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POWERCONTROL AS ER EN LØSNINGSORIENTERT LEVERANDØR AV ELEKTRO-

TAVLER FOR ALLE FORMÅL. VI KAN SE TILBAKE PÅ PRODUKSJON AV SKREDDER-

SYDDE SYSTEMER FOR INSTALLASJON PÅ STEDER HVOR DET STILLES HØYE KRAV

TIL KAPASITET, STABILITET OG SIKKERHET. VÅRE LØSNINGER FINNER DU I SMÅ

OG STORE INDUSTRIBEDRIFTER, PÅ KJØPESENTRE, I HOTELLER, I OFFENTLIGE

BYGG,PÅ OLJERIGGER, INNEN SAMFERDSEL OG PÅ EN REKKE ANDRE STEDER.

VI LEVERER

Hovedtavler

Tabula hovedtavlesystem opptil
7800 A og 1000 V. Kan leveres i
draw-out eller plug-in utførelse.

Styretavler 

Styretavler for en rekke bransjer,
blant annet maskinbyggere, 
offshore og kjøl/frys.

Kapslede strømskinnepakker 

Kapslede strømskinnepakker opp-
til 5700 A og 1000 V. Disse bygges
på vårt verksted og monteres hos
kunden. Rask levering – vi leverer
på 2 - 3 uker, ferdig montert ute
hos kunden!

Veilysskap

Hydal veilysskap. Vi skreddersyr
skapet etter behov og kundens
ønsker.

Kraftverk

Skap og styresystemer for mini-
kraftverk. Vi utfører all installasjon
på kraftverket.

Togvarmeanlegg

Komplette 1000 V togvarme-
anlegg, montert i container eller
eksisterende bygg. Togvarme-
poster bygges i henhold til 
kundens behov.

Hydraulikkagregater

Vi bygger styreskap og kraftskap,
og utfører installasjon hos kunden.

Systemer for T-bane

Komplette styringssystemer in-
klusive PLS. Systemene leveres
ferdig programmert og igangkjørt.
Vi har blant annet levert systemer
for samtlige stasjoner i ny T-bane-
trasé mellom Ullevål Stadion og
Carl Berners plass i Oslo.

Pumpestasjoner 

Komplette skap for vann- og
avløpsstasjoner.
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Godt samarbeid

og kreativ tenking

er nøkkelen til de

beste løsningene.

Kompetanse og produktutvikling

Vi produserer skap, tavler, styringssystemer

og andre produkter etter kundens spesifika-

sjoner. Men vi hjelper også våre oppdragsgi-

vere med utvikling av skreddersydde løsning-

er. Våre ansatte har lang erfaring i utviklings-

arbeid, og har samtidig evne til å sette seg

inn i den enkelte kundes spesielle behov.

Dette bidrar til gode løsninger – både med

hensyn til kapasitet, design, sikkerhet og

funksjonalitet. Og ikke minst pris.

Høy kvalitet

Beregning av dimensjonering, kortslutnings-

beregninger, selektivitetsanalyser og FebDok-

beregninger er avgjørende for om prosjektet

skal bli vellykket. Vi har spesiell høy kompe-

tanse på disse områdene, og som kunde hos

Powercontrol AS kan du føle deg trygg på at

det vi leverer er dimensjonert i henhold til dine

ønsker og gjeldende normer. Høy kvalitet er

retningsgivende for vår virksomhet. Alle

enkeltprodukter og systemer bygges av kvali-

tetskomponenter fra anerkjente produsenter.

”Billige” løsninger vet vi kan bli kostbart.

“Høy kvalitet er 

retningsgivende for 

vår virksomhet”

Noen av våre prosjekt:

Torget Vest Buskerud Sentralsykehus Politihuset og Vektergården Drammen Rådhus
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Fleksibilitet og rask levering

Powercontrol AS er en liten og fleksibel

organisasjon – men samtidig ressurssterk

og effektiv. Dette, i tillegg til moderne pro-

duksjonsutstyr og gode rutiner for kvali-

tetskontroll, muliggjør rask levering av

såvel enkeltprodukter som avanserte sys-

temer. 

Service du kan stole på

Vi vet hvor viktig rask service er, og har et

effektivt serviceapparat med 24 timers

vakt, året rundt. I tillegg til utrykning ved

driftsforstyrrelser, utfører serviceavdeling-

en ombygging av tavler og styringssyste-

mer. 

Vil du vite mer om hva vi kan tilby? Ring

oss på telefon 32 80 49 60. Eller send en

e-post til: thomas@powercontrol.no
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Powercontrols
samarbeidspartner

riktig vare  til riktig tid  på riktig sted

• Tidsreleer
• Industrireleer
• Printreleer
• Urbrytere
• Termostater
• Kontaktorer

• Kambrytere
• Nødstopp
• Trykknapper
• Tellere
• Nivåvakter

• Encodere
• Sensorer
• Automatelementer
• Jordfeilbrytere
• Pakknipler
• Strips

Gylling Teknikk AS, Rudsletta 71-75, 1309 RUD, Tlf. 67 15 14 00, Web: www.gylling.no
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http://www.carlogavazzi.no
http://www.ctm.no
http://www.jfknudtzen.no
http://www.jern.no
http://www.elteco.no
http://www.gylling.no


NZMfra Moeller

Intelligente 
effektbrytere for 
morgendagens 
behov

Bryterne er kommuniser-
bare og har integrert 
diagnostikk som standard.
Du leser ut de 10 siste 
hendelsene på egen PC.

Powercontrol AS
Syretårnet 27, 3048 Drammen

Telefon 32 80 49 60

E-post: thomas@powercontrol.no
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