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AutomAtion – nøglen til en fremtidssikret produktion
Automation kan øge produktiviteten. Samtidig er det en mulighed for at fremtids-
sikre og styrke sin konkurrenceevne som virksomhed. En automationsløsning kan 
optimere driften og gøre det nemmere og hurtigere at fjerne fejl og mindske spild.

I EnergySolution har vi bred erfaring med automationsløsninger. Vi optimerer an-
læg til biogas, spildevandsbehandling, køling, tørring, indeklima, store varmepum-
per og batch dosering. Ved hjælp af dataanalyse hjælper vi vores kunder med at 
investere klogt og fornuftigt i automationsløsninger, der styrker deres virksomhed.

Fordi vi har automation og teknisk rådgivning under samme tag, kan vi sikre kva-
litet og sammenhæng. Forudsætningen for gode automationsløsninger er gode 
styringsbeskrivelser. Derfor kræves et tæt samarbejde mellem programmør og 
teknisk rådgiver. Det er muligt for os, fordi vi har alt inhouse.

dit udbytte som kunde ved energysolution: 

•	 Energieffektiviseret drift og reduceret energiforbrug
•	 Reduceret manuelt arbejde
•	 Fuldt overblik over jeres energiforbrug
•	 Èn	samlet	styrings-	og	kontrolløsning,	der	kan	overvåge	driften,	finde	fejl,	gene-

rere rapporter samt vise trendkurver og alarmhistorik
•	 Stor ekspertise indenfor varmepumper
•	 Stor ekspertise i batch dosering til særligt foder-, sæbe- og plastproduktioner
•	 Tidsstyret anlæg tilpasset produktionens processer
•	 SystemTjek (Garanti for et problemfrit anlæg)
•	 MobilScada – overvågning via tablet/smartphone
•	 Programmering i PLC- og Scada
•	 Systemhus for IGSS Scada og WonderWare Intouch  

Få besøg af os til en uforpligtende snak om jeres situation. Vi kan bidrage med pro-
jektledelse,	udvikling,	programmering,	tests,	installation,	idriftsættelse	og	verificering	
i den udstrækning, I ønsker.

Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes Mammen Mejerierne, Scandinavian Tobac-
co Group og Jeka Fish.
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Vi	er	et	rådgivende	ingeniørfirma	med	
speciale	i	profitable	automations-	og	
optimeringsløsninger inden for energi, 
miljø og produktion. 
 
Vores kernekunder er større industri-
virksomheder indenfor metal, plast, 
elektronik, foderstoffer, fødevarer m.m.
 
Og vi har branchens bedste og mest 
kompetente rådgiverteam til at sørge 
for, at vi leverer det.
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