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Elmatech ApS er totalleverandør af  
styring  til automationsprojekter. 
 
Vores styrke er stor rutine, som følge af 
specialisering på automation og styre-
tavlefremstilling med programmerbare 
styringsenheder. 
 
Vi løser også gerne total opgaver, hvor også 
mekaniske konstruktioner indgår. I sådanne 
tilfælde arbejder vi sammen med TecNordic 
ApS, som er specialist i mekaniske kon-
struktioner. 
 
Vi tager udgangspunkt i CIMON’s stærke og 
omfattende program af  programmerbare au-
tomationsprodukter, men vi arbejder også 
gerne med fabrikater efter kundens ønske. 
 
Alt leveres naturligvis med udførlig doku-
mentation og grundig test. 

CIMON Ltd er Sydkoreas førende fabrikant af 
programmerbare komponenter til automation. 
 
CIMON’s produkter er førende i Sydøstasien, 
og velindført i USA, og markedsføres  overalt i 
Europa. 
 
CIMON leverer nyeste teknologi i højeste kva-
litet til konkurrencedygtige priser. 
 
Elmatech repræsenterer CIMON i Skandinavi-
en, og lagerfører alle CIMON,s produkter. 

Total automation  
 - hele vejen fra projektering til færdig, idriftsat styring. 

Find flere oplysninger på www.elmatech-automatic.dk 

Specialkomponenter for enkel og kosteffektiv montage: 
 
Vi har egenproduktion af forskellige standard interface-
kort for DIN-skinnemontage, f. eks.  10 A relæudgange, 
fladkabelforbindelser til PLC ind/udgange eller special-
kort med indbygget strømforsyning. 
 
Vi fremstiller også specielle enheder efter kundespecifi-
kation. 

Find flere oplysninger på www.elmatech-automatic.dk 

Find flere oplysninger på www.cimon.com 



PLC-S systemet er et modulopbygget system 
for DIN-skinnemontage. 
 
Systemet er kendetegnet af høj kapacitet, mange 
funktioner og små indbyginingsmål . 
 
Kan udbygges med op til 11 tillægsmduler  med 
ekstra ind/udgange, analoge ind/udgange samt 
flere specialmoduler. 

PLC CP/XP systemet er et PLC system til krævende  og 
store opgaver. 
 
Modulerne monteres på stikbundplade med op til 12 po-
sitioner; og flere bundplader kan sammenkobles til me-
get store systemer. 
 
Systemet  har moduler for alle funktioner, og kan leveres 
med ultrahurtig CPU og/eller ægte redundans for kritiske 
sikkerhedsopgaver. 

CIMON X-panel : Et program af touch-
operatørpaneler i størrelser fra 4” til 15”. 
 
Robuste farve touch-skærme med enkel objektori-
enteret programmering, men også mulighed for 
specialprogrammering i C-script. 
 
Kan tilsluttes PLC via seriel port eller via Ethernet. 
 
Protokoller for samarbejde med alle anerkendte 
PLC- fabrikater er indbygget. 

Maxi PLC CP/XP -  
systemet uden berænsning. 

Operatørpaneler 

Konkurrencestærke programmerbare produkter fra CIMON: 

Find specifikationer og priser på www.elmatech-komponent.dk 

Find specifikationer og priser  på www.elmatech-komponent.dk 

CIMON SCADA software er et  stærkt system 
for PC integration af automation. 
 
Programmet indeholder  mange forprogramme-
rede funktioner og kan leveres med kapacitet 
(og pris) til enhver opgave. 
 
Stand-alone enkeltbrugerversioner og web-
versioner til brug for mange brugere, samt mu-
lighed for styring via smartphone eller tablet. 
 
Protokoller for samarbejde med alle anerkendte 
PLC-fabrikater er indbygget. 

Systemintegration med PC gør auto-
mation overskuelige og betjenings-
venlig. 

Find specifikationer og priser  på www.elmatech-komponent.dk 

Find specifikationer og priser  på www.elmatech-komponent.dk 



Elmatech ApS er et elektroteknisk ingeniørfirma 
med base i Asnæs på Vestsjælland. 
 
Vores idegrundlag er at løse elektrotekniske op-
gaver og automationsopgaver, små og store, 
samt at levere og yde support på automations-
komponenter af høj kvalitet. 
 
Vi tilbyder landsdækkende service. Fra vores 
adresse i er rejsetiden i bil til Århus, Odense el-
ler København ca 1 time. 
 
Vi repræsenterer den Sydkoreanske producent 
CIMON’s programmerbare automationskompo-
nenter i Skandinavien. 
 
CIMON Ltd. er ledende på sit område i Sydøsta-
sein, og produkterne markedsføres med succes 
globalt, med hovedvægt på USA og Europa. 
 
Vi er lagerførende af alle Cimons produkter og 
vores service omfatter support via 
”teamwiewer” forbindelse. 
 
Vores service omfatter også gennemførelse af 
totale automationsprojekter  med styretavler fra 
eget tavleværksted. 

Vi koger den rigtige løsning sammen ! 
www.elmatech.dk 
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