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Bestil din tavle fra
den 3. januar 2022!

Bestil din fordelingstavle i dag,
Tavle navn P3X10A63MM2D1K
og få den leveret
Tavle reference inden
MAM & SRH for 14 dage
Synes du, at det kan være tidskrævende at specificere en fordelingstavle, indhente
tilbud, afklare og få leveret den rette fordelingstavle?
Det har vi fundet en løsning på – nemlig fordelingstavler af præfabrikerede dele.
Disse fordelingstavler er enkle tavler, hvor vi har minimeret design og produktionsomkostningerne og systematiseret hele processen til det mest optimale. Det gør, at
du få tavlerne leveret inden for 14 dage til konkurrencedygtige priser.
Udfra mange års erfaring og opbygget knowhow i rationel tavleproduktion, samt i
tæt samarbejde med de førende leverandører af tavlesystemer og komponenter –
har vi udviklet tavlekonceptet, som gør din hverdag lettere.

Sådan bestiller du nemt din fordelingstavle
af præfabrikerede dele
1. Design din tavle
Udfyld specifikationen på hjemmesiden - automatic-syd.dk - og vælg dele til din
tavle
2. Få et tilbud inden for 24 timer
Send specifikationen og få et tilbud inden for 24 timer
3. Produktion og levering
Vi designer tavlen efter jeres valg, sætter produktionen i gang og leverer inden for
14 dage

Teknisk specifikation
Belastning

Op til 250 Amp. tilgangsbryder

Ikmax

Op til 16 kA

Jorderingssystem

TT, TN-C-S eller TN-S

Tæthedsklasse

IP4X

Formklasse

Tilgangsfelt 4a
DIN-skinner: 2B

Afregningsmåler

Mulig

Vi står klar til at hjælpe dig...

Søren Juul
Salgschef - eltavler & styringer

Hans Christian Petersen
Salg - eltavler & styringer

Peter Agerbæk
Salg - eltavler & styringer

Tel 4017 1505
sjn@automatic-syd.dk

Tel 2049 7382
hcp@automatic-syd.dk

Tel 6120 3619
pag@automatic-syd.dk

Steen Reihnav Hansen
Afdelingsleder - tavler

Mads Moos
Projektingeniør - tavler

Tel 7344 2106
srh@automatic-syd.dk

Tel 7344 2141
mam@automatic-syd.dk

I Broager beskæftiger AUTOMATIC SYD a/s omkring 60 medarbejdere. Virksomheden er en danskejet
og yderst anerkendt producent af el-tavleløsninger. Vi udvikler og producerer fordelings- og styretavler
samt automations- og robotløsninger til industrien, OEM/maskinfabrikanter og tekniske installatører i hele
verden.
AUTOMATIC SYD a/s er en del af Eegholm Group, som har to produktionssteder i Danmark og ét i Polen.
Eegholm Group beskæftiger i alt 180 medarbejdere og er blandt de fem største producenter i Danmark
inden for sit felt.
Læs mere om AUTOMATIC SYD på www.automatic-syd.dk eller giv os et kald på telefon 7444 9191.
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