten Rasmussen
Salgschef
car@contech-automatic.dk
+45 27 15 09 74

Jan Hansen
Serviceleder
jah@contech-automatic.dk
+45 26 28 99 67

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.
Aarhusvej 38
DK 4800 Nykøbing F.
Køge afd.
Ølsemagle Kirkevej 64
DK 4623 Lille Skensved
Værksted:
07:15 - 15:45 Mandag – Torsdag
07:15 - 12:15 Fredag
Administration:
08:00 - 15:45 Mandag – Torsdag
08:00 - 14:30 Fredag
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+45 54 88 44 40
+45 20 33 54 44 – Vagt 24/7

Michael Høgh
Salg og projektledelse
mih@contech-automatic.dk
+45 20 41 41 60

Henrik Lundahl
Teknisk direktør / Partner
hel@contech-automatic.dk
+45 23 21 47 93

mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk
CVR. Nr. 12 29 59 44
Følg os på:
Lars Willander
Adm. direktør / Partner
law@contech-automatic.dk
+45 27 15 49 72

