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KVALITET, SERVICE  
OG SIKKERHED

Sublimt fokus på kvalitet, service og sikkerhed

Ønsker du alle fordelene ved kun at foretage et enkelt opkald, når 

produktionsmaskinerne skal PLC-styres, svejseudstyret strejker 

eller belysningen trænger til en energivenlig udskiftning? Så er 

EL-PRO den helt rigtige samarbejdspartner for dig. Med fokus på 

kvalitet, service og sikkerhed tilbyder vi en unik værktøjskasse af 

kompetencer, der gør os i stand til at løse samtlige af dine el-tekni-

ske problematikker.

Vores dygtige medarbejderstab består både af programmører, 

teknikere og projektledere. Vi har blandt andet erfaring med PLC- 

styringer, automationsopgaver og industriservice, men tilbyder 

også mange andre løsninger, så din arbejdsplads fungerer pro-

blemfrit. For os er service en selvfølge, og vi strækker os langt for 

at hjælpe vores kunder. Du er derfor velkommen til at kontakte os 

samtlige af døgnets 24 timer, hvis der opstår nogle udfordringer, 

der kræver vores ekspertise.

Danske pionér indenfor industriel fjernadgang 

løser IP-hovedpine i
 INDUSTRY 4.0

Den danske pionér-virksomhed inden for industriel fjernadgang, Secomea A/S, har med 
deres nyeste software version revolutioneret fjernstyring og -overvågning af industri-
processer. Den nye version byder på mange stærke nyheder og løser en helt central 
problemstillinger omkring IP konfl ikter, som har givet maskinbyggere grå hår i hovedet. 

Industriel fjernadgang spiller en central rolle 
i den fjerde industrielle revolution, eller 
Industry 4.0, som markerer overgangen fra 
automatisering til fjernadgang med overvåg-
ning og kontrol over internettet – populært 
Internet of Things. 

ENKLE OG SIKRE LØSNINGER
Secomea, der har været Gazelle-virksomhed 
de sidste tre år i træk, er ledende inden for 
industriel fjernadgang til bla. fremstillings-
virksomheder. Virksomheden har opnået sin 
position ved at følge to enkle mantraer: 
Løsninger skal være nemme at konfi gure-
re, og de skal være kompromisløse når det 
gælder sikkerhed. Disse mantraer er så 
væsentlige, at selve navnet Secomea er en 
sammentrækning af Secure communication 
made easy. 

Secomeas dedikerede industriløsning er fore-
trukket af mange maskinbyggere, der 
før ofte er tyet til mindre fl eksible systemer 
som VPN eller TeamViewer. Metoder, der nok 
har kunnet løse specifi kke behov, men som 
ikke har kunnet skaleres og administreres 
centralt.

EASY-LOGGING UDEN IP-KONFLIKTER
Secomeas løsning indeholder funktioner, 
der længe har været efterspurgt i bran-
chen. Blandt andet en feature, der kaldes 
EasyLogging og muliggør dataindsamling fra 
fl ere kontaktpunkter samtidigt. Secomea har 
løst en kendt problemstilling med IP-konfl ikter, 
der hidtil har betydet at mange systemer kun 
har kunnet registrere data fra én IP-adresse 
ad gangen og derfor har været begrænset til 
at trække data fra et enkelt system.

Endvidere er der i softwaren nye niveauer af 
brugervenlighed der gør opsætning og konfi -
guration lettere end nogensinde. “Med ind-
førslen af en intuitiv drag’n’ drop-konfi guration 
i vores GateManager, kan selv en ikke-IT per-
son oprette en komplet sikker infrastruktur 
for central logning af for eksempel et centralt 
SCADA-system eller OPC server” udtaler CTO 
hos Secomea, Peter Hansen.

Kontakt Secomea på sales@secomea.com, 
eller klik på www.secomea.com
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EL-  OG  
AUTO MATIONS - 

LØSNINGER

Serviceløsninger til alle industrikunder

EL-PRO  er totalleverandør af skræddersyede el- og automations-

løsninger til industrien. Vi servicerer industri, og udfører energi-

optimering samt tilbyder levering, installation, service og repara-

tion af enhver form for el- og automatik.

EL-PRO udvikler og vedligeholder brugervenlige og effektive syste-

mer og tilbyder serviceløsninger til alle industrikunder, herunder 

bl.a. inden for jern- og metalindustrien, fødevarebranchen, ma-

skinbyggere samt vand/spildevands anlæg.

Vores medarbejdere besidder de nødvendige teknologiske kom-

petancer og udfører alle former for serviceopgaver, når det passer 

virksomhederne bedst. EL-PRO har serviceaftaler med en række in-

dustrikunder, som alle er afhængige af et driftssikkert produktions-

apparat, der kræver 24/7 service.

Vi har en stærk position som totalleverandør af innovative eltek-

niske løsninger til industrien lige fra PLC til frekvensomformer, fra 

softstarter til industriel PC, EL-PRO er din partner for reparation og 

servicering af alle industriopgaver.
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And you know.

ArcValidator 
Den komplette løsning til
validering af svejseudstyr

ArcValidator er en systematisk og nøjagtig 
valideringsløsning, der forbinder både 
den produktions- og kontorbaserede 
proces og opfylder den lokale kvalitets-
kontrol samt kravene i de nationale 
valideringsstandarder.

www.kemppi.com
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Verdensledende indenfor 
svejse- og skæreteknik.
Verdensledende indenfor 
svejse- og skæreteknik
Nu med 3 års garanti på alle industrimaskiner

SERVICERING  
AF SVEJSEUDSTYR

EL-PRO er de eneste i Danmark med sikkerhedscertificering  
inden for validering og kalibrering af svejsemaskiner

Væbnet med bil og værktøjskasse startede Ole Møller Mikkelsen 

EL-PRO i 2005. Få år efter slog han sig sammen med den autorise-

rede elinstallatør Lars Rudbech Jørgensen, og sammen skabte de 

en virksomhed, som i skrivende stund har elleve montører og fem 

lærlinge ansat til at servicere de mange kunder.

Foruden PLC-styring og andre højteknologiske hjælpemidler tilby-

der EL-PRO validering og servicering af svejseudstyr. Vi har erfaring 

med svejseudstyr fra veletablerede mærker som KEMPPI og ESAB, 

herunder både svejsemaskiner og pulversvejsere.

EL-PRO er som de eneste i Danmark blevet ISO 9001 certificeret 

inden for dette felt. Det er vores måde at være på forkant med en 

stigende kompleksitet i industribranchen, så vi sikrer os, at du får 

den bedst mulige service og vejledning. En ISO 9001 certificering er 

din garanti for, at vi har styr på sagerne. Det er en forvisning om, 

at vi lever op til dine, myndighederne og lovgivningens krav inden 

for området.

EL-PRO er autoriseret KEMPPI Service Værksted og ESAB Auto mation 

Værksted.



8 | EL-PRO A/S



 EL-PRO A/S | 9

SIKRE  
ELINSTALLATIONER

Høj kvalitet og sikkerhed til fordelagtige priser 

Hos EL-PRO har vi alle kompetencerne til at servicere erhvervskun-

der. Vores medarbejdere trækker på mange års erfaring inden for 

netop deres ekspertisefelt, og det kommer dig til gode, når elinstal-

lationerne skal efterses og installationerne udskiftes. 

Kunderne kender os for vores høje serviceniveau, konkurrencedyg-

tige priser og toptunede kvalitetsstyring. Her er alt efterprøvet, så 

vi sikrer os, at vores elinstallationer er af højeste standard og lever 

op til lovens krav. Du kan derfor trygt overlade dine elinstallatio-

ner til os, da vi sørger for, at du får det bedst mulige resultat til den 

bedst mulige pris.

Vi er KLS-certificeret, hvilket er din lovning på, at vi besidder det 

rette vidensniveau til at skabe den højest mulige sikkerhed på din 

arbejdsplads. Du får med andre ord ingen ubehagelige overraskel-

ser, hvis du vælger os som din kommende samarbejdspartner.

calibration  solutions  to  improve  your  performance
calibration  solutions  to  improve  your  performance

Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg
Jernholmen 43, 2650 Hvidovre

Nordborgvej 81, L7-N7, 6430 Nordborg

Tel.: +45 8720 6969 • Fax: +45 8681 2654
E-mail: dkcalib@trescal.com

www.trescal.com
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Selv om EL-PRO de sidste 11 år har lidt af et ustoppeligt vokseværk, 

kan vi stadig tilbyde alle fordelene ved en mindre virksomhed. Her 

er ikke langt fra tanke til handling, hvis uheldet er ude. 

Hos EL-PRO tilbyder vi døgnservice, hvor du kan kontakte os på alle 

tider af døgnet, når teknikken driller. Volder el-tavlen problemer, 

 eller bryder produktionsanlægget ned, er den el-tekniske første-

hjælp derfor kun et opkald væk.

EL-PRO yder assistance ved samtlige tekniske udfordringer. Med 

vores skræddersyede servicepakker slipper du for at ringe til flere 

forskellige aktører, da vi både servicerer svejsemaskinen, opdaterer 

PLC-styringen og tilbyder energirådgivning. Hos os er ingen opgave 

for lille eller for stor, så du er velkommen til at kontakte os og høre 

meget mere om dine muligheder. 

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Hos EL-PRO udvikler vi os hele tiden for at imødekomme teknologi-

ens nye tiltag. Det giver din virksomhed chance for at udnytte den 

seneste generation af elinstallationer og teknik, hvor der kan være 

store besparelser at hente. 

Vi tilbyder blandt andet styring og regulering af processer, som et 

energi- og miljøvenligt tilvalg for virksomheder, og guider dig frem 

til den bedst mulige løsning.

Lysstyring kan ligeledes være et led i en energibesparende slag-

plan. Her vinder både miljøet, medarbejderne og økonomien, for 

den helt rigtige lysstyring kan medføre besparelser på op til 70 % og 

skaber ligeledes et komfortabelt arbejdsmiljø, der matcher med-

arbejdernes behov. Men mulighederne er mange, når belysningen 

skal udskiftes. Vi tages derfor gerne med på råd for at sikre, at du 

får den helt rigtige teknik til netop din virksomhed.

Den rette teknik påvirker både arbejdsglæden, økonomien og miljøet

døgnservice – Vores telefon er åben både dag og nat

ENERGI- 
RÅDGIVNING
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