Uw installatie en
productieproces
in optimale
conditie
Merkonafhankelijk,
hoogwaardig en
betrouwbaar

Uw installatie en productieproces in optimale
conditie vraagt vaak om veel creativiteit. Het
productieproces moet immers soepel en
efficiënt blijven verlopen.

Maak kennis met Strukton Worksphere,
uw partner voor merkonafhankelijk,
betrouwbaar onderhoud, uitbreiding en/of
vervanging van uw installaties. Hierbij levert
Strukton Worksphere een gedegen bijdrage
aan de implementatie en optimalisatie van de
procesautomatisering en E&I installaties van
uw productieproces.

struktonworksphere.nl/industrie

Maatwerk in projecten

Strukton Worksphere realiseert industriële projecten,
waarbij wij zorgdragen voor uw installaties, gebouwen
en terreinen. Of het nu gaat om uitbreiding, renovatie- of
nieuwbouw projecten op het gebied van:
• Hard- en software engineering
• CAD- en of Eplan engineering
• Elektro en Instrumentatie
• MCC- en besturingspanelen
• Glasvezelnetwerken
• Middenspanning (Engineering, inbedrijfstelling, aanleg
van installaties tot 20 KV)
• Inspecties NEN 1010 / NEN 3140
Waarbij er veel aandacht is voor veiligheid, planning,
risico’s, en kwaliteit. Daarnaast ontzorgen we – samen
met onze zusterbedrijven – u nog verder op het gebied
van civiel- en bouwkundige zaken en gebouw-gebonden
installaties.

HistoRecorder; continu proces monitoring

De eigen ontwikkelde HistoRecorder legt niet zozeer de
plaatjes van het betreffende SCADA-pakket vast. Maar
ook alle data die benodigd is om de plaatjes te voorzien
van relevante data. Alle real-time gegevens worden in de
tijd vastgelegd. Stel dat er twee dagen geleden iets mis is
gegaan in het proces. Dan kan deze situatie aan de hand
van de opgeslagen data teruggehaald worden met behulp
van dezelfde plaatjes die realtime worden gebruikt, maar
nu met de data op een tijdstip uit het verleden.

Technische Automatisering

Strukton Worksphere beschikt over een eigen, landelijk
opererende, automatiseringsafdeling. Wij kunnen u totaal
ontzorgen bij het moderniseren en optimaliseren van de
procesautomatisering van uw installaties. Van advies naar
begeleiding tot uitvoering van de werkzaamheden. Wij
opereren SCADA pakket onafhankelijk, waarbij we enkel
gebruik maken van vrij op de markt verkrijgbare software
pakketten. Onze gekwalificeerde medewerkers beschikken
over de juiste opleidingen en certificering.

In het kort

Waarom kiest u voor Strukton Worksphere Industrie:
• Merkonafhankelijk
• Eén aanspreekpunt
• Klant heeft echt inspraak
• Innovatieve oplossingen
• Oprechte interesse in uw installaties
• Meerdere disciplines onder één dak
• Middenspanningsprojecten tot 20kV
• Inspecties NEN 1010 / NEN 3140

Kennis maken?
Met onze kennis van elektro & instrumentatie, middenspanning
en industriële automatisering levert Strukton Worksphere een
gedegen bijdrage aan de implementatie en optimalisatie van de
procesautomatisering van uw productieproces.
Strukton Worksphere: clever technology for modern life!
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