KORT OM
ENERGYSOLUTION

 VI
Vi er en ingeniørvirksomhed med
speciale i profitable automations- &
optimeringsløsninger inden for energi,
miljø og produktion.
 VORES KUNDER
Vores kernekunder er større industrivirksomheder indenfor plast, petfood,
fødevarer og elektronik.
 VORES TEAM
Vores team består af ingeniører,
maskinmestre og programmører. 23
dedikerede professionelle nørder der
skaber målbar værdi for vores kunder.
 VORES DNA
# Sætter kundens behov først
# Bidrager med høj kvalitet - hver gang
# Skaber løsninger ud fra systematisk
og databaseret tilgang
# Skaber fælles engagement

 FÅ MERE INFO / KONTAKT OS
Find mere info om os og vores team
på www.energysolution.dk eller ring
til os på tlf. 70 404 101.
Du kan også besøge vores kontor
på True Møllevej 1, 8381 Tilst, eller i
Nupark 51, 7500 holstebro.

Produktionsoptimering
Vi gør det muligt for vores kunder at optimere deres produktion, så der bl.a.
reduceres spild i alle processer, forbedres indeklima og spares energi. Med
præcise målinger og beregninger skaber vi bedre sammenhæng mellem
deres tekniske løsninger og frigør ressourcer.
Projektledelse
I tæt samarbejde med vores kunder og leverandører sørger vi for, at projekter kommer godt i mål. Vi tilbyder forskellige former for projektledelse,
der alle gør det muligt for vores kunder at komme i mål med optimeringsløsninger inden for energi, miljø og produktion. Vi kan stå i spidsen for hele
projektet og sørge for gennemgående høj kvalitet samt indkøb af de rette
dele. Vi kan også bidrage til analyse- og projekteringsfasen eller hives ind i
et allerede søsat projekt.
Automation
Hos os er teknisk rådgivning og automation under samme tag. Det gør det
muligt for os at sikre kvaliteten for vores kunder og skabe sammenhæng
mellem projekteringen og styringen af et anlæg. Når vi udvikler, programmerer og leverer PLC styring, styretavler og eltavler, gøres det i et tæt
samarbejde med vores kunder. Dermed sikrer vi, at vores automationsløsninger styrker vores kunders drift. Samtidig bidrager det tætte samarbejde
til, at de kommer godt gennem hele forløbet med projektering og udvikling
til installation og idriftsætning.
Energiledelse og energisyn
Vi bidrager med værktøjer, der gør det muligt for vores kunder at opnå en
bedre bundlinje og finde nye rentable energiløsninger. Vores energisyn skaber overblik over vores kunders energiforbrug og kortlægger, hvor der kan
spares energi og penge. Samtidig hjælper vi kunder med at indføre energiledelse (efter ISO 50001), hvilket sikrer, at vores kunder udnytter energien
optimalt år efter år og får skabt målbare resultater.
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