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Erfarenhet och kvalitet
är avgörande faktorer i längden

Man finner våra operatörsbord i alla typer av miljöer där man ställer krav på optimal
överblick och ergonomiskt riktig arbetsmiljö för operatören. Vi skapar operatörsrumsmiljöer
för drift 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
Vår långa erfarenhet gör att vi med utgångspunkt i varje kunds behov kan anpassa varje
arbetsplats efter individen. Allt med målet att skapa en så ergonomiskt riktig arbetsmiljö för
operatören som möjligt. En rätt utformad arbetsplats ger rätt förutsättning för operatören
att vara alert på den information som ges från monitorer och kringliggande system.
I våra operatörsbord kan vi integrera olika typer av monitorlösningar och självklart även
datorer. Vill man inte ha datorerna i bordet löser vi det genom extenderteknik där vi flyttar
bort datorerna från arbetsarean till t.ex. ett skyddat datorrum på distans. Vi har god
kunskap om all den teknik som tillsammans med operatörsbordet ger en fungerande
helhet för operatören. Bord, bild, extenders, switchar, ljud, larm osv.
Här följer några exempel från framgångsrika projekt med ledning av dessa faktorer. Läs
längre fram i dokumentet om SSAB, Stora Enso Fine Paper och Billerud Gruvöns bruk.

Skräddarsydda lösningar
Alla operatörsbord kan fås med elektrisk justering i såväl höjd som distans. Och självklart
har vi olika typer av lösningar för monitorer. Justera en eller grupper av monitorer i höjd
eller distans.
Anpassningsmöjligheterna är oändliga och vi kommer gärna på plats och ser er miljö och
tar fram ett förslag på lösning som passar just era krav. Kanske vill ni ha teknik som är
speciell för just er verksamhet inbyggd i bordet? Inga problem, vi löser det.

Kvalitet i stort och smått
Det handlar inte bara om produkter av högsta möjliga kvalité och ett kunnande med
närmare 25 år i branschen. Hög kvalité omfattar också snabba besked, leverans enligt
överenskommen tid samt tydliga ritningar innan ni bestämmer er för er lösning.
Vi vet också att våra kunder uppskattar oss som bollplank då befintliga operatörsrum eller
övervakningscentraler behöver förbättras eller nya skapas. För det är där, på er
hemmaplan, som nyckeln till den verkliga kvaliteten finns. Där finns nämligen all kunskap
som behövs för att vi, tillsammans, ska kunna säkerställa att lösningen verkligen fungerar
i praktiken.
Även om våra produkter alltid provmonteras och testas innan leverans, är det först då
operatörsbordet används som lösningens verkliga kvalitet testas. Därför tar vi också gärna
ansvar för att montera lösningen på plats. Och vi ger oss inte förrän allt fungerar så
smidigt och effektivt som vi kommit överens om.
Intresserad av konsulttjänster eller rådgivning inför planering och driftsättning av ett
kontrollrum? Läs mer här.

Helhetsleverantör
Vi levererar även all den utrustning som behövs utöver operatörsbordet. Det kan vara
hurtsar, förvaring, konferensbord, och inte minst operatörsstolar som operatörsstolar som
är en viktig del i en 24/7-miljö. Läs mer på kontrollrumsstol.se.

Vi kan tekniken i ett operatörsrum och kan rådgöra och leverera teknik som stöder
funktionen. Det kan vara lösningar för reservkraft/UPS, monitor extenders, bildswitchar, IP
extenders, ljuddämpade rack för datorer mm.
Med andra ord har vi alla de olika komponenter som ger er en helhet och ett väl
fungerande operatörsrum i många år framåt.

Certifiering
Vår produktion är ISO 9001 certifierad vilket innebär att man arbetar i enlighet med
fastställda normer och standarder för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och
tjänster.
För att nå framgång och hög produktivitet i miljöer som är i bruk 24 timmar om dygnet,
gäller det att tänka att tekniken är ett stöd för människan och att lösningen alltid skall vara
designad för att hålla operatören så alert som möjligt. Därför väger vi även in parametrar
som ger optimala förhållanden med avseende på akustik, luftflöden, ljus och atmosfär.
Vår produkter återfinns inom industri, pappersbruk, gruvor, räddningstjänst, polis,
trafikledning, larmcentraler, mfl. Tveka inte att kontakta oss nedan för en diskussion om
hur vi kan lösa era problem.

Specialanpassningar

Varje arbetsuppgift är specifik och varje individ unik. Därför krävs skräddarsydda och
effektiva arbetsplatser som är enkla att anpassa efter behov. Oftast baseras den dock på
samma grundläggande funktioner, nämligen ”höja-sänka-ställa”. Uppgiften kan tyckas
enkel vid en första anblick, men vi vet att det krävs hög kompetens och många års
erfarenhet för att lyckas på ett bra sätt.

Kunskap är nyckeln
För oss är varje nytt projekt en spännande och lärorik resa. Oftast börjar den med att vi,
tillsammans med er, klarar ut vad arbetsplatsen ska användas till och vilka krav ni har. Det
är också viktigt för oss att veta om arbetsplatsen ska vara fristående eller ingå som en del i
ett större arbetsflöde. Många års erfarenhet av att konstruera effektiva och ergonomiska
arbetsplatser har gett oss bred och djup kunskap om våra kunders problem och behov.
Därför kan vi oftast vara till stor nytta i de här inledande diskussionerna.

Egenutvecklad specialanpassad teknik
När vi har svar på de grundläggande frågorna lämnas arbetet över till vår
konstruktionsavdelning. Med idérikedom och klurighet utvecklas där den produkt som
senare ska möta era krav och behov. Våra lösningar baseras dock alltid på välbeprövad
och egenutvecklad teknik. Alltid hållfasthetsberäknad för att ni säkert ska veta att våra
produkter klarar de stora påfrestningar som dagens industri kräver.

Referens: Billerud Gruvöns bruk

Flexibel reglering av bildskärmar var ett av de krav Billerud Gruvöns Bruk i Grums ställde
när de anskaffade övervakningsbord till ett nytt kontrollrum. De hade behov av att kunna
montera 5-6 datorskärmar på varje bord.
Racktech erbjuder flera olika infästningsalternativ för bildskärmar; konventionell placering
på bordskivan eller upphängning på stabila bildskärmsramar, där upp till fyra bildskärmar
kan monteras på varje ram.

Referens: Jönköpings landsting

I Jönköpings landsting används Racktechs operatörsbord som granskningsbord på
röntgenavdelningen. Bordets elektriska pelarstativ med den motordrivna monitorhyllan
möjliggör individuell ergonomisk anpassning av arbetsplatsen.

Referens: Stora Enso

Kontrollrummet på Stora Enso Fine Paper i Nymölla är i bruk 24 timmar om dygnet, vilket
ställer höga krav på operatörbordens funktionalitet och flexibilitet. Borden är ergonomiskt
utformade för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Samtidigt har de en konstruktion om är
slitstark och driftsäker.

Referens: SSAB

På operatörsborden till SSAB i Oxelösund är bordsskivorna specialanpassade efter
kundens önskemål om optimal ergonomi i arbetsområdet.
Racktechs operatörsbord är även förberedda för insticksskivor, för ökad arbetsyta, vilket
skapar en moduluppbyggd lösning för optimal flexibilitet.
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