
MASKINBYGGERENS & ELINSTALLATØRENS
RÅDGIVENDE TAVLEBYGGER 



UNI-EL’s UNIKKE DNA
Uni-El er en værdibaseret virksomhed. Værdibaseret på den 

enkle måde, at vi ikke har mange regler, til gengæld har vi 

mange værdier.

Hos Uni-El tror vi på, at samarbejde ikke er mellem firmaer, 

men mellem mennesker. Et samarbejde er for os meget 

mere end regneark, betalingsbetingelser og FAT-rapporter.

Vi tror på, at mennesker tegner firmaer og ikke omvendt. Det 

er denne tilgang til samarbejde, du vil møde, når du stifter 

bekendtskab med Uni-El’s ambassadører - medarbejderne. 

Man er ikke ansat i Uni-El, man er en del af Uni-El.

At være ambassadør for Uni-El forpligter. Det har det gjort 

siden 1990, hvor elektrikeren Aksel N. Graversen grundlagde 

virksomheden. 

Morten Frank Mogensen og Lars Thiesen, som overtog Uni-

El i 2015, er garanter for bevaringen af det unikke Uni-El 

DNA, med ordentlighed både inden for og uden for huset.

TIL MASKINBYGGEREN
VORES MISSION er at være førstevalg inden for 

levering af software og styretavler.

TIL ELINSTALLATØREN
VORES MISSION er at være førstevalg inden for 

levering af eltavler.
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Find os på Facebook og LinkedIn.

www.uni-el.dk

Læs mere på: Ring til os på:

+45 97 16 63 11

PRØV OS NÆSTE GANG DU SKAL BRUGE EN STYRE-/ELTAVLE
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RÅDGIVNING

STYRETAVLER

PROGRAMMERING

INDKØRING & SUPPORT

MASKINSTYRING OG 
AUTOMATION
Vi er maskinbyggerens rådgivende tavlebygger, og i 

mange tilfælde ser maskinbyggerne os som en naturlig 

og inte greret del af deres virksomhed.

Som specialister i maskinstyring og automation kan vi 

udover at tegne og bygge styretavlerne også bidrage 

med programmeringen. Vore programmører har mange 

års erfaring inden for både PLC-, HMI- og SCADA-

systemer.

Vi tilbyder indkøring af nye styretavler samt professionel 

support.

Spørg os om den rigtige styringsløsning lige fra liftstyring, 

vandbehandling og havneanlæg, over komprimatorer og 

affaldskværne til solcelleparker og fødevaremaskiner. 

På verdens to største krydstogtskibe sidder der blandt 

mange andre styringer også styringer fra Uni-El.

“Vore faste teknikere hos Uni-El kender maskinerne og kommer ofte med brugbare ideer, 

som rækker ud over selve styringen. Den form for integritet er guld værd for maskinbyggere 

som os.”
Torben Dysager, Adm. direktør

RUNI A/S

DU ER MASKINBYGGER,
LAD OS BYGGE DINE STYRINGER



VÆLG EN TAVLEBYGGER 
MED 25 ÅRS ERFARING
Uanset størrelsen og anvendelsen af eltavlerne står vi altid 

klar til at tegne og levere den rigtige eltavle til dit behov. 

Vi har mere end 25 års erfaring, hvor vi blandt andet har 

leveret eltavler til industri, byggeri, solcelleparker, skoler, 

etagebyggerier, plejehjem, landbrug og mange mange 

flere.

Alle vore tavler tegnes og produceres under samme tag 

i byen Rimmerhus, mellem Herning og Vesterhavet. Vi 

har indrettet os således, at teknikernes kontor er dør om 

dør med produktionen, så vi har optimal kommunikation 

mellem dem, der tegner og beregner og dem, der bygger 

eltavlerne. Vi har i Uni-El meget fokus på den del, for vi 

ved, hvor meget det betyder for elinstallatørerne, at de 

får en eltavle bygget efter den sidst godkendte tegning.

Har du planer om at udbygge eller brug for support af et 

eksisterende tavlesystem? Så står vore serviceorienterede 

teknikere gerne til rådighed.

“Når man har arbejdet tæt sammen i så mange år, er forholdet mere kollegialt end et 

sælger/køber-forhold, og langt størsteparten af aftalerne er baseret på gensidig tillid. Det 

er en fantastisk måde at arbejde sammen på.”
Ulla Pedersen, Adm. direktør

CLENA A/S

DU ER ELINSTALLATØR,
LAD OS BYGGE DINE ELTAVLER

GRUPPETAVLER

FORDELINGSTAVLER

ISO-TAVLER


