
…..vi har styr på el og automation



Velkommen ….. I denne firmaprofil vil vi på de næste sider forsøge, at give dig et kort indblik 
i Contech’s historie, vision og alsidighed. Det er Contech’s vision, at være den foretrukne 
automationspartner, når der er behov for automationsløsninger med høj kvalitet og 
pålidelighed. Vi har altid fokus på kvalitet, innovation og energirigtige løsninger.

Glade og tilfredse kunder vender tilbage, og vi håber, at du i denne firmaprofil vil finde 
oplysninger og inspiration til nye opgaver, som vi sammen kan løse. 

VI SAMLER PÅ SUCCESOPLEVELSER!

LARS WILLANDER
adm. direktør
  



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 altid har været i højsædet.

Vi projekterer, udvikler og fremstiller automationsløsninger til alle tænkelige formål, 
både som OEM leverandør, hovedentreprenør eller underleverandør. Vi medvirker ved 
opstart af maskiner og produktionsanlæg i både ind- og udland. 

HVEM ER VI…  



Vores vigtigste ressource er de mere end 40 medarbejdere, 
som står klar til, at bidrage med stor faglig viden.

Alle teknikere og programmører er faguddannede, primært indenfor el-branchen. 
Vi råder over elektrikere med strøm og styring som speciale, industrielektrikere, 
el- installatører, elektro-, elektronik-, automatik-, data- og radiomekanikere samt 
maskinarbejdere og smede.  

Vore medarbejdere har stor erfaring med optimering, ombygning, reparation og akut 
afhjælpning af driftsfejl i/på mange forskell ige typer produktionsanlæg og maskiner.

Sammen udgør vi et stærkt team med store faglige kompetencer indenfor professionel 
tavleproduktion, service og reparation af automatik, måleudstyr og elektronik.
Brug vores faglærte teknikere og programmører, det betaler sig!

MEDARBEJDERNE…



Contech har eget tavleværksted, hvilket betyder, at der ikke er 
langt fra projektering til produktion, og dermed sikres den mest 
optimale tavleløsning til det enkelte projekt. At vi netop selv har 
både projektering indkøb og produktion betyder også, at vi med 
kort varsel, kan levere en el-tavle der er skræddersyet til netop dit 
behov. Fremstilling/produktion af alle tænkelige automatik-, styre-, 
og fordelingstavler til både industri, byggeri og forsyningsvirksom-
heder. Alle tavler og styringer der forlader vort værksted leveres i 
en høj håndværksmæssig standard og vi sætter en ære i, at levere 
til den aftalte tid.  Vi leverer el- og automatiktavler til maskin-/OEM 
fabrikanters udstyr i både ind- og udland. Vore el-tavler overholder 
selvfølgelig alle gældende krav og normer.

TAVLE VÆRKSTED



Vore dygtige programmører…

- Udvikler avancerede PLC og SCADA løsninger til alle tænkelige formål.
- Foretager ændringer og optimeringer i eksisterende PLC programmer.
- Udskifter og optimerer gamle PLC systemer i eksisterende maskiner og produktionsanlæg.
- Udvikler, ændrer og optimerer brugerflader i HMI & SCADA løsninger.
- Udvikler kommunikationsdrivere for signaludveksling med andre systemer og anlæg.
- Etablerer fjernovervågning via internettet med PC, IPAD, IPHONE, tablets og smartphones
- Etablerer alarmering via alm. telefon, SMS og E-mail. 

Vi arbejder primært med PLC fabrikaterne Siemens, Omron, B&R, Rockwell og Pro-face, 
men foretager også ændringer og rettelser i andre mærker.

Vil Du have en løsning, hvor driftssikkerhed og kvalitet har højeste prioritet? 
...så kan du trygt overlade opgaven til Contech.

PLC, SCADA, SRO OG HDMI PROGRAMMERING



Reparation af industrielle apparater, maskinkomponenter og procesudstyr på eget 
værksted. Service og eftersyn på elevatorer, nødstrømsanlæg og vandværker m.m.

Hjælp til akut fejlfinding i forbindelse med driftsstop eller lignende.

Termografering af el-tavler og elektrisk udstyr.
 
Vi er altid klar til at hjælpe, døgnet rundt, året rundt.
Prøv os og bliv overbevist!

Renovering og udskiftning af tekniske installationer i industri-, proces-, og produktionsanlæg, 
maskiner og overvågningssystemer.

Opstilling, montage og tilslutning af nye maskiner, procesinstrumenter, nødstrømsanlæg, 
robotter og lignende.

Oplægning af kabler og føringsveje i diverse industri-, proces-, produktionsanlæg m.m.
Udskiftning af eksisterende PLC-systemer m.m.

VÆRKSTED OG SERVICE



Vi leverer næsten alt tænkeligt automationsudstyr til brug for diverse proces-,  behandling- 
og produktionsanlæg. Komponenterne vi bruger i vore projekter og løsninger kommer 
alle fra velkendte producenter. Det sikrer kvalitet og stabilitet i alle vore leverancer.

Med gode og attraktive handelsaftaler med vore leverandører, kan vi altid tilbyde 
konkurrencedygtige priser. Vi hjælper og vejleder også gerne med, at finde det rigtige 
produkt til netop din opgave.

PRODUKTER OG AGENTURER



Fremtidsorientering og kvalitet tænkes ind i alle løsninger. 
Grundlaget er driftsikkerhed!

NYT PROJEKT?.. .  VI STÅR KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG



VI GÅR FREMTIDEN I MØDE.. .

Med engagerede og kompetente medarbejdere og 
en dynamisk kvalitetsorienteret organisation er vi 
rustet til morgendagens udfordringer.



Contech har døgnvagt, der kan kontaktes 
365 dage om året, 24 timer i døgnet.

Contech er en service partner med mere end 27 års erfaring 
med automation og PLC/SCADA programmering. 
Vore servicevogne kommer over hele Danmark.

- Certificeret Siemens solutions Partner
- Schneider Electric Alliance Partner
- Certificeret Omron Solution Provider
- Autoriseret El-installatør
- Elevator sagkyndig virksomhed, godkendt af Arbejstilsynet
- ISO 9001 Certificeret af Bureau Veritas 
  (ledelses- og kvalitetsstyresystem)

På vores hjemmeside www.contech-automatic.dk 
kan der ses et repræsentativt udpluk af vore spændende og 
mangfoldige referencer.

CERTIFICERINGER, SUPPORT OG TRYGHED

KONTAKTOPLYSNINGER
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

+45 54 88 44 40
+45 20 33 54 44 – Vagt 24/7
 
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

Henrik Palle, 
Økonomichef / Partner
hep@contech-automatic.dk
+45 54 88 44 47

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

Henrik Juul Andersen
Projektleder
hea@contech-automatic.dk
+45 20 33 21 15

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

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



CONTECH AUTOMATIC APS
Aarhusvej 38
4800 Nykøbing Falster
Denmark

www.contech-automatic.dk
mail@contech-automatic.dk
+45 54 88 44 40
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