Fremtidens Elektronik.
VORES VISION:

Vi er...

 En god og udviklende

arbejdsplads i uformelt
miljø med plads til
individualitet.
 Den foretrukne loyale
leverandør af elektronikudvikling, produktion og
service indenfor styring og
regulering samt overvågning og sensorer.
 Levering af kvalitets– og
energieffektive kundeløsninger baseret på vores
egne teknologiplatforme.

Vi har eksisteret siden 1969 og har til huse i Gelsted, Herlufmagle mellem
Næstved og Ringsted.
Vi tilbyder et bredt standardproduktprogram af styringer, reguleringer, alarmer
osv., som vi udvikler og producerer til ventilationsindustrien. Derudover
tilbyder vi også udvikling og produktion af kundespecificerede løsninger
– OEM.
Det er vores nysgerrighed, pionerånd og interesse for elektronik,
der driver os til hele tiden at udvikle nye produkter, optimere de
eksisterende og opsøge nye
brancher, hvor vi mener at kunne
gøre en forskel.
Vi er en medarbejderstab af engagerede specialister inden for
hvert vores felt, der samarbejder om at finde de bedste løsninger. Det er vigtigt for os, at vi leverer kvalitetsprodukter og løsninger til konkurrencedygtige priser.
Vores hovedfokus i al udvikling og produktion er at have et så
”grønt” tilsnit som muligt. Det kommer til udtryk i udviklingen af
produkterne, hvor der er fokus på både komponentvalg og at
det færdige produkt er så energioptimerende som muligt. Vores produktionsafdeling har ligeledes fokus på så miljørigtig produktion som
muligt - uden nogensinde at gå på kompromis med den færdige kvalitet. Som
en naturlig følge deraf arbejder vi på en miljøcertificering ud over vores
ISO9001.
For et virtuelt besøg i vores virksomhed kan du scanne QR-koden
og se en eller flere af vores 5 kortfilm, der giver et indblik i vores
koncept og hvem vi er.
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Besøg også vores hjemmeside, her finder du yderligere
oplysninger om os, kontaktoplysninger og produktinformationer
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Udviklingsafdelingen
Her bliver idéer til virkelighed. Afdelingen består af ingeniører med forskellige specialer indenfor udvikling af elektronik.

EKSEMPLER PÅ
LS CONTROL LØSNINGER:
 Styringer og betjeningspaneler
til luftbehandlingsanlæg med og
uden varmepumpe
 Styringer og betjeningspaneler
til varmepumper
 Styringer og betjeningspaneler
til køleanlæg
 Styringer til røremaskiner
 Styringer til svejseelektrodespidser
 Styringer til emhætter
 Styringer til tørringsanlæg
 Styringer til laboratorieventilation og stinkskabe
Meget mere...

Hver enkelt af vores ingeniører har en
ekspertviden inden for et eller flere specialområder. Viden der opdateres løbende
og deles i gruppen. Det er således en
gruppe med meget stor indsigt og erfaringsgrundlag i en lang række fagområder og specialer.
Eksempelvis er vi helt på forkant med udvikling af micro-processor baserede styringer med grafiske, touch– og web-baserede betjeningsinterfaces.
Og selvfølgelig har vi også udviklet vores egen app til overvågning og styring af bl.a. luftbehandlingsanlæg.

ProduktionsTekniskAfdeling
Vores dygtige PTA-medarbejdere sørger for at al produktionsdokumentation, som styklister, procestrin, testvejledninger og billeddokumentation ligger klar
i vores produktionssystem før et nyt produkt kan sættes i produktion. Det er også
PTA medarbejderne, der har det store
overblik, når komponenter i produkter
skal udskiftes i eksisterende produkter,
eller udgår, så der skal tages stilling til
om produkter skal redesignes eller må udgå.

Indkøb og produktionsstyring
Det kræver sin M/K at være indkøber hos os. Der forhandles benhårdt
med leverandører i både ind– og udland for at opnå de bedste komponenter til den rigtige pris, så vi sikrer
vores kunder de mest optimale
produkter både på kvalitet og
pris. Der skal også tænkes og
arbejdes langsigtet for at sikre
råvarer til tiden, da der kan være
meget lange leveringstider på en
del råvarer. Gruppen består også af vores produktions– chef og
koordinator, der hver dag sikrer, at vores danske
produktion kører optimalt og også at der outsources til vores samarbejdspartnere i Slovakiet og Polen.

Besøg også vores hjemmeside, her finder du yderligere
oplysninger om os, kontaktoplysninger og produktinformationer
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Produktion og test
Vi har en topmoderne produktion i Danmark på lokationen i Gelsted, hvor
vi sidste år investerede i et nyt SMD
anlæg. Der til daglig passes af vores
dygtige produktionsmedarbejdere, der
er specialuddannede i at programmere
og styre SMD-maskinen.

Det er ikke tilstrækkeligt at have
topmoderne produktionsudstyr. Vi
har også dedikerede produktionsmedarbejdere, der færdigmontere
elektronikken og kan lodde selv
meget små komponenter på printbanerne.
Efter endt produktion overtager
testafdelingen. Her færdigtestes
produkterne inden de er klar til at
blive sendt til vores kunder. Der
testes på både danskproducerede
produkter og produkter fra vores
samarbejdspartnere i Polen og Slovakiet. Det er også testafdelingen,
der undersøger reklamationer på
returnerede produkter.

Lager og logistik
Vores lager og logistikafdeling står for
varemodtagelse, plukning af komponenter til produktion i ind– og udland
samt plukning af færdigvarer og forsendelse til vore kunder også i ind–
og udland.

Besøg også vores hjemmeside, her finder du yderligere
oplysninger om os, kontaktoplysninger og produktinformationer
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Salg og marketing
Det kræver god markedsindsigt, tillige med gode kommunikationsevner
og en portion empati at være sælger hos os.
Da der samtidig kræves høj faglighed har de
fleste medarbejdere, der arbejder med salg
en el-faglig baggrund, som eksempelvis
elektriker. Salg er også den afdeling, der
trækker mest på de øvrige afdelinger.
Der er behov for rådgivning fra udviklingsafdelingen, især ved salg af OEM og udviklingsprojekter.
Salg trækker også på indkøb, pta,
produktion og logistik, når kunder
ønsker hurtig levering af varer eller
der skal udvikles nye sampak som
følge af markedskrav.
Det er også i denne afdeling vedligeholdelse af vores hjemmeside ligger
samt udarbejdelse af brochurer,
vejledninger og andet salgsmateriale
samt vedligeholdelse af kundeoplysninger, særlige kundepriser og
rabatter mm i vores økonomisystem.

Økonomi
Oven over alt har vi vores økonomiafdeling til at holde øje med økonomien og sikre en økonomisk sund forretning.
Det er også økonomiafdelingen, der
sørger for udbetaling af løn samt alt
personaleadministration og indberetninger til diverse offentlige instanser.

Besøg også vores hjemmeside, her finder du yderligere
oplysninger om os, kontaktoplysninger og produktinformationer
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