LAADUKKAAT JA LUOTETTAVAT
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIORATKAISUT

Maailma sähköistyy, me autamme

EC Electro Center suunnittelee ja valmistaa
kustannustehokkaita sähkö- ja automaatio
ratkaisuja yli 30 vuoden kokemuksella.
Toimitilamme sijaitsevat Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomea. Valtaosa tuotannostamme menee vientiin.
Olemme luotettava kumppani useille pitkäaikaisille
asiakkaillemme. Monipuolisen yhteistyöverkoston
ansiosta pystymme tarjoamaan heille kattavat
palvelut.

Vähäpäästöiset ratkaisut ovat nykypäivää
Kansainväliset ja kotimaiset päästövähennystavoitteet haastavat kone- ja laitevalmistajat miettimään
liiketoimintaansa uusiksi ja suuntautumaan sähkökäyttöisten laitteiden valmistamiseen ja käyttämiseen.
Toteutamme asiakkaillemme heidän tarpeidensa
mukaiset laitteet puhtaamman energian ratkaisuja
hyödyntäen.
Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Palvelemme monia
eri toimialoja:
 Uusiutuva energia
 Laivateollisuus
 Kaivosteollisuus
 Paperiteollisuus
 Lasiteollisuus
 Satamanosturit

Palvelumme

Suunnittelemme ja valmistamme sähkökeskuksia
ja -tiloja monien eri toimialojen edustajille. Kokeneet asiantuntijamme vastaavat mekaniikka- ja
sähkösuunnittelusta sekä komponenttivalinnoista.

 Sähkö- ja automaatiokeskukset
 Energiavarastot ja latausasemat
 Muuntamoratkaisut
 Sähkönsyöttökontit

5D-Laser-aukotuspalvelut
Tarjoamme kone- ja laitevalmistajille tehokkaan ja
nopean keinon aukottaa konekeskusten kotelot.
Kun valmistajat haluavat korkealaatuista jälkeä,
he tuovat kojekaappinsa tai kotelonsa meille
aukotusta varten.

TUTUSTU AUKOTUSPALVELUUMME!
Katso video:

OTA YHTEYTTÄ:
 puh: (03) 3140 0520
 info@e-c.fi

Komponenttimyynti
Meillä on myymälässämme Pirkanmaan laajin
sähkö- ja automaatiokomponenttivalikoima:
yli 5 000 nimikettä tunnetuimmilta valmistajilta.
Myymälä sijaitsee toimitilojemme yhteydessä.

 Sähkö- ja automaatiokeskuskomponentit

Komponentit voi tilata myös verkkokaupastamme.
Toimitamme tilaukset kaikkialle Suomeen ja ulkomaille, ja halutessa myös hyllytämme tuotteet
valmiiksi asiakastiloissa. Tilauksen nouto myymälästä on myös mahdollista.

 Kaapelit ja johtimet

webstore.e-c.fi

Varastoautomaatti
verkkokaupan apuna
Meillä on käytössämme
Konecranesin Agilonjärjestelmä, jonka avulla
verkkokaupan tilausten
hallinta ja toimitus on
helppoa ja vaivatonta.
Katso video

 Kenttälaitteet

 ...Ja paljon muuta

Laadukkaat Eatonin
komponentit kone- ja
laitevalmistajan tarpeisiin
xEnergy Mainkeskusjärjestelmä

Moduulikomponentit

Lisensoitu xEnergy-keskusvalmistajapartneri pystyy
tarjoamaan markkinoiden turvallisimmat keskusratkaisut, hyödyntäen uutta ARCON® 3G valokaarenhallinta sekä Diagnose -lämpötilan mittausjärjestelmiä.

Moottorilähtökomponentit

RMQ-Titan
kalusteet

EN61439-mukaisuus varmistetaan ”Configurator”
suunnitteluohjelmalla, josta saatavissa myös kolmannen
osapuolen sertifikaatti. Kiinteät, puolikiinteät ja ulosvedettävät ratkaisut aina 690V / 7100A / 105kA/1s asti.

Eaton.fi

Yrittäjänkulma 3
33710 Tampere
Vaihde: (03) 3140 0500
e-c.fi
webstore.e-c.fi

Komponenttimyymälä
Avoinna ma–to 7.30–16.00, pe 7.30–15.00
puh. (03) 3140 0520

Emme ole suurin,

TERÄSTETTYÄ
LEVYOSAAMISTA

Suunnittelu | Esikäsittely | Maalaus | Kokoonpanotyö

MUTTA HALUAMME
OLLA PARAS.
XO Metal Oy on vuonna 2011 perustettu
teollisuuden alihankintakonepaja.
Tarjoamme laadukasta ja joustavaa
teräsalihankintaa kilpailukykyisin ehdoin.

Ota meihin YHTEYTTÄ:
myynti@xometal.fi
044 326 9263

