Svetovalni inženiring • Izvedbeni inženiring • Vzdrževalni inženiring

Današnje gradnje tovarn
prihodnosti in pametnih zgradb
so kompleksni inženirski projekti.
Njihova kakovostna izvedba zahteva
veliko praktičnega in aktualnega
strokovnega znanja in dobro
poznavanje tehnološkega področja.

Smo inženirji, specialisti za posamezna področja, ki
se lahko vključujemo v najbolj zahtevne projekte.
Našim naročnikom zagotovimo hitro skupno pot do
cilja in izpolnimo njihova pričakovanja. Sodelujemo z
najboljšimi izvajalci in dobavitelji opreme, zato investicije
naših naročnikov dosegajo želene dodane vrednosti in
predvidene vračilne dobe skozi celoten življenjski cikel.

www.elsing.si

Varno, zanesljivo, učinkovito
S strokovnim inženirskim znanjem električno oživimo proizvodne
in energetske procese, linije in naprave ter poskrbimo, da delu
jejo varno, zanesljivo in učinkovito. Z vami smo od začetnih faz
zasnove in projektiranja, do izgradnje ter varnega in učinkovitega
obratovanja.

Držimo besedo
Strokovnost in odgovornost sta
temelja delovanja naše družbe že
vse od ustanovitve. K temu dodajamo še obsežno inženirsko znanje, pridobljeno skozi leta našega
delovanja. To je osnova za naše
kakovostno delo in s tem najboljše jamstvo za vas, naše naročnike,
partnerje in sodelavce.
Ponosni smo na našo doslej preho
jeno pot in več kot 1000 opravlje
nih projektov. Do sebe smo zah
tevni in do nas ste lahko zahtevni
tudi vi. S strokovnim in vztrajnim
delom na najzahtevnejših projek
tih smo oblikovali skupino kom
petentnih strokovnjakov, s katero
lahko udejanjimo še tako zaplete
ne in obsežne projekte v procesni
industriji, energetiki, infrastrukturi,
strojegradnji in poslovnih stavbah.
Radi imamo projekte, ki zahtevajo
nadpovprečno zahtevne tehnične
rešitve in potrebujejo poglobljeno
inženirsko znanje.
Kadar želite odlično opravljen pro
jekt, je to za nas ravno pravšnji
izziv. Držimo besedo in to stalno
potrjujemo z našimi referencami in
zadovoljnimi naročniki, s katerimi
nas vežejo dolgoletna partnerstva.

svetovalni
inženiring

• projektiranje, izdelava, revidiranje in
recenziranje projektne dokumentacije
• strokovni nadzor nad gradnjo

izvedbeni
inženiring

• organizacija in izvedba projektov od
zasnove do končne predaje
• dobava, parametriranje in zagon različne opreme
• predaja objektov in šolanje uporabnikov

vzdrževalni
inženiring

• preventivni in diagnostični pregledi opreme
• rezervni in nadomestni deli
• obnova opreme ter intervencije

Področja dela
industrijski procesi

industrijska energetika

Zagotavljam vam, da bo tako tudi
v prihodnje.

infrastrukturni objekti
Jure Božič, direktor

zahtevne zgradbe

Ex-okolja, kemija, farmacija, predelava rudnin,
predelovalna industrija, SN/NN oprema,
merilno-regulacijska oprema, avtomatizacija
(PLC, DCS), funkcijska varnost (SIL)
transformatorske postaje, proizvodnja el.
energije OVE in SPTE, shranjevanje el. energije,
razdelitev el. energije, kakovost el. energije,
elektromotorni pogoni
oskrba z električno energijo in plinom,
vodovod, kanalizacija, logistika, SN/NN
oprema, merilno/regulacijska oprema,
avtomatizacija (PLC, RTU)
proizvodni, poslovni, javni objekti, računalniški
strežniški prostori, SN/NN oprema, pametne
instalacije (KNX), avtomatizacija (CNS)

Največji projekt
v Sloveniji

Ustanovitev podjetja
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1995
Doslej največji projekt je projekti
ranje in izdelava tehnološkega dela
elektroinštalacij v farmacevtski in
dustriji (Krka). Vanj smo vložili preko
6.200 inženirskih ur, projekt vsebu
je 200 motorjev in 35 samostojnih
naprav (centrifug, sušilnikov, ...) ter
3.800 merilno-regulacijskih pro
cesnih elementov, vse v eksplozij
sko ogroženem okolju. Oprema je
povezana s skupno 200 km kablov
in 60 km pnevmatskih cevi, projekt
pa vključuje več kot 100 disloci
ranih (RIO) postaj s skupaj 4.300
V/I signali in več kot 70 naprav s
Profibus-DP komunikacijo.

Največji projekt
v tujini
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Začetek izvajanja izvedbenega inženiringa
Svetovalnemu se pridruži izvedbeni inženiring, ki ga
nadgradimo še s posebnimi aplikativnimi znanji, ki so
pri tovstnih projektih še posebej pomembna.

Priznanja za strokovnost in
podjetnost
Po skokoviti rasti podjetja se uvrstimo
med »gazele«, dinamična slovenska
podjetja z nadpovprečnim razvojem.
Pridobimo Certifikat o licenci za
načrtovanje varnostnih sistemov, trije
naši inženirji postanejo pooblaščeni
inženirji varnostnih sistemov.

Certifikat za vgradnjo in vzdrževanje Ex opreme

2005

2008
2009
2010

2015
Knauf Insulation je proizvajalec
kamene volne za izolacijo, vendar
pa to podjetje ne prodaja le iz
delkov, ampak tudi tehnologijo. V
sodelovanju z njimi smo se podali
na tuje trge, in sicer na Hrvaško,
Češko, Slovaško, največ pa v Rusijo
in Kazahstan, kjer je bila v teh letih
zgrajena veriga že šestih celostnih
linij za proizvodnjo kamene volne.

Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc ustanovijo
podjetje. Podprti z izkušnjami iz zahtevnih inženirskih
projektov družbe Belinka začnejo uspešno pripravljati
tudi projekte za druge naročnike.
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Uspešnemu strokovnemu delu in dolgoletnim
izkušnjam na področju protieksplozijske zaščite
dodamo tudi certifikate za vgradnjo in vzdrževanje
električne in neelektrične Ex opreme.

Nagrada IZS za izjemne
inženirske dosežke
Jure Božič prejme nagrado IZS
za izjemne inženirske dosežke
na področju elektrotehnike pri
razvoju in uvajanju sodobne
inženirske prakse elektro inštalacij v
eksplozijsko ogrožena okolja.

Tisoč izvedenih projektov
V tem letu zabeležimo tisoči izveden
projekt. Po njem je zgrajen Vetrovnik,
del osrednjega objekta za smučarske
teke v nordijskem centru Planica.

Uspešna uvedba BIM (Building Information
Modelling) tehnologije
Usposobimo se za novo orodje DDS-CAD Electrical in
posodobimo način dela, kar investitorjem zagotavlja
optimizacijo stroškov pri izgradnji in vzdrževanju
realiziranih projektov.

Trdni strokovni
temelji

Naši strokovnjaki posredujejo svoje znanje strokovnim kro
gom, bodisi kot avtorji strokovnih člankov v specializiranih
revijah ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih.
Z aktivnim delom smo vključeni v Inženirsko zbornico Slo
venije in različne strokovne organizacije v Sloveniji in tujini.
Na področju zaposlovanja zagovarjamo stabilno rast, ki
pomeni trdne temelje za naše prihodnje poslovanje. Visoko
strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev,
zato skrbimo, da nenehno izpopolnjujemo splošna, strokov
no tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražu
jemo se doma in v tujini, redna interna usposabljanja pa so
sestavni del naših delovnih procesov.

Sistem kakovosti ISO 9001
S certifikatom ISO 9001 potrjujemo, da je zadovoljstvo
naročnikov naša temeljna vrednota in najvišji cilj
delovanja družbe.

Naše reference

www.elsing.si

ELSING d.o.o.
Jazbečeva pot 20
1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija
Tel. +386 1 56 10 450

