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EK-PROJECT je divizí společnosti EK-INDUSTRY, zaměřujeme se na realizaci oprav strojů
a technologií především pak jejich řízení.
Programujeme, vyvíjíme a realizujeme na zakázku, což znamená, že se zaměřujeme na
nestandardní řešení oprav.
Celá rekonstrukce probíhá přesně podle potřeb a požadavků zákazníka.

Tvorba studie pro zhodnocení stavu řízení
Návrh nejoptimálnějšího řešení.

Úpravny vod jsou specifické, každá má odlišnou technologii pro různé potřeby v průmyslu,
či pro využití ve městech a obcích.

Opravy starších úpraven vod

EK-PROJECT se zaměřujeme na opravy starších úpraven vod, nevymýšlíme technologii
pro úpravu vody, ale řešíme nefunkční, či zastaralé technologické systémy.
Naše výhoda spočívá v tvorbě studie pro zhodnocení stavu řízení a ovládání
technologických celků. Cílem je návrh zjednodušení jak řízení tak ovládání, s použitím co
nejmenších nákladů zajistit co největší efektivitu, jednoduchost ovládání, servisu a údržby
technologie.
Naší specializací je samotná realizace připraveného návrhu, tedy výměna řídicího systému
a programování, vizualizace na velín nebo lokálně přes HMI. Provádíme kompletní výměnu
rozváděčů a celkového zapojení výměny výkonových a řídicích částí.
Vytváříme vizualizaci řízení v jednom unifikovaném designu, tak aby v rámci společnosti
nebylo např. deset různých zobrazení. Při kreslení vizualizace dbáme na požadavky obsluhy,
každé zobrazení je proto přehledné a srozumitelné. Součástí vizualizace jsou také reporty,
vytváříme je v konkrétním formátu dle potřeb zákazníka a ne jak definuje konkrétní vývojové
prostředí.
Pro úpravny vod držíme servisní pohotovost. V případě výpadku, či havárie zabezpečíme
opravu řízení do 24 hodin.
Zakládáme si na kvalitní práci, vstupní hodnotou je odborné vzdělání našich zaměstnanců.
Společnost EK-INDUSTRY se odpovědně staví nadstandardním krytím pojistky profesní
odpovědnosti k zvýšení konformnosti našich zákazníků.

Řešíme nefunkční, či zastaralé technologické
systémy.

Realizace připraveného návrhu
Výměna řídících systémů a programování,
kompletní výměna rozvaděčů, výkonových
a řídících částí.

Vizualizace
Unikátní design, navržený přesně podle
požadavků zákazníka, reporty, síťová
bezpečnost.

Servisní pohotovost 24 hodin denně
V případě výpadku, či havárie zabezpečíme
opravu řídícího systému do 24 hodin.

Allen-Bradley
V našich projektech používáme komponenty
značky AB.

Pojištění odpovědnosti
Jsme pojištění ve výši 25mil. Kč
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