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Eegholm Profilen
Brochuren giver dig en oversigt over Eegholms kompe-
tencer i en overskuelig form. Hvert ikon repræsenterer et 
forretningsområde. 

Den personlige kontakt er for os en vigtig forudsætning for 
at opbygge et tillidsfuldt samarbejde mellem virksomhe-
den og kunden. 

Hvem er vi 

Vi leverer komponenter, motorer og løsninger som kan 
styre, kontrollere, drive eller overvåge elektriske og me-
kaniske systemer. 

Vi skal et godt stykke tilbage i tiden – 1924, for at finde 
starten på det, der i dag er Eegholm a/s: En moderne kom-
ponentleverandør og produktionsvirksomhed. 

Synergier på tværs – vores styrke

Den særlige bredde i vores forretningsområder, stærke 
mærkevarer og samarbejde på tværs af kompetencer i 
vores hus, gør os i stand til at skabe de bedste individuelle 
kundeløsninger. Et fornemt mål for Eegholm er at styrke 
denne position. 

Med konstant kundefokus, vil vi være en foretrukken sam-
arbejdspartner når det gælder individuelt kundetilpassede 
løsninger.
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El-komponenter 
og kapslinger Bopla El-komponenter 
og kapslinger

El-komponenter og kapslinger
Her finder du et stærkt sammensat komponentprogram til styring, 

beskyttelse, regulering og overvågning af elektriske anlæg og motorer. 

Desuden tilbyder vi et komplet program inden for kapslinger, kabler og 
ledninger. Kundespecifikke kapslingsopgaver udføres i eget CNC center.
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Bopla 

Bopla har et af markedets bredeste programmer inden for kapslinger, 
kapslingssystemer og folietastaturer. Bopla er tysk design og høj kva-
litet, som produceres i Ungarn for at sikre en konkurrencedygtig pris.

• Montagekasser 
• Instrumentkasser
• Styrings- og reguleringskasser
• Håndterminaler
• Bordpulte
• 19” rack systemer 
• DIN-skinnekasser 
• Vægkapslinger
• EMC-kapslinger
• Dockingstationer
• Folietastaturer

The Red Book

Boplas brede produktprogram er samlet i ét katalog, The Red Book, 
som kan downloades eller rekvireres på www.eegholm.dk   

Euromas kasser

Boplas absolutte bestseller er Euromas serien, som omfatter over 
500 forskellige størrelsesvarianter, der er fordelt på modeller i alumi-
nium, polycarbonat, ABS og glasfiberforstærket polyester.  Endvidere 
tilbydes 19 forskellige størrelsesvarianter i V0 polycarbonat. 

Bearbejdningscenter

I vores CNC-bearbejdningscenter tilbydes alle former for bearbejd-
ning:

• Metriske og PG gevindhuller
• Alle former for udfræsninger
• Silketryk
• Coatninger
• Montage af terminaler, forskruninger m.m.

Kapslinger

El-komponenter 
og kapslinger Bopla

Systemløsninger

Kapsling

Bearbejdning

Folietastatur

Elektronik

Systemløsning

Lad os klare konstruktion, produktion og bearbejdning af dine 
systemløsninger med kapslinger, folietastaturer og elektroniske 
enheder.

Optimér processen og reducér omkostningerne

I vores bearbejdningscenter og udviklingsafdeling er det ligetil. 
Erfarne medarbejdere og moderne maskiner bearbejder din kapsling. 
Du er sikret en billig udførelse i en altid høj kvalitet.

Valget er dit!

Du kan frit vælge hvilke kompetencer du ønsker at gøre brug af.
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El-komponenter 
og kapslinger ETA · Häwa

Bredt program inden for skabe og klemkasser fra vores ty-
ske leverandør Häwa og italienske leverandør ETA spa  - høj 
kvalitet til særdeles konkurrencedygtig priser.

•	 Gulvskabe - rustfri / lakeret stål
• Rækkeskabe - rustfri / lakeret stål
•	 Vægskabe - rustfri / lakeret stål
•	 Klemkasser - rustfri / lakeret stål
•	 Pulte - rustfri / lakeret stål 
•	 Filterventilatorer
•	 Operatørpaneler
•	 Lokkeværktøj

Alle produkter er UL- og CE-godkendte og fremstilles i ma-
let pladejern eller rustfast stål. 

Innovativt skabsprogram med mange fordele
•	 Elegant	design
•		 Specielt	bearbejdede	skabe	i	mindre	styktal		 	

hurtigt.
•		 Et	komplet	system	som	både	kan	leveres	samlet	eller	i		

løsdele - den såkaldte ”flatpack”. 
•		 Hængsler	og	andet	nødvendigt	tilbehør	er	påmonteret		

fra fabrikken, klar til brug. 
•		 Montagepladerne	fås	i	to	versioner:	til	side-	eller	front	

montage, som begge kan justeres i dybden.
•		 Bredt	lagerførende

Bearbejdningscenter
I vores bearbejdningscenter kan vi tilbyde hurtig bearbejd-
ning, som udføres med vores moderne stanse- og fræsema-
skiner.

På forespørgsel tilbyder vi andre mål, anden overfladebe-
handling samt bearbejdning efter tegning.

CNC maskine
Uanset om du har store eller små opgaver, har vi eksper-
tisen til at udføre opgaven.  Vi tilbyder at bearbejde i alle 
vores standard skabe efter tegning. Vi leverer hurtigt og til 
konkurrencedygtige priser.

Værktøj
Eegholm har et bredt udvalg af stanseværktøj. 

Vi tilbyder håndbetjente stanseværktøj, hvad enten der skal 
stanses i stål, rustfrit stål eller aluminium. 

Alle modeller er hydraulisk betjent, der gør arbejdet lettere 
og hurtigere. Uanset model, opnås der optimal fleksibilitet 
af værktøjet, da de fleste modeller er udstyret med ”drej-
bare” hoveder.  Dette giver mulighed for at stanse i mange 
forskellige vinkler, og der hvor pladsen er lidt trang.

Som noget nyt introduceres Powerlec Vario, der er batteri-
drevet. Powerlec Vario er den ideelle enhed til applikationer, 
der kræver stor ydeevne på minimal plads. 

Udover håndbetjente stanseværktøj tilbyder vi også fast-
monteret stansebøjler. Investeringen er absolut værdifuld, 
når der er tale om mange gentagne opgaver. 

Kapslinger / værktøj
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Glasfiberkapslinger
Glasfiberskabet er fremstillet af den italienske producent Bocchiotti. 

Bocchiotti leverer kvalitetsprodukter og har konstant fokus på videre-
udvikling af produkterne.

Glasfiberskabet er et simpelt, men innovativt produkt i en robust kon-
struktion og et flot design. Det er særdeles velegnet til applikationer, 
som er udsat for korrosion, og det udmærker sig ved at have en høj 
slagstyrke.

Tekniske data

• 7 størrelser
• Modulopbygget og justerbar ramme
• Højdejusterbare DIN-skinner 
• Innovativt design
• Hurtig og nem montering af tilbehør
• Omgivelsestemperatur: -25…+60oC
• Kapslingsklasse: IP65
• Skab uden plexiglas – glødetrådstestet ved 960oC
• Skab med plexiglas – glødetrådstestet ved 650oC
• Standardfarve – grå RAL 7035
• På bestilling kan skabet rekvireres i andre farver

Tilbehør

Produktprogrammet består af et bredt udvalg af tilbehør, som gør 
hverdagen nemmere for montøren. Store dele af tilbehøret er samlet 
på forhånd, hvilket er tidsbesparende for montøren. 

Tilbehøret monteres nemt og hurtigt med en almindelig skruetræk-
ker. Der er en række forskellige højdeindstillinger af DIN-skinnerne. 
Når du hører et ”klik” rammer stiften hullerne i profilerne i skabet og 
DIN-skinnen er placeret korrekt. En kvart drejning med skruetræk-
keren og enheden er monteret.

El-komponenter 
og kapslinger Bocchiotti
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Technoelectric · FreiEl-komponenter 
og kapslinger

Lastafbrydere
Italienske Technoelectric har mere end 30 års erfaring inden 
for produktion af last- og sikringsafbrydere.

VCP er en serie af lastafbrydere der tillader ind- og udkob-
ling af elektriske kredsløb i lavspændings installationer.

• Hovedafbryder
• Afbryder til motorer
• Afbryder
• Sikkerhedsafbryder

6 størrelser inddelt i 20 forskellige mærkestrømme.

Generelle funktioner
• Maksimal isolationsspænding, 1000V AC og 1500V DC
• Fås til 3-4-6-8 poler
• Høj bryderevne (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
• Høj elektrisk og mekanisk levetid
• Dobbelt afbryderkontakt
• Bryderposition er angivet ved hjælp af håndtaget
• Synligt brydested ved hjælp af vinduer i front
• Nul kontaktsæt med forsinket åbning og tidligere luk-

ning end fasekontakterne
• Mulighed: uden brydning af nul kontaktsæt
• Nul kontaktsæt rated til fuld mærkestrøm op til 1250A 

som standard.
 1600A. 3150A på forespørgsel.
• Hus fremstillet i selvslukkende (V0-UL94) materiale med 

lav hygroskopisk og høj mekanisk modstandsdygtighed
• Egnet til brug i fugtige omgivelser(IEC 6068-2)
• Bred vifte af tilbehør
• Drejelig frontbetjening ved hjælp af: Ekstern dobbelt 

isolerede håndtag med dør-interlock i ON position, tæt-
hedsgrad IP65. Mulighed for at låse med 3 hængelåse i 
OFF position

• Drejegreb (mulighed for at låse med hængelås i OFF 
position på forespørgsel)

Standarder
IEC 60947-1 / IEC 60947-1-3
CEI EN 60947-1 / CEI EN60947-1-3
IEC 439-1 / CEI EN 60439-1
IEC 204-1 / CEI EN 60204-1
VDE 0660 del 107

Certifikater og godkendelser
KEMA, RINA, ENEL codice 13.32.23
AEM-MI, LLOYD’S REGISTER
CESI, IENGGF
   

Technoelectric

Sikringslastafbrydere
VCF er en serie af sikringsafbrydere der tillader åbning og 
lukning af elektriske kredsløb ved lav spænding.

• Hovedafbryder
• Afbryder til motorer
• Afbryder
• Sikkerhedsafbryder

5 størrelser inddelt i 13 forskellige mærkestrømme.

Generelle funktioner
• Maksimal isolationsspænding, 1000V AC og 1500V DC
• Fås til 3-4 poler
• Høj bryderevne (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
• Høj elektrisk og mekanisk levetid
• Fire afbryderkontakter
• Når bryderen i er nul position er begge sikringstermina-

ler spændingsløse
• Bryderposition er angivet ved hjælp af håndtaget
• Synligt brydested ved hjælp af vinduer i front
• Nul kontaktsæt med forsinket åbning og tidligere luk-

ning end fasekontakterne
• Mulighed: uden brydning af nul kontaktsæt
• Hus fremstillet i selvslukkende (V0-UL94) materiale med 

lav hygroskopisk og høj mekanisk modstandsdygtighed
• Egnet til brug i fugtige omgivelser(IEC 68-2)
• Bred vifte af tilbehør
• Drejelig frontbetjening ved hjælp af: Ekstern dobbelt 

isolerede håndtag med dør-interlock i ON position, tæt-
hedsgrad IP65. Mulighed for at låse med 3 hængelåse i 
OFF position

• Drejegreb (mulighed for at låse med hængelås i OFF 
position på forespørgsel)

Standarder:
IEC 60947/1-3, IEC 439-1, IEC 204-1
CEI EN 60947/1-3, CEI EN 60439-1, CEI EN 60204-1
VDE 0660 del 107
BS 5419

Certifikater og godkendelser:
AEM-MI, CESI, ENEL codice 13.32.23
IENGF, KEMA, LLOYD’S REGISTER
RINA   
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El-komponenter 
og kapslinger Frei

Strømforsyninger og  
transformatorer
Frei, har gennem mere end 50 år stået for kvalitet og konti-
nuitet i udvikling og produktion af elektroniske og elektro-
mekaniske komponenter.

Udover et omfattende standardprogram, leverer vi gerne 
kundespecifikke transformere og strømforsyninger – én af 
Freis styrker.

Enhederne kan monteres på en DIN-skinne eller direkte på 
monteringspladen i tavlen.

Transformatorer

• Transformatorer bruges til ændring af en tilgængelig 
spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 400VAC / 
690VAC, ved en given effekt. 

• Stort udvalg i mindre dimensioner - der laves specialud-
førsler ved næsten enhver forespørgsel.

• UL godkendt i de mindre størrelser, dog kan resten laves 
i materialer der alle er UL godkendte.

• Kan fås i flere IP klasser som specialløsning. De mest 
gængse er dog IP00 samt IP23.

 

Strømforsyninger 

• Strømforsyninger bruges til ændring af en tilgængelig 
spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 230VAC / 
24VDC, det er strømmen den kan levere disse er baseret 
på, og det er strømmen der spørges på.

• Stort udvalg i mindre dimensioner.
• UL godkendt, i de mindre størrelser, dog kan resten 

laves i materialer der alle er UL godkendte.

Fordele

• Unikt design
• Mulighed for kunde specifikke løsninger – stor fleksibili-

tet
• Specialfremstilling mulig til konkurrencedygtige priser
• Dag-til-dag-levering for standardvarer på lager
• Eegholm som totalleverandør
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El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger

Timetællere 
Produkter fra Bauser i velkendt tysk kvalitet, der virker år 
efter år i industrielle miljøer.

Timetællere
Tællere til front- og DIN-skinne montage samt til montering 
på print. Fås som elektromekaniske og digitale timetællere.

Impulstællere
Tællere til front- og DIN-skinne montage. Fås som elektro-
mekaniske og digitale impuls-tællere.

Timetællere/Impulstællere
Kombinationstæller til front- og DIN-skinne montage, elek-
tromekaniske og digitale timetællere.

Batteri- og kapacitetsmålere
Med LED til måling af batterikapacitet. Digitale timetællere 
samt servicetællere.

Bauser · Planet Wattohm · Danfoss · FIAMA

Industri-
automatik
Danfoss har over 75 års erfaring med produktion af trykre-
gulatorer til industrielle applikationer og er den producent, 
der tilbyder det bredeste sortiment. 

Danfoss’ sortiment af pressostater måler og styrer væske- 
og lufttryk. 

Pressostaterne er præcise, robuste og har en lang levetid, 
og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest 
krævende forhold.

• Magnetventiler
• Pressostater til industriel anvendelse
• Biomasseventiler til kedler
• Temperaturfølere
• Tryktransmittere

Ledningskanal
Bredt program af slidsede og lukkede ledningskanaler fra 
Planet Wattohm til industrielle miljøer.  Programmet tilby-
der en lang række features: 

•		 Det unikke “knæk”-system, hvor ledningskanalen er 
forpræget

•		 Med forstærkninger der gør den velegnet til både vand-
ret og lodret montering

•	 Adskillelse af effekt og styreledninger
• Afrunding af ender og kanter, så hverken kabler eller 

hænder beskadiges under montage
•	 6 mm afstand mellem slidserne giver plads til større 

ledninger uden at ødelægge fingrene
•	 Ekstra god stabilitet fås ved flad bund samt indstøbt PVC 

bjælke
•	 Central perforering i bund uanset bredde
•	 Kabelholdere, som tilbehør til at fastholde ledninger 

inde i kanalen
•	 Dørholdere, som tilbehør til fastgøring af henholdsvis 

kanal og trykknap på tavlen
•	 Lodret og vandret montering på DIN-skinne
•	 UL- og CSA-godkendte.

Blyfri ledningskanaler · Blå, blyfri ledningskanaler til anven-
delse i/markering af Ex-områder · Halogenfri ledningska-
naler; når der er særlige krav til materialet af ledningska-
nalen.

Positionerings-
udstyr
FIAMA er en internationalt førende italiensk producent af 
positioneringsudstyr med mange års erfaring på området.

Elektronisk digitale tællere
•		 Fri programmering på stedet uden brug af PC
•	 Op til 4.000 impulser/omdrejning
•		 Hulaksel ø14 -25 mm
•		 Batterilevetid op til 4 år

Mekaniske tællere
•		 Præcis justering og udlæsning af akselbevægelser
•		 Nem hulaksel montering
•		 Præcis analog værdiangivelse
•		 Hulaksel ø14-35 mm

Mekaniske / analoge håndhjul
•		 Præcis måling med høj opløsning
•		 Håndhjul Ø100-200 mm
•		 Fås også i aluminium

Vinkelgear
•		 Kan monteres på mekaniske tællere type OP
•		 Aluminiumshus og tandhjul i hærdet stål
•		 Hulaksel ø8 - 20 mm
•		 4 til 80 Nm
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El-motorer 
og gear

El-motorer og gear
Præcision, slidstyrke og fleksibilitet er særlige egenskaber, der karakteriserer  
det omfattende program inden for elektroniske og mekaniske transmissioner.  

Vores produktprogram omfatter el-motorer, stepmotorer, bremsemotorer, 
højhastighedsmotorer, servomotorer, gear og frekvensomformere. 
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El-motorer 
og gear

AC motorer
AC motor programmet fra Orientalmotor indeholder standard 
asynkron og reversible motorer. Derudover tilbyder Orientalmotor 
elektromagnetiske bremsemotorer, momentmotorer, hastighedsre-
gulerbare motorer og IP67 motorer, modstandsdygtige over for støv 
og vand.
 

K-serien - asynkron og reversibel motor

• Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
• O/min ~1600
•	 Udveksling 1:5-180
•		 Nm med gear ~ 20
• Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 104 mm
• Beskyttelse IP20 / IP40 / IP54 / IP65
• Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

KII / KIIS-serien - asynkron og reversibel motor

• Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 - 100 - 200 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
• O/min ~1680
•	 Udveksling 1:5-360
•		 Nm med gear ~ 40
• Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 110 mm
• Beskyttelse IP20 / IP54 / IP65
• Godkendelser: UL/CSA & CE

FPW-serien - motor med beskyttelsesklasse IP67

• Effekt 25 - 40 - 60 - 90 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
• O/min ~1600
•	 Udveksling 1:5-180
•		 Nm med gear ~ 30 
• Byggestørrelse 80 / 90 / 104 mm
• Beskyttelse IP67
• Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

NX-serien

• Effekt: 50 – 750 W
• o/min: max 5.500 o/min
• Spænding: 200 – 230 V AC
• Byggestørrelse: 42 mm / 60 mm / 80 mm / 104 
• Beskyttelse: IP65

Orientalmotor

DC motorer
Høj effektive børsteløse DC motorer, høj virkningsgrad, høj hastighed i et kom-
pakt format. Stort regulerings område, konstant moment, forsyning AC som DC.
 

BMU-serien - drej og tryk - enkel hastighedsregulering

•	 Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•		 O/min ~4000
•		 Udveksling 1:5-200 
•		 Nm med gear ~70 Nm
•		 Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 / 110 mm
•		 Beskyttelse IP40 /  IP65
•		 Godkendelser: UL/CSA & CE

BLE-serien - kompakt og børsteløs motor

•		 Effekt: 60 - 120 - 200 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•		 O/min ~4000
•		 Udveksling 1:5-200 
•		 Nm med gear ~30 Nm
•		 Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 mm
•		 Beskyttelse IP65
•		 Godkendelser: CE /RoHS

BXII-serien - hastigheds- / positions- / momentkontrol

•		 Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 - 400 Watt
• Spænding 1 X 110 / 120 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•		 o/min ~4000
•		 Udveksling 1:5-200 
•		 Nm med gear ~110 Nm
•		 Byggestørrelse 60 / 80 / 90 /104 mm
•		 Beskyttelse IP 54
•		 Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE

BLH-serien - High power 24 VDC motor

•		 Effekt 15 -30 -50 - 100 Watt
•		 Spænding 24VDC
•		 o/min ~3000
•		 Udveksling 1:5-200 
•		 Nm med gear ~30 Nm
•		 Byggestørrelse 42 / 60 / 80 / 90 mm
•		 Beskyttelse  IP40
•		 Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE
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El-motorer 
og gear

Stepmotorer
Stepmotorens evne til at producere et højt moment ved lave om-
drejninger gør den ideel for applikationer hvor hurtig positionering 
over korte afstande er opgaven.
 

AR-serien - positionskontrol / lav varmeudvikling

•		 Spænding 1 x 100/120/200/230VAC | 3 x 200/230 VAC | 24/48VDC
•		 0.0036 - 0.36 °/step 
•		 Udveksling 1:3.6 -100
•		 Moment 0.2 - 37 Nm
•	 Byggestørrelse 28 / 30 / 42 / 60 / 85 / 90 mm
•		 Beskyttelse IP20 / IP54
•		 Mulighed for elektromagnetisk bremse
•		 Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE

RKII-serien - lav vibration / lavt støjniveau

• Spænding 1 x 100/120/200/240 VAC
•		 0.0072 - 0.72 °/step
•		 Udveksling 1:3.6 -100
•		 Moment 0,65 -52 Nm
• Byggestørrelse 42 / 60 / 85 / 90 mm
• Beskyttelse IP20
•		 Mulighed for elektromagnetisk bremse
•		 Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE

PKP-serien - 2 faser

• 0.05 - 1.8 °/step
• Moment 0,014 - 4 Nm
• Byggestørrelse 20 / 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 mm
• Mulighed for gear
•		 RoHS godkendt

PK-serien - 2 faser

• 0.05 - 1.8 °/step
• Moment 0.065 - 12 Nm
• Byggestørrelse 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 / 85 / 90 mm
• Mulighed for gear
•		 RoHS godkendt

PK-serien - 5 faser

•	 0,72 °/step
•		 Moment 0.13 - 6.3 Nm
•	 Byggestørrelse 42 / 60 / 85 mm
• Mulighed for gear
•		 RoHS godkendt

Orientalmotor

Lineære aktuatore og løsninger
Orientalmotor tilbyder en række lineære- og rundbordsløs-
ninger i forskellige størrelser og udformninger.
 

DRS-serien - kompakt lineær aktuator

• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm og ± 0,005 mm
• Byggestørrelser 28 / 42 mm
• Kompakt konstruktion
• Lavt støjniveau 
• Høj driftsikkerhed 
• Slaglængde: 30-100 mm
• Horisontal vægt: 3-10 kg
• Vertikal vægt: 3-15 kg
• CE godkendt

DRL-serien - præcis lineær aktuator

• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm og ± 0,005 mm
• Byggestørrelser 20 / 28 / 42 / 60 mm
• Kompakt konstruktion
• Lavt støjniveau 
• Høj driftsikkerhed 
• Slaglændge: 25-100 mm
• Horisontal vægt: 1-3 kg
• Vertikal vægt: 0,5-30 kg
• CE godkendt

EZS-serien - motoriseret lineær slide

• 24VDC og 200 - 230VAC
• Slaglængde: 50 - 850 mm
• Maks. kraft: 86 - 369N
• Hastighed: 600 - 800 mm/s
• Horisontal vægt: 60 kg
• Vertikal vægt: 30 kg
• CE godkendt

SPV-serien - motoriseret lineær slide

• 24VDC
• Slaglængde: 100 - 1000 mm
• Maks. kraft: 60N
• Hastighed 400 mm/s
• Horisontal vægt: 10 kg
• Vertikal vægt: 10 kg
• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,05 mm
• CE godkendt
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Gearmotorer og motorer
WEG - tysk leverandør af fleksible løsninger inden for 
drivkraft fra 40 til 1.100 watt. Fleksible løsninger sikrer dig 
tidsbesparelser, sikkerhed og øger din produktivitet. 

WEG leverer innovative kvalitetsdrev af høj teknisk kvalitet.

 
Trefasede vekselstrømsgearmotorer
•	 Motor - effekt: 50 - 1.100W
•	 Gearmotorer - effekt: 60-750 W
•	 Spænding 230/400 V

Børsteløse motorer og gearmotorer
•	 Motor - effekt: 60 - 500 W
•	 Gearmotorer - effekt: 60 - 300 W
•	 Spænding 230 V

Kompakt børsteløs motor og gearmotor 
med elektronik
•	 Motor - effekt: 60 - 150 W
•	 Gearmotorer - effekt: 60 - 150 W
•	 Spænding 24 V DC

Permanent DC motorer
•	 Motor - effekt: 40 - 350 W
•	 Gearmotorer - effekt: 40 - 350 W
•	 Spænding: 180 V DC,  24 V DC

Jævnstrøm-shuntmotorer
•	 Motor - effekt: 90 - 500 W
•	 Gearmotorer - effekt: 60 - 500 W
•	 Spænding: 180 / 200 V DC

Energieffektiv AC motorer - nPlus serie
•	 Effekt: 50 - 370 Watt
•	 O/min: 1400
•	 Spænding: 230/400 Volt
•	 Byggeform: B14, V18, V19
•	 Beskyttelse: IP54 (mulighed for IP 65)
•	 Isolationsklasse: F
•	 Fås som ventileret og ikke-ventileret.

Orientalmotor · WEG

Rundbords- og cylinderløsninger
DG-serien fra Orientalmotor består af 4 kompakte hulaksel-
rundbordsdrev med Alpha-stepmotorer med ”close loop” 
samt tilhørende driver eller build-in controller. Kombination 
giver en lynhurtig positionering og en enestående nøjagtig-
hed.

Rundbordsdrevenes opbygning med firkantflange med mon-
tagehuller gør montagen nem og enkel: placer drevet på en 
konsol og montér rundbordet direkte ovenpå. Hulakslen gør 
det nemt at fremføre og forbinde kabler og slanger.

DGII-serien - rundbordsdrev

• 24VDC | 200-230VAC | 3x230V | 100-115V
• Build-in-controller eller puls driver
• Flangestørrelse 60 / 85 / 130 / 200mm
• Omdrejninger 110 - 200 o/min
• Max. moment 0,9 - 50 Nm
• Holdemoment 0,46 -36 Nm
• DG II stepvinkel 0,002 - 0,04 °/step
• DG II opløsning 9.000 – 180.000 p/r
• Gentagelsesnøjagtighed +/- 0,004°

EZC-serien - motoriseret cylinder

• 24VDC | 200 - 230VAC
• Slaglængde: 50 - 300 mm
• Maks. kraft: 70 - 400N
• Hastighed: 600 mm/s
• Horisontal vægt: 60 kg
• Vertikal vægt: 30 kg
• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm
• CE godkendt

EZA-serien - motoriseret cylinder

• 24VDC | 1x110-115VAC | 1x200-230VAC
• Slaglængde: 50 - 300 mm
• Maks. kraft: 70 - 400N
• Maksimal hastighed: 300 - 600 mm/s
• Horisontal vægt: 60 kg
• Vertikal vægt: 30 kg
• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm
• CE godkendt
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Motorer
ATB med hovedsæde i Wien, Østrig, er en sammenslutning 
af de største motorbyggere i Europa så som Bauknecht, 
Sever, Brook Crompton, og F&G. De producerer tre-fasede-, 
eksplosionssikre-, bremse-, en-fasede- og specialmotorer

Industrimotorer
•	 Effekt: 0,06-315 kW
•		 Poltal: 2, 4, 6 og 8
•		 Byggestørrelse: 63 - 450
•		 Volt: 220-240/380-415V  /  380-415/660V;
•		 IE1, IE2, IE3, IE4

Mejerimotorer 
•	 Effekt: 0,75-7,5 kW
•	 1500-3000 o/min

Eksplosionssikre motorer 
•	 Ex d, Ex de, Ex Td, Ex e, Ex n
•	 Zone 20, 21, 22, 01, 02
•	 Effekt: 0,18-630 kW
•	 750-3000 o/min
•	 Leveres i henhold til ATEX

Ventilationsteknologi
•		 Effekt: 0,37 - 22 kW
•		 Kundespecifikke ind- og udsugningsaggregater til bage-

rimaskiner, træpillefyr, trætørreanlæg m.m. – med vægt 
på energireduktion. 

Andre motorer
•		 Polomkobbelbare motorer 
 Effekt: 0,06 - 62 kW
 Poltal: 2, 4, 6 og 8

•		 Bremsemotorer
 Effekt: 0,18 - 90 kW
 Poltal: 2, 4, 6 og 8

•		 Motor med integreret frekvensomformer:
 Effekt: 0,25 - 7,5 kW

•		 Applikations- og industrimotorer uden hus:
 Effekt: 0,16 - 2,8 kW

•	 En-fasede motorer

WEG · ATB

Motorer
WEG’s erfaring siden 1961 med produktion af synkrongene-
ratorer, et avanceret design, fornødne produktionskapacite-
ter samt faciliteter for afprøvning, har resulteret i præsenta-
tionen af en driftsikker og kompakt række af børsteløse AC 
generatorer med effekter op til 4200 kVA. 

Industrimotorer
•		 Tre-faset, multispænding, IP55, TEFC, S1 drift
•		 Standard effekt - iht IE2, IE3
•	 Effekt: 0,12 - 500kW
•		 Poltal: 2, 4, 6 og 8
•		 Byggestørrelse: 63 - 355
•		 Volt: 220-240/380-415V  /  380-415/660V;
•		 Isolationsklasse: F
•		 Termistor (1 per fase) ved størrelse 160M til 355A/B;
•		 RAL 5007

Eksplosionssikre motorer 
•	 Ex d, Ex de, Ex Td, Ex e, Ex n
•	 Zone 20, 21, 22, 01, 02
•	 Tre-fase, multispænding, IP55, TEFC, S1 drift
•		 Effekt: 0,37 - 315 kW
•	 Byggestørrelse: 90S - 355M/L
•		 Spænding: 220-240/380-415V (op til 100L) / 380-

415/660V (fra 112M og op)
•		 Isolationsklasse F (DT=80K)
• Service faktor: 1.00
•	 PTC Termistor (1 per fase) 
•	 Egnet for frekvensomformer drift
•		 RAL 5010

Højspændingsmotorer
•	 H-line motorer: op til 2.250 kW, spænding op til 6.600 V 
•	 M-line motorer: op til 22.000 kW, spænding op til 13.800 V 

Andre motorer
•		 Energisparemotorer: 0,75 – 370 kW 
•		 Bremsemotorer: 0,12 kW – 22 kW 
•		 Polomkobbelbare motorer 
•		 Marinemotorer
•	 En-fasede motorer
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Gearmotorer
Bauer Gearmotor er en førende, europæisk producent af 
gearmotorer af høj kvalitet, som fremstiller tekniske løsnin-
ger til en bred vifte af industrier, inklusive materialehåndte-
ring, metalsektoren, fødevarebehandling og energisektoren
 

Fladgear

Akselmonteret gearmotor med integreret momentarm 
integreres nemt.

• Effekt: 0,03 - 90 kW
• 10 gearstørrelser
• 90 - 18500 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Snekkegear

Kompakt vinkelgear gør at gearet kan indbygges i selv de 
mest kompakte applikationer.

• Effekt: 0,03 - 5,5 kW
• 8 forskellige udførsler
• 25 - 1000 Nm
• Gear med hulaksel allerede fra 25 Nm
• Stor belastningsevne og lang levetid.
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Keglegear

Høj effekttæthed - keglegearmotor sikrer højeste ydeevne 
især med monteret frekvensomformer.

• Effekt: 0,03 - 90 kW
• 10 gearstørrelser
• 80 - 18500 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Tandhjulsgear

Kompakt og økonomisk tandhjulsgear konstrueret til ”prak-
tisk” arbejde uden service.

• Effekt: 0,03 - 90 kW
• 13 gearstørrelser
• 20 - 18500 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Gear med integreret frekvensomformer

EtaSolution serien er keglegearsmotor med integreret 
frekvensomformer. Resultatet er et kompakt drev med 
hastighedskontrol.

• Sparer plads og penge
• Ingen beskyttet motorkabel
• VLT omformer og gearmotor
• Effekt: 0,12 - 7,5 kW
• 3 x 380 - 480 V
• Overholder alle EMC standarder
• Stardard RS 485 interface, valgfri Profibus-Interface
• Mulighed for EX Zone 2 og 22 

IP 67 gearmotor

Specialcoating, som er modstandsdygtig over for vand og 
aggressive rengøringsmidler. Ingen ventilatorvinge, ingen 
skruehoveder og ingen køleribber hvor skidt og snavs kan 
sætte sig. 

Effekt:   0,06 - 2,2 kW
Beskyttelse: IP 67 og IP 69K
Maling:    Aseptisk syre og alkali resistent maling  

  (pH2 - pH12)
Isolationsklasse:  Leveres som standard med termistorer og  

  isolationsklasse F 
   Egnet for frekvensomformerdrift
Tilslutning:  Præfabrikeret 6 leder kabel, 3 m langt 
Certificeret:  CCC certificeret

Bauer Gear Motor
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Bredt gearprogram fra vores italienske leverandør S.I.T.I spa  - stort 
produktionsområde i Norditalien der sikrer fleksibel og pålidelig 
produktion. S.I.T.I. spa arbejder med konstant og effektiv kvalitets-
kontrol.

Snekkegear
•	 Type - MI-MV-MD
•		 Effekt: 0,09 - 18,5 kW
•		 4-1850 Nm
•		 i: 7,5-100

Tandhjulsgear
•	 Type - NHL
•		 Effekt: 0,15 - 90 kW
•		 21-14900 Nm
•		 i: 21-460

Keglegear
•	 Type - BH
•		 Effekt: 0,25 - 55 kW
•		 4-400 Nm
•		 i: 7-180

Fladgear
•	 Type - PL / PD
•		 Effekt: 0,55 - 25 kW
•		 100 -4015 Nm
•		 i: 10 - 132

Vinkelgear
•	 Type - R
•		 Effekt: 0,7 - 8 kW
•		 300 - 2.800 Nm

Variatorgear
•	 Type - K / MK
•		 Effekt: 0,25 - 11 kW
•		 12 - 11.700 Nm
•		 i: 1,33-41

Motorinverter
•	 Type - IS
•		 Effekt: 0,37 - 1,5 kW

Kompakt gear udført i støbejern fra vores tyske leverandør, Stöber 
Antriebstechnik. Gearene kan leveres med integreret AC eller 
servomotor.

Gearene er vedligeholds- og rengøringsvenlige. De leveres med 
motoradaptor for IEC motorer og andre servofabrikater. For servoud-
førelse: motoradaptorer med slørfri kobling.

Tandhjulsgear
•	 Effekt: 0,12 - 45 kW
•		 70-8000 Nm
•		 i: 2:275

Fladgear
•	 Effekt: 0,12 - 9,2 kW
•		 120-1100 Nm
•		 i: 4:550
•		 Ekstremt fladt gearhus og stor akselafstand giver gode anbringel-

sesmuligheder, hvor pladsen er trang
•		 Fladgear kan leveres med reduceret slør

Keglegear
•		 Effekt: 0,12 - 45 kW
•		 135-13200 Nm
•		 i: 4:380
•		 Vinkelgear med en høj virkningsgrad
•		 Mulighed for tandflankespillerum - helt ned til halvandet vin-

kelminut
•		 Keglegear kan leveres med reduceret slør

Snekkegear
•		 Effekt: 0,12 - 5,5 kW
•		 80-800 Nm
•		 i: 6:680
•		 Vinkelgear med meget kompakte ydre mål
•		 Fire forskellige størrelser - byggestr. S0 - S4

Gear Gear
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Bremse- 
motorer
Bremsemotorer med indbygget håndløftning af bremse.

Robuste bremser med enkle mekaniske elementer. Højt 
bremsemoment med stort indstillingsområde og trefaset til 
bremsen.

Tekniske data
• Effekt: op til 80 kW
• Poltal: 2, 4, 6, 8
• Robust 3~ bremse 
• Højt bremsemoment med stort indstillingsområde
• Trefaset forsyning til bremsen
• Kvalitetsmotor, som tåler mange start / stop
• Godkendt til bl.a. at sidde på tørnegear til store MAN 

Diesel skibsmotorer

Højhastig- 
hedsmotorer
Højhastighedsmotorer fra den tyske producent, Perske. 

Motorer til mange brancher 
Når du skal bearbejde hårde materialer såsom glas, sten, 
metal, træ, er det vigtigt at du har en driftssikker motor. 

Perske motorer er en rigtig ”arbejdshest” som sikrer dig en 
produktion uden dyre produktionsstop. 

Med høje omdrejninger kan du save, bore, fræse, slibe i 
hårde materialer. 

Tekniske data 
• Omdrejningstal: op til 30.000 o/min 
•	 Kundespecifikke løsninger
• Fræsemotorer, rundsavsmotorer med og uden bremse 
• Kun ordreproduktion 

MGM· Perske · Weier · Vacon

Chok-
motorer
Chok- og rystesikre motorer til marine og industriel brug.

BV043 chokstandard og BV043 vibrationsstandard.

Tekniske data
•	 Marinemotorer op til 250 kW
•	 Poltal: 2, 4, 6 og 8

Frekvens- 
omformere
Vacon har et af de største udvalg af værktøjer til mikrofre-
kvensomformeren på markedet. 

Med de indbyggede funktioner i Vacon-10 frekvensomforme-
ren kan produktet programmeres, opstartes eller overvåges 
på en måde, der normalt kun ville kunne forventes hos 
større frekvensomformere.

Tekniske data
• Ekstremt kompakt frekvensomformer
• Effektområde 0,25kW til 5,5 kW
• 1 faset 0,25 - 2,2 kW
• 3 faset 0,37 - 5,5 kW
• Fleksibel installation (bag eller side, skruer eller DIN-

skinne)
• Kundespecifikke applikationer
• Alsidig I/O
• 6 digitale indgange
• 2 relæudgange
• 1 AO/DO
• EMC filter 2
• MCA kommunikationsadapter



3534

El-komponenter 
og kapslinger

Brand- og komfortventilation

Et bredt program inden for komfort- og brandventilation. Vi yder bistand i 
forbindelse med beregning og dimensionering af ABV-anlæg. 

Brand- og 
komfortventilation
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Stærkt produktprogram
Anlæggene opbygges med kvalitetsprodukter fra STG Beikirch, Tysk-
lands førende producent indenfor moderne vinduesautomatik, hvilket 
sikrer, at vi konstant er på forkant med vores produktpalette.  

Spindel- eller kædemotorer, der med oplukkehøjder op til 1200 mm, 
24V eller 230V og kræfter op til 300 kg dækker hele spektret. Flere 
motorer kan sammenkobles på samme vindue. Alle motorer kan 
leveres i special farver efter aftale.   

Spindelmotorer
• Spindelmotorer i aluminium firkantprofil: M2, M3
• Spindelmotorer i aluminium rundprofil: M9, M10, M11.

Kædemotorer
• BK kædemotorer med enkeltkæde. Små, diskrete og kompakte 

typer, der også kan indbygges.
• MK kædemotorer med unik dobbeltkæde. Elegant, for den kræ-

vende opgave.
• Såvel BK og MK motorer findes i single- eller tandemudførsler.

Styringer og sensorer
Avancerede styringer med den mest moderne teknik, som f.eks. 
switch mode netdele og microprocessorstyringer. vi introducerer næ-
ste generations ABV-styringer med frit programmerbare funktioner 
- fremtidens løsning til ABV-systemer.
 
Betjeningsmæssigt leveres brandtryk, røg- og termodetektorer, alle 
gængse LK-tryk, fjernbetjening samt timere, in- og outputmoduler og 
sensorer for temperatur, fugt, vind og regn.   

 
Modulcentraler
Den modulopbyggede MZ3 central til brand- og komfortventilation 
kan indgå i bygningens styreteknik. Centralen konfigureres nemt ved 
hjælp af drag & drop funktioner og har mulighed for fremtidige udvi-
delser via BUS systemet / KNX.

Modulcentralen tilbyder gode muligheder for overvågning og interne 
og eksterne meldinger gennem optiske blinkkoder. Centralen har 
et integreret nødstrømsforsyning for brandventilation i 72 timer ved 
netudfald. 

Vi tilbyder totalløsninger i vinduesautomatik til facadepartier og oven-
lys, den nyeste udvikling indenfor avancerede styringer,  et komplet 
udvalg indenfor spindel- og kædemotorer og microprocessorstyrin-
ger, ABV-styringer med frit programmerbare funktioner.

Komfortventilation

Bredt udvalg af spindel- og kædemotorer fra helt små til helt store, 
kraftige motorer i såvel 24V som 230V, gør dig i stand til at løse alle 
automatikopgaver indenfor naturlig ventilation.  

Et behageligt indeklima med frisk luft er en afgørende faktor for 
velvære og aktivitet.

Behageligt, naturligt indeklima -for velværets skyld

Komfortventilation - seperat eller i kombination med lovpligtig brand-
ventilation. Vi skræddersyr vinduesautomatikken efter dine ønsker og 
behov, og spænder over alle komfortfremmende styringer - tem-
peratur, fugtighed, tid, semi-eller helautomatik med vind- og regn-
sensorer. Vi dækker fra enkle styringer til komplekse styringer over 
LON-netværk. Vort mål er at skabe et naturligt behageligt indeklima. 
   

Brandventilation

Bredt program af motorer, centraler og tilbehør til ABV-anlæg. Vi 
yder bistand i forbindelse med beregning og dimensionering af ABV-
anlæg. 

At sikre effektiv bortledning af varme røggasser indgår som en af de 
vigtigste former for brandsikring af bygningers flugt- og redningsveje.

Effektiv brandventilation - for sikkerhedens skyld

Brandventilation, røgventilation eller ABV. Betegnelsen for det aktive 
element i brandsikring af mennekeliv og værdier. Lovgrundlaget i 
Byggeregelementet og retningslinier fra det Dansk Brandtekniske In-
stitut, er vores arbejdsgrundlag i vores rådgivning og dimensionering 
af korrekt brandventilation.
 
Vi bygger vore anlæg på up-to-date teknologi af driftsikre kvalitets-
komponenter. 

Sikkerhed og velvære!

El-komponenter 
og kapslinger

Brand- og 
komfortventilation STG Beikirch
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Tavler og Processtyring
Vi er blandt de førende producenter af el-tavler og automationsløsninger til 

det industrielle og maritime marked. 
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Vi er specialister i el-tavler og automationsløsninger til det 
industrielle og maritime marked til konkurrencedygtige 
priser.  Men du skal ikke kun vælge os på grund af prisen.

Vi brænder ligeså meget for kunderne, som vi gør for at lave 
markedets bedste el-tavler.  Vi vil ikke bare være en leve-
randør. Vi vil være det tætteste, du kommer på at få din egen 
tavleafdeling – uden at skulle betale skrivebord og fast løn. 

Vi bygger vores forretning på langvarige relationer med 
kunderne. Det kan ses på vores portefølje. Vi har ikke hund-
redvis af forskellige kunder, men en trofast kerne, som vi 
kender rigtig godt.

Vores kundekoncept

•	 Vores kundeportal er døgnåben
•	 Kundespecifik regne- og specifikationsværktøj
•	 Produktionssted i Danmark og Polen
• Din egen, faste kontaktperson, der følger dig i alle pro-

jekter
• Ved større projekter nedsættes der efter behov tvær-

faglige projektgrupper, som tilsammen bibringer den 
fornødne specialviden.

• Projekter gennemføres i tæt samspil med dig
• En udførlig dokumentation giver det bedste resultat
• Alle opgaver slut-testes grundigt – gerne sammen med 

dig
• Vi sætter en ære i altid at levere det aftalte produkt til 

den aftalte tid 
 
Vi er altid parate til at give kvalificeret rådgivning, vejledning 
og betjening - både før, under og efter levering.

Dine kernekompetencer

Ud over vores unikke kundeværktøjer og produktionsfaci-
liteter i Sønderborg og i Polen, bygger vores kundekoncept 
på en række principper, der forebygger misforståelser og 
driftsproblemer. Så kan du bruge kræfterne på dine kerne-
kompetencer.

Vi kan tilbyde et langvarigt forhold, 
der bygger på kvalitet og tillid...
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Som kunde kan du roligt overlade dine tavleopgaver til os. 

Ved at bruge vores værktøjer, kan du koncentrere dig om 
dine kernekompetencer. 

Værktøjskassen består af:

Konfigurering
•  Produktspecifikation og prisberegning
• Opgaven er veldefineret
•  Automatisk generering af styklister
•  Kunden beregner selv prisen

B2B Portal
• Komplet dokumentstyringssystem sikrer fælles ver-

sionsplatform
•  Produktions- og statusoversigt til den professionelle 

indkøber
•  Kommunikation 24 timer i døgnet

Dansk kvalitet til polske priser
•  Konkurrencedygtig produktion af variant- og serietavler 

på vores produktionssted i Polen

Industriel produktion
•  Kundespecifikke produktbeskrivelser sikrer høj kvalitet 

og ensartethed
•  Optimal leveringstid

Kommunikation
•  Et ensartet og dokumenteret projektforløb sikres gen-

nem vores unikke IT baserede kvalitetsstyringssystem, 
hvor alle arbejdsgange er beskrevet. 

Kompetencer
•  Maskinstyretavler
•  Marinetavler
•	 Pneumatiktavler
•  UL508A tavler

Kundens fordel ved at benytte
Eegholms værktøjskasse

Tavler & Processtyring
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Opgaverne spænder lige fra omfattende netværksapplikatio-
ner til maskinstyring

Vi er en selvstændig afdeling bestående af teknikere, der 
kan bistå kunden med høj faglig ekspertise og engagement. 
Vi indgår gerne som en del af kundens projektorganisation 
og arbejder ude hos kunden, såfremt der er behov for det.

Kundespecifikke netværksapplikationer, datafangst og 
kommunikation til maskinstyringer med fokus på korrekt og 
kvalitetsbevidst udførelse. 

Vi programmerer i PLC, SoftPLC og PC inden for en lang 
række anerkendte mærker og systemer. 

Vores alsidighed modsvarer kundens krav og forventninger 
til valg af programmerbare controllere. For altid at kunne 
vælge den optimale løsning til opgaven, er vi opmærk-
somme på nye tiltag fra producenterne og træning af vores 
personale.

Engineering, tavleproduktion og montage
Vi er blandt de førende leverandører af komplette løsninger 
inden for styringer. En moderne tavlefabrik sammen med 
vores kundekoncept, både styrker og udbygger  vores posi-
tion på det danske marked. 

Samarbejde
Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde med kunden, 
og har fuld fokus på optimering af kundens interne sags-
behandling. Med vores kundetilpassede konfigurations-
systemer, adskiller vi os fra mange andre producenter på 
markedet.

Eegholm proces

Tavler & Processtyring

Kompetencer

•  Systemudvikling og projektering
•  Udarbejdelse af specifikationer, netværkskonfigurationer 

mv.
•  Programmering
•  Test og aflevering til kunden
•  Aflevering hos slutkunden/idriftsættelse
•  Uddannelse af operatører
•  Produktoptimering og support

Produktkompetencer

PLC
• ABB
•		 Allen Bradley
•		 B&R
•		 Beckhoff
•		 Mitsubishi
•		 Omron
•		 Siemens
•		 Telemecanique
•		 Wago - Eegholm er WAGO System Provider

HMI: 
• ABB
•	 Allen Bradley
•		 B&R
•		 Beckhoff
•		 Beijer
•		 Omron
•		 Pro-face - Eegholm er Pro-face SDI partner
•		 Siemens
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El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger

HW/SW udvikling
Vores speciale er kundespecifikke løsninger inden for industriel styring og overvåg-

ning. Vi tilbyder alt fra udvikling, prototyper og test til løbende produktion. 

Afhængig af dine behov, løser vi hele opgaven eller indgår i et samarbejde med din 
egen elektronikafdeling. Skræddersyede løsninger er  på sigt ofte det økonomisk 

bedste alternativ.
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Vores kompetencer
Ligegyldigt hvilken type elektronik der skal udvikles, er målet kvalitet 
og sikkerhed fra den første skitse til det færdige print. Udvikling af 
moderne elektronik i dag kræver indgående viden om EMC- og pro-
duktionsproblematikker, for at opnå det optimale resultat.

Vi har stor erfaring i at analysere kundens behov.

Vi er udviklingsafdelingen hos Eegholm som udvikler kundespecifik 
elektronik efter opgave. 

 Vi har erfaring fra alle faser i et projekt

•	 Hardware
•		 Layout
•		 Test- og myndighedsgodkendelse
•		 Embedded- og PC software
•		 Projektstyring
•		 Produktion
•		 Fra den første analyse og specifikation til idriftsættelse og pro-

duktion af det endelige produkt

Hardwareudvikling 

•	 Driftsikker og holdbar elektronik 
•  Realtidskerne operativsystemer 
•		 Digitale og analoge kredsløb 
•		 EMC rigtigt design 
•		 Mange kommunikationsprotokoller 
•		 Speciale indenfor LonWorks
•		 Identifikationssystemer (RFID/TAG).

Softwareudvikling 

•			 Udvikling i Windowsbaserede miljøer  
og Client/server miljøer 

•		 Internetapplikationer
•		 Bred vifte af programmeringssprog
•		 Brugervenlig betjening
•		 Databasehåndtering og -oprydning 
•		 Mange kommunikationsprotokoller 
•		 Drift/administration Data Exchange.
•		 Mobile løsninger og Apps

El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger HW/SW udvikling
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Industriteknisk 
service

Industriteknisk Service
Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning af el-motorer og gear.

Vores elektromekaniske værksted opererer over hele landet., og vi står klar til at 
servicere dig 24 timer i døgnet, og reparerer enten på eget værksted eller on-site.

Desuden tilbyder vi salg og service af generatoranlæg.
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Industriteknisk 
service

Vi har gennem mange år været en anerkendt leverandør af 
nødstrømsanlæg og generatorer til såvel industrien, sund-
hedssektoren samt til detailhandlen. 

Vi leverer komplette nødstrømsanlæg fra 10 kVA til 3.000 
kVA med tilhørende serviceaftaler. Alle nødstrømsanlæg 
bliver skræddersyet således at alle specifikke behov tilgo-
deses.

Hvorfor nødstrømsanlæg?

Forsyningssikkerheden har vist sig ikke at være så stabil, 
som man ellers kunne forvente, og dermed er det blevet 
endnu mere attraktivt at sikre sig med et nødstrømsanlæg. 
Ofte vil det økonomiske tab, som er forbundet med et enkelt 
forsyningssvigt, overstige de udgifter, der er forbundet med 
etableringen af et nødstrømsanlæg.

Vi leverer nødstrømsanlæg til installering i bygninger og 
i vejrbestandigt og lyddæmpet kabinet til udendørsinstal-
lation.  
Det er derfor ikke nødvendigt med ud- eller tilbygning i for-
bindelse med etableringen af et nødstrømsanlæg. 

 
Mobilt værksted
 
Vores serviceteknikere foretager systematisk eftersyn på 
nødstrømsanlæg, og vores servicevogne fungerer som rul-
lende værksteder.  

Opgaver udført ved et servicebesøg bliver nøje beskrevet i en 
servicerapport, som afleveres ved hver udført opgave.

Industriteknisk Service

Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning
af el-motorer og gear.

• Motorvikling
• Ombygning til anden spænding
• Udskiftning af lejer
• Stresstest af el-motorer
• Smøring af roterende enheder
• Specialudstyr til lejekontrol og
 vibrationstests
• Termografering
• Laseropretning

 
Fleksibel serviceleverandør
Vores elektromekaniske værksted opererer over hele landet.

Vi står klar til at servicere dig 24 timer i døgnet, og reparerer
enten på eget værksted eller on-site.

Har du brug for det, henter, reparerer og leverer vi gerne.

 
Motorvikling
Motorvikling er løsningen, når motorer skal kunne tåle 
unormalt høje temperaturer, når de tekniske data ikke er 
gængse på markedet eller når en ny enhed ikke kan skaffes 
inden for den ønskede tid.

Undgå dyre skader ved at integrere sikkerhedsanordninger 
som termoafbrydere eller følere til ekstern alarm.

Motorvikling udføres også sammen med skift af lejer og 
andre defekte dele i forbindelse med reperationsarbejde. 
Resultatet er en motor, der fungerer 100 % som ny.

Service, reparation & ombygning Nødstrømsanlæg
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Med værdier som værktøj

Eegholm defineres i høj grad af de mennesker, der arbej-
der hos os, og de mennesker der handler hos os. Vi ønsker 
at være en dynamisk virksomhed, der kan tiltrække, fast-
holde og udvikle relationer.

Vi er troværdige, ansvarlige og værdiskabende. Troværdige 
mennesker udviser loyalitet og respekt. Loyale mennesker 
er engagerede. Engagerede mennesker skaber resultater 
og værdi. Vi arbejder hele tiden på at skabe merværdi for 
vores kolleger, kunder og leverandører.

Kontakt

El-komponenter og kapslinger, tel 2123 2656

El-motorer og gear, tel 4035 8654

Brand- og komfortventilation, tel 2710 3745

Tavler og processtyring, tel 2124 1753 / 2168 3483

 
HW/SW udvikling, tel 6155 3081

Industriteknisk service, tel 6155 3081
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