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Vi kan hjælpe jer på flere felter - og gerne samtidig. Så ring bare og spørg.



Få viden og kompetencer fra 
jeres eget dedikerede team af 
fagspecialister og teknikere med 
stort internationalt bagland
Vi deler gerne vores viden og kompetencer, så bare ring og spørg. I kan også 
bruge os på tværs, så vi sammen kan effektivisere virksomheders elektriske 
systemer og løsninger. Vi vil skabe og vedligeholde stærke forhold til vores 
kunder baseret på stor faglighed og specialviden. Så brug os og vores globale 
ressourcer, erfaringer og ekspertise fra mere end 150 lande til effektiv sparring.

Lad os kombinere vores styrker til jeres fordel.

UPS og strømkvalitet
Glem nedetid. Eatons energibesparende UPS-anlæg til 
strømbeskyttelse og nødstrøm sikrer produktivitet uanset 
omfanget. Vores fokus er løsninger med høj tilgængelighed, 
lave driftsudgifter og hurtig ROI. 

Eatons Energy Saver System (ESS) giver store besparelser 
og høj pålidelighed og har sat nye standarder for 
energioptimering. I dag er over 37 megawatt i Danmark 
effektiviseret med ESS. 

Komponenter
Styring & Automation
Møder I vanskelige tekniske udfordringer hos maskin-
fabrikanter og i procesindustrien? De kan løses med vores 
omfattende styrings- og automationsløsninger, der lever op 
til de globale standarder, understøtter ErP direktivet og gør 
systemerne tilgængelige 24 timer i døgnet. Blandt meget 
andet arbejder vi innovativt med IE3 klar løsninger.

Installationsmateriel / strømdistribution
Få højkvalitets- og gennemtestede komponenter til 
beskyttelse af hovedstrømkredse: Alt fra sikringer og 
afbrydere, beskyttelse mod lysbuefejl og fotovoltaiske 
afbrydere. Vi har løsninger til enhver applikation, der gør 
strømdistribution effektiv, pålidelig og sikker. 

Koblingsanlæg til mellemspænding
Vores koblingsanlæg og komponenter til installation 
i distribueringsnetværket (hoved-, under- og 
transformerstationer) og industriel strømforsyning 
leverer effektiv og sikker strøm. Systemerne er luft- eller 
epoxyharpiksisolerede og udstyret med effektafbrydere 
baseret på beskyttende vakuumafbrydere.  

Eaton er en af de få virksomheder i verden, der fremstiller 
luftisolerede mellemspændingsanlæg – et bæredygtigt 
alternativ til SF6-gasfyldte koblingsanlæg.

Tabula tavlesystem
Med Tabula får I et veldokumenteret, modulbaseret 
tavlesystem til at opbygge og udbygge fleksible, sikre, 
fremtidsoptimerede tavler, der kan verificeres i henhold til 
gældende normer og standarder som IEC/EN 61439. 

Selv med få systemdele dækker vi i Eaton hele spektret af 
tavler fra under- til hovedfordeling, Motor Control Centre, og 
styre- og kontroltavler, opbygget i enten fast, plug-in eller i 
draw-out udførelse.

I kan bruge vores teknologi- og produktviden 
til at sparre om fx tilbud og udbud. Lad vores 
fagspecialister styrke jer på tlf: 3686 7910
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Vi ved alt om strøm. 
Og deler gerne vores 
viden hos jer
Book en fagspecialist til at styrke jer
Vi vil gerne sørge for, at I får endnu mere ud af vores 
samarbejde. I det daglige kan I naturligvis bare ringe til én 
af vores fagspecialister, og få del i vores specifikke viden 
og erfaring fra mere end 150 lande. Men vi har også gode 
erfaringer med at komme på besøg, så vi kan svare på 
spørgsmål hos jer og give jer konkrete fagtips, der styrker 
netop jer og løser jeres udfordringer.

Hvad vil I tale med en fagspecialist om? Det kan fx være:
• energioptimering
• bæredygtighed
• specifikationer og beregninger
• energiteknik
• inspiration 

Lad os styrke jer. Book en fagspecialist på
www.eaton.dk/book



Sikker og effektiv elektricitet til fremtidens behov
Eatons mål er at styre elektricitet sikkert og effektivt,  
og vi integrerer innovation i vores produkter og løsninger, 
så de opfylder vores kunders fremtidige behov. Siden 
vi opfandt den første kontaktor og fejlstrømsafbryder, 
har vores produkter symboliseret ekstraordinært 
ingeniørarbejde og kontinuerlig innovation. 

I Danmark er vi stolte af, at det var den danske ingeniør 
Viggo V. Torbensen, der stod bag Eatons første produkt 
og sammen med entreprenøren Joseph Oriel Eaton 
startede firmaet i Amerika, som blev til Eaton. 
I dag – mere end 100 år senere – leverer Eaton 
ingeniørkunst i mere end 150 lande.

Heldigvis 
bliver verden 
stadig mere 
krævende
Verden kræver hele tiden mere
Mere elektricitet. Flere alternative energiformer. Og konstant 
mere effektivitet. Det er vi i Eaton taknemmelige for. Det 
holder os nemlig til ilden og giver os energi til hele tiden at 
tænke videre og fremad. Derfor er vores team af dedikerede 
eksperter også i fremtiden klar til at levere effektive, pålide-
lige og sikre løsninger og support til din virksomhed.
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Følg os på sociale medier for at få
produktnyheder og supportoplysninger.

Vil du have 
powerful 
viden om 
strøm?
Få den nyeste viden direkte i indbakken
Hver dag høster Eatons eksperter nyttig viden verden over. 
Få del i denne viden med vores månedlige nyhedsbrev. 
Med TekMail opdaterer vi vores netværk med teknisk viden, 
nyheder og produktinformation. 

Ønsker du at modtage TekMail. Få det her: 
www.eaton.dk/nyhedsbrev 


