
Din tillid – vores forpligtelse

OCC- & MCC-paneler
PLC-kontrol og 

Motorstarter Kontrol

FCS, ACS & WTC
Foderstyringssystem
Asfaltkontrolsystem

Vandbehandlingskontrol & 
kvalitets- og densitetstester 

inkl. kontrolsystem

SCADA
Factory Talk
WonderWare

MES 
(Manufacturing  

Execution System)
DAP

Installationsservice
Installationstilsyn
Servicetekniker

Manpower
Elektriske komponenter

After sales service
Konsulentservice

Cloud Solutions (MIS)
Komponent-kits

Kalibrering/termografering

 

VANDASFALT

FODER BETON

Innovative og pålidelige industrielle  
automationsteknologier og styringsløsninger



Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find fotogallerier,
direkte webadgang, 360°-panoramaer og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller  

Google Play, og download appen på din 
smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

Fotogalleri Webikon Snap video360º-panorama

Vi er passionerede og erfarne  
i ALT, hvad vi gør!
Daniit er en mellemstor automations- og teknologivirksom-
hed, der udvikler og implementerer avancerede automati-
seringsløsninger inden for kontrol, regulering, monitorering 
og dataindsamling. Vores fire kerneforretningsområder er:

• Foder
• Vand
• Asfalt
• Beton

I denne sammenhæng ved vi, hvad konstruktion, drift og 
vedligeholdelse af et procesanlæg betyder og kræver – 
typisk med et stort antal funktioner, der interagerer med 
hinanden. Forkert identifikation og/eller forkerte leveringer 
medfører forsinkelser i ethvert trin i fremstillingsprocessen 
og øger omkostningerne for alle.

Det er også grunden til, at vores største aktiv er den struk-
turerede måde, hvorpå vi gennemfører både små og store 
el-tekniske projekter – lige fra Greenfield til Retrofit – samt 
mindre driftsjusteringer. Daniit håndterer hele dit projekt – 
fra planlægning, gennem design og produktion, til installa-
tion, idriftsættelse og service af det færdige system. Dette 
indbefatter bl.a.:

• Hurtig og fleksibelt projekt-flow – effektiv projektimple-
mentering afhænger af gennemtestede og velstrukture-
rede faseplaner 

• Omfattende viden og projektstyring af alle produkter og 
serviceydelser

• Optimering af hardware og software med hensyn til 
funktionalitet og den samlede løsning

• Specialviden til alle løsningskomponenter – delvise 
løsninger fra flere leverandører kan resultere i kritiske 
udeladelser

• Produkterne danner grundlaget for løsningen

Produktløsninger spænder fra de simple og små til kom-
plekse styringskoncepter, inklusive avancerede soft-
ware-løsninger, netværk af PC- og PLC-systemer. Vores 
indgående viden om produkter og anvendelse sikrer, at 
konkurrencedygtige løsninger udvikles baseret på kun-
despecifikke behov. Derfor er kvalitet centralt i alt, hvad 
vi foretager os. Vi har en systematisk tilgang til kvalitet, 
hvilket betyder, at vores processer er ISO 9001:2008-kom-
patible.

Med vores solide erfaring, dybe tekniske viden og detalje-
rede forståelse for komplekse produktionsprocesser er vi 
i stand til at forstå og løse dine konkrete udfordringer og 
derved hjælpe med at udvikle og implementere innovative 
og pålidelige løsninger inden for automatiseringsteknologi.

Henning Kongstad (CEO), Daniit A/S



FODER
Design, fremstilling 
og levering af styrin-
ger (FCS) og MCC’er/
OCC’er til fiske- og 
dyrefoder samt 
dyremad med vægt 
på dataindsamling, 
sporbarhed, MES og 
kvalitetsdokumen-
tation (kvalitets- og 
densitetstester).

AFTER SALES
Levering af alle 
aspekter af elektrisk 
eftersalgsservice 
inden for områderne 
serviceaftaler (SLA), 
konsulentservice, 
installationsservice, 
komponent-kits og 
meget mere.

VAND
Design, fremstil-
ling og levering af 
kontrol- og vandbe-
handlingssystemer 
(WTC) og MCC’er/
OCC’er med vægt 
på dataindsamling, 
sporbarhed, MES og 
kvalitetsdokumenta-
tion.

BETON
Design og fremstilling 
af alle MCC’er til be-
tonanlæg på globalt 
plan i et partnerskab 
baseret på en (out-
sourcet) totalløsning.

ASFALT
Design, fremstilling 
og levering af kon-
trolsystemer (ACS) 
og MCC’er/OCC’er 
med vægt på data-
indsamling, sporbar-
hed og kvalitetsdoku-
mentation.

Vores værditilbud

Lad os automatisere og udvikle din forretning
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Mission
At være en kundeorienteret, 

præstations- og teknologidrevet 
projektvirksomhed inden for 

automatiseringsteknologi.

Vision
At levere differentierede, innovative 

og pålidelige løsninger inden 
for automatiseringsteknologi 

til indenlandske såvel som 
udenlandske nichemarkeder.

HOVEDKONTOR
Jyllandsgade 42
6400 Sønderborg

ODENSE
Hvidkærvej 29
5250 Odense

Tlf.: 73 42 36 36 
info@daniit.com
www.daniit.dk

Følg os på LinkedIn for 
nyheder og opdateringer




