
Automation og IT-løsninger, 
der styrker konkurrenceevnen
Innovative og pålidelige automationsløsninger til industrien sikrer konkurrenceevnen i danske  
virksomheder. SETEK Process & Data yder professionel rådgivning og udvikler skræddersyede software-
løsninger, så processer og maskiner opnår maksimal effektivitet og fleksibilitet.

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde netop jer. 
Vi engagerer os i enhver udfordring.

Tlf. +45 9784 0816 · mail@sektek.dk
www.setek.dk



Investér i fremtiden
SETEK Process & Data har siden midten af halvfemserne leveret skræddersyede software- 
løsninger, der automatiserer og effektiviserer anlæg og processer og således skærper  
konkurrenceevnen i kraft af sparede ressourcer i produktion og administration.

Kundens succes er vores succes. Derfor yder vi en engageret og 
kompetent indsats for at optimere kundens processer og øge 
produktiviteten ved hjælp af skræddersyede og brugervenlige 
software-løsninger.

Vi ønsker at inddrage så megen viden fra de eksisterende pro-
cesser og arbejdsgange som muligt. Samtidig er vi kritiske og 
nytænkende, så vores kunde er sikret et konkurrencedygtigt og 
innovativt slutresultat.

Gennem hele projektets forløb, er det vigtigt for os at holde alle 
parter informeret løbende og involvere kunden så meget som 
muligt. 

Fra idé-fasen og frem til idriftsættelsen af det færdige anlæg, 
leder og administrer vi projekterne i samarbejde med kunden og 
evt. andre leverandører.

Et automationsprojekt kan bestå af mange del-projekter:
· Rådgivning
· Budgetberegning
· El-projektering / tavler
· Instrumentering 
· Dokumentation
· Programmering
· Test
· Indkøring
· Undervisning

SETEK kan levere del-projekterne enkeltvist eller som et  
samlet projekt.
På det internationale marked har vi leveret og idriftsat  
løsninger i mere end 20 lande, fordelt over hele verden.
Hos SETEK er vi ikke bundet til nogen leverandør, og vi har  
stor ekspertise og erfaring med alle gængse fabrikater  
inden for hardware og software til automation.

Processtyring
Automationsløsninger til procesindustrien er en kernekompe-
tence hos SETEK. Vi opbygger, udvider og servicerer både store 
og små procesanlæg med moderne automationsløsninger, hvor 
høj driftsikkerhed, optimeret energiforbrug og nem betjening, 
er naturlige fokuspunkter.
Med SETEK som partner i automationsprojekter, er der altid 
fokus på at finde løsninger, som opfylder kundens krav til både 
pris, fleksibilitet og ydelse.
Om det er et lille projekt med en enkeltstående PLC, eller det  
er et komplekst DCS-system til et stort procesanlæg, er under-
ordnet - alle opgaver er vigtige!

Vores procesprogrammører er med deres erfaring og special-vi-
den eksperter i at analysere og optimere processer og omsætte 
det til funktionelle og stabile software-løsninger.

Vi har stor erfaring inden for disse områder:
· Gasproduktion og -behandling
· Industriel køling (NH3, CO2 og Freon)
· Spildevandsrensning
· Vandværker og rentvandsbehandling
· Tankanlæg
· Inddampning
· Spraytørring
· Ind- og udvejning
· Pulvertransport

Maskinstyringer
SETEK har et meget bredt erfaringsgrundlag inden for maskin-
branchen - fra fødevarebehandling til fremstilling af vindmøller, 
fra sorteringsanlæg med komplekse fordelingsalgoritmer til 
avancerede håndteringssystemer med servoteknik.

Når vi udvikler automationsløsninger til maskinbranchen, 
lægger vi vægt på sikkerhed, hastighed og stabilitet. 
Vi bidrager under hele projektforløbet med vores know-how og 

forsøger altid at sætte os grundigt ind i de problemstillinger  
og udfordringer, som kendetegner hver enkelt branche.

Med et stabilt team af erfarne medarbejdere, har vi en velfun-
deret base af kompetencer som grundlag for vores løsninger. 

Energi og Miljø
SETEK har i en årrække leveret komplette el-projekter og SRO-
systemer til rensningsanlæg, pumpestationer og vandværker. 
Ét af vores specifikke kompetenceområder er at sammenkoble 
nye og eksisterende styringer af forskellige fabrikater til en 
samlet løsning med fælles overvågning og alarmhåndtering. 
Med udgangspunkt i gængse PLC-produkter har vi udviklet 
en standardstyring for pumpestationer og på den måde skabt 
en væsentlig mere fleksibel og fremtidssikker løsning end de 
konventionelle styringer.

Som en af de få virksomheder her i landet har vi i en lang 
årrække udviklet og leveret løsninger til brug for emissions-
beregning på kraftværker og anlæg til affalds-forbrænding. 
Emissionsregneren henter data fra røggasanalyseudstyr og 
DCS/SRO-anlæg og udfører avancerede beregninger på bag-
grund af disse data, jf. gældende krav for den enkelte branche 
og miljøtilladelser for det enkelte anlæg.
Foruden emissionsregnere har vi udviklet et system til QAL3 
beregninger, jf. standarden EN14181. Systemet kan fungere 
som en integreret del af emissionsregneren eller selvstændigt, 
fx. i samspil med et overordnet DCS/SRO-anlæg.

De krav til energieffektivitet og miljødokumentation som virk-
somhederne møder i dag, kan vi hjælpe med at imødekomme. 
Rådgivning vedr. energibesparelser er en indgroet del af vores 
projektfilosofi, og vi er meget aktive i bestræbelserne på at 
finde netop de parametre, som kan betyde noget for vores 
kunde.

IT-udvikling
Når standardprogrammer ikke er tilstrækkelige eller rentable, 
udvikler vi programmer, målrettet kundens specifikke behov 
og ønske. 

SETEK har bl.a. udviklet en it-platform til virksomheder, der 
foretager bilsyn. Systemet SETEK Syn indeholder fx. 
automatisk udfyldning af dokumenter med data fra Trafik- 
styrelsen, oprettelse af ADR-attester og integration mellem 
eSyn3 og det digitale motorregister, DMR. 
Derudover indeholder platformen et website og reservations-
system, så kunder, der ønsker bilsyn, selv kan booke en tid via 
internettet.

SETEK har også mange års erfaring i at udvikle databaser og 
rapporteringssystemer, både web- og server-baseret. 
Vi skræddersyer løsninger, hvor backup og datasikkerhed er 
tænkt ind fra start.


