Vi tilbyder komplette
løsninger indenfor

Vandværksstyringer
NY HOVEDTAVLE !
Trænger vandværkets eksisterende el-styring
til en renovering, eller måske en udskiftning?
Vores mangeårige erfaring med vandforsyning
gør os i stand til, at udarbejde optimale
løsninger baseret på de nyeste teknologier,
på baggrund af kundernes ønsker.
Vi projekterer og fremstiller nye hovedtavler
på eget værksted. Vi anvender programmer,
materialer og komponenter fra de førende
producenter på markedet.
Med vore gennemtænkte løsninger optimeres
driften med udgangspunkt i kundernes behov
og løsninger.

FJERNSTYRING OG
OVERVÅGNING
Overvågning og fjernbetjening kan forgå direkte
via radio, GPRS, mobilnettet eller via internettet.
PC, tablets og smartphones kan alle bruges i
disse løsninger, hvilket gør vore løsninger meget
fleksible og mobile.
Alarmering sendes via SMS beskeder.

MANGE ÅRS ERFARING MED
VANDTEKNIK GØR EN FORSKEL...
Vi kan bl.a. tilbyde:

- Harmonisk indvinding og andre indvindingsløsninger.
- Regulering af afgangstryk med natsænkning og tryktabskompensering.
- Optimering af vandbehandling.
- Automatisk vandstandspejling i boringer
Contech udarbejder gerne uforpligtende løsningsforslag
og tilbud, baseret på en gennemgang af vandværket.
Ring og lav en besøgsaftale på tlf. 54 88 44 40

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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