Industrielle
IT- løsninger.

Introduksjon
Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon
og informasjonsteknologi som spesialområde.
Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i
foredlingsprosessen, fra enkle komponenter til
ferdige i gangkjørte anlegg.
Bedriften er historisk en av Norges største
tavleprodusenter, og har en sammenhengende
historikk tilbake til 1966.
Fra begynnelsen av 1980-tallet er det systematisk
bygd opp kompetanse innen automasjon og
kommunikasjon.
Vår egen FoU-aktivitet har gitt oss egne produkter
som har vært bærende for vår utvikling og
eksistens.
Vår bedrift består av 6 avdelinger:
- automasjon
- tele/data kommunikasjon
- skipselektro
- tavler
- elektro installasjon
- teknisk engros
Med våre 65 ansatte er vi i dag en mellomstor
bedrift i norsk sammenheng. Vårt mål er å bidra
til våre kunders verdiskapning, og på den måten
danne grunnlag for vår egen eksistens i årene
som kommer.

Verdiskaping for oss og våre kunder.
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Elektriske kraftfordelinger.
I mer enn 40 år har vi produsert og levert
kraftfordelingssystemer til våre kunder.
Pålitelige anlegg som sikrer strømforsyning til
produksjonsmaskiner, datautstyr,
telekommunikasjon, lys og varme.
Vi gjør vedlikehold og
ombygginger i slike anlegg og
tilpasser strømforsyningen til
nye oppgaver.

Reservekraft.
Mange bedrifter taper
store verdier på grunn av
usikker kraftforsyning.
Nordkontakt har gjennom
mange år levert og
montert reservekraft til
industri, kystverket,
forsvaret, kommuner og
sykehus.

Tynnplateverksted.
Verkstedet bearbeider tynnplate aluminium og stål på
oppdrag fra kunder.
Oppdragene er alt fra skap og kapslinger i
spesialsøm til beslag, avdekkinger, tanker og
kobberskinner.
Verdiskaping for oss og våre kunder.
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El– installasjon.
Vår installasjonsavdeling leverer
tjenester til profesjonelle kunder
som industri, kommuner, og
offentlige instanser.
Våre elektrikere har lang
erfaring innen industri og
bygningsinstallasjoner.

Datakommunikasjon.
Nordkontakt leverer kabelbaserte, fiberoptiske og
radiolinjebaserte kommunikasjonsløsninger.
Integrering av telefon, data, videoovervåking som
sikrer kommunikasjon mellom anlegg er blitt en
spesialitet hos oss.
For bedrifter med høye krav til oppetid bygger vi ut
redundante løsninger.
Bedrifter har ofte behov for en reserveløsning i tillegg til
den faste forbindelsen, og vi bygger da linjer med
hastigheter fra 1 til 155 Mbit.
Dette kan være både intern trafikk og internettaksess.
Våre linjer kan også være den primære forbindelsen, og
bakkenettet som reserve.

Kameraovervåking
Sikkerhet for de ansatte. Digital lagring av alt som
kameraet fanger opp.
Overvåking av fartøy som
navigerer nært oppdrettsanlegg.
Kameraene kan detektere
bevegelse, zoome og følge
objekter.

Verdiskaping for oss og våre kunder.
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Radar overvåking
Overvåking av sjøanlegg sikrer utstyr og
verdier. Vi leverer radar overvåking som
separate PC løsninger eller som en integrert del
av driftskontrollsystemet.
Hjemmevakten kan få radarbildet og alarm på
sin PC.

Automasjon
Nordkontakt har i mer enn 20 år levert
automatiske styresystemer til alle typer
industri.
Våre løsnninger baserer seg på utstyr fra de
fremste leverandører på markedet.
Sømløse løsninger gir muligheten til å
bygge på de tekniske løsninger over alle
fagområder.
Måling og styring av energi, vann,
ventilasjon, varme og produksjonsutstyr kan
operere i samme datanettverk og dele på
informasjon.
Dette er særdeles viktig i de oppdrag som
handler om energiøkonomisering.

Vi gjennomfører ofte arbeidsoppgavene
sammen med bedriftens eget teknisk personell.
Dette sikrer at kunnskapen også bygges hos våre
kunder.
Kurs og opplæring er en naturlig del av våre
leveranser.
Verdiskaping for oss og våre kunder.
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Driftsovervåking.
Nordkontakt har levert mange hundre PC
baserte styring og overvåkingsanlegg.
Vår tekniske avdeling har gjennom
årene opparbeidet meget stor
erfaring på dette området.
Vi leverer åpne systemer som
innebærer full fleksibilitet mht valg av
komponenter.
Avgjørelsen om hvilket utstyr som skal
monteres i anlegget ligger da fullt og
helt hos eier/driver av anlegget.
I praksis vil dette si at du kan velge
instrumenter og sensorer fra flere
leverandører og kople dette til et
system.
Et godt samarbeide med oppdragsgiver
gir gode resultater.
Anleggene skreddersys etter avtale med
våre kunder.
Vi leverer elektronisk dokumentasjon på alle
våre anlegg.
Vi står til tjeneste med informasjon og
referanser .
Wonderware er
verdens største
produsent av
programvarer for industrielle automasjonsløsninger.
Nordkontakt har høyeste kunnskapsnivå og sertifisering på
Wonderwares programmer.
Verdiskaping for oss og våre kunder.
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Komponenter og reservedeler.
Nordkontakts logistikkavdeling leverer reservedeler og
komponentløsninger til alle våre kunder.

Sensorer.
Temperatur, mengde, flow, nivå, oksygen, fuktighet osv.

Elektrokomponenter.
Kabler, kontaktorer, motorvern, brytere, relé, skap,
kapslinger, rekkeklemmer, lys osv.

Automasjonskomponenter.
PLS, frekvensomformere, mykstartere, tidsrelé, tellere,
temperaturregulatorer, sikkerhetssensorer, fotoceller,
Servosystemer, induktive og kapasitive givere,
måleomformere, energi analysatorer, strømforsyninger.

Motorer.
Elektromotorer i alle størrelser.

Kommunikasjon.
Lukket nett radiosystemer

Skipselektronikk.
Kartsystemer, radar, VHF, ekkolodd, sonar,
satellittkommunikasjon antennemateriell, dekksbelysning osv.

Måleinstrumenter.
Multimeter, temperaturmålere, kabelsøkere, oscilloskop,
nettanalysatorer, termokamera.

Våre kundekonsulenter har gode kunnskaper og erfaring fra
tekniske anlegg.
Ta kontakt med oss og du vil få gode råd om valg av riktig
komponent og løsning.
Verdiskaping for oss og våre kunder.
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Kontaktinformasjon.
Nordkontakt AS
Jernbaneveien 38
8037 Bodø
Norge
Telefon 75 55 05 00
Vakttelefon 75 55 05 60
E-post: firmapost@nordkontakt.no
www.nordkontakt.no
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