Tavler og
processtyring

Eegholm proces
Ny, selvstændig afdeling inden for tavleområdet
Opgaverne spænder lige fra omfattende
netværksapplikationer til maskinstyring
Vi er en selvstændig afdeling bestående af ingeniører og
teknikere, der kan bistå kunden med høj faglig ekspertise
og engagement. Vi indgår gerne som en del af kundens
projektorganisation og arbejder ude hos kunden, såfremt
der er behov for det.
Kundespecifikke netværksapplikationer, datafangst og
kommunikation til maskinstyringer med fokus på korrekt
og kvalitetsbevidst udførelse.
Vi programmerer i PLC, SoftPLC og PC inden for alle anerkendte mærker og systemer.
Vores alsidighed modsvarer kundens krav og forventninger
til valg af programmerbare controllere. For altid at kunne
vælge den optimale løsning til opgaven, er vi opmærksomme på nye tiltag fra producenterne og træning af vores
personale.
Engineering, tavleproduktion og montage
Eegholm a/s er blandt de førende leverandører af komplette løsninger inden for styringer. En moderne tavlefabrik sammen med vores kundekoncept, både styrker og
udbygger vores position på det danske marked.
Samarbejde
Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde med kunden,
og har fuld fokus på optimering af kundens interne sagsbehandling. Med vores kundetilpassede konfigurationssystemer, adskiller vi os fra mange andre producenter på
markedet.

Vores særlige kundekoncept
Når vi laver individuelle kundeløsninger, sikrer vi kunden i hele projektforløbet. Konfigurering, B2B portal og moderne industriel
produktion er nogle af de værktøjer vi gør brug af. Læs mere på bagsiden.

Konfigurering

B2B portal

Moderne industriel produktion
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Konfigurering
•
•
•
•

Produktspecifikation og prisberegning
Opgaven er veldefineret
Automatisk generering af styklister
Kunden beregner selv prisen

B2B portal
•
•
•

Komplet dokumentstyringssystem sikrer
fælles versionsplatform
Produktions- og statusoversigt til den
professionelle indkøber
Kommunikationsmulighed 24 timer i døgnet

Kommunikation
•

Kundespecifik projektgruppe som samarbejdspartner

Kompetencer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industritavler
Marinetavler
UL508A tavler
Systemudvikling og projektering
Udarbejdelse af specifikationer, netværkskonfigurationer
mv.
Programmering
Test og aflevering til kunden
Aflevering hos slutkunden/idriftsættelse
Uddannelse af operatører
Produktoptimering og support

Produktkompetencer
PLC:
• Siemens
• Allen Bradley
• Omron
• Mitsubishi
• Telemecanique
• Wago
• Beckhoff
HMI:
• Siemens
• Allen Bradley
• Proface
• Omron
• Bejer
• Beckhoff

Kontakt

24-630-E8-01

Lars S. Hansen
Direkte 4212 9893
lsh@eegholm.dk
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