
Innovativ industriel 
portautomatisering

Din dynamiske partner



Dette er, 
hvad vi 
kalder
omtanke

Dalmatic TNV er en internationalt orienteret, dansk elek-

tronikvirksomhed, der har specialiseret sig i innovativ 

automatik til industrielle portløsninger.

Gennem 40 år har vi imødekommet vores kunders ønsker om 

driftsikre kvalitetsløsninger efter de gældende normer. 

Vi har den nødvendige knowhow til at løse special-

opgaver og indgå i en aktiv dialog med vores kunder om 

deres konkrete, individuelle behov og ønsker. På den måde 

er vi i stand til hele tiden at udvikle vores portautomatik-

løsninger og -komponenter, så de lever op til de moderne

udfordringer – men også gør os i stand til at møde 

fremtidens krav.

Hans Hilmar Dall
Adm. Direktør
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Vi tror ikke på hurtige genveje

Vi sætter en ære i at være en loyal, fleksibel og professionel 

samarbejdspartner. Vores løsninger skal både være individu-

elle, innovative og opfylde vores kunders ønsker og behov.  

Derfor er en troværdig og ærlig dialog altid udgangspunktet 

for de portløsninger, vi udvikler.

Samme procedure 
som aldrig før

 - Industrielle portstyringer 
Portfrekvensstyringer 

 - Portgear til ledhejseporte, hurtigporte 
og rulleporte 

 - Brand og røgventilations UPS anlæg 
Brandpanel til automatisk lukning  
af brandjalousier 
Brandportsautomatik 
Bremser til brandporte 

 - Rampe- og slusestyringer 

 - Absolut multiturn enkoder 
Induktive detektorer 

 - Self contained fotoceller 
Safty edge fotoceller 

 - Tilbehør

Der findes ikke to kunder, der er ens. Der er derfor heller ikke 

to løsninger, der er ens. Hos Dalmatic TNV har vi et bredt og 

gennemtestet produktsortiment, som er skabt ud fra en filosofi 

om, at alt skal kunne tilpasses og justeres, så vi kan tilbyde 

hver enkelt kunde præcis den portløsning, de har brug for.

Intelligente løsninger, 
helt enkelt

Hos Dalmatic TNV hilser vi enhver teknologisk udfordring 

velkommen. Vores styrke er netop evnen til at kombinere  

vores faglighed med indsigten i vores kunders behov. Det  

betyder, at vi hos Dalmatic TNV er førende indenfor intel-

ligent ARM processor teknologi, der ikke blot løser vores  

kunders behov her og nu – men som også er i stand til at 

møde kommende udfordringer.

Ja, vi er dem som nørdede med 
elektronik frem for at spille 
fodbold. I dag synes vores kunder, 
at det var en klog beslutning.

Udviklingschefer og elektroingeniører

Succes bygger på høj faglighed 
– og dedikation.

Eksportafdelingen



En port er ikke 
bare en port.  
En dør er ikke 
bare en dør.

Hver dag arbejder vi hos Dalmatic TNV på at levere kundetil- 

passede løsninger inden for vores kerneområde. Vi ønsker at sam- 

arbejde med vores kunder, så vi løbende kan forbedre og  

udvikle vores produkter, så de hele tiden lever op til kundernes 

krav om god økonomi, pålidelighed, høj kvalitet og de til enhver  

tid gældende teknologiske standarder og EU normer. 
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Mere end 
50 års knowhow

DALMATIC A/S
Lægårdsvej 9
DK – 8520 Lystrup
Tel +45 7023 1666
Fax 7020 0337
www.dalmatic.com

Hos Dalmatic TNV har vi siden grundlæggelsen i 1966 

opbygget en brancheledende position indenfor automatik 

til industrielle porte. Det betyder, at vi i dag står med stor 

erfaring indenfor port- og brandportsautomatikker, hvir-

velstrømsbremser, kørebanedetektorer, portgear, fotoceller, 

enkodere og portfrekvensstyringer – lige fra dødmands-

styringer til avancerede styringer med mikroprocessorer. 

Vi fremstiller desuden OEM-produkter efter ønske, både i 

store og små serier.

I dag udvikler, producerer og leverer vores medarbejdere 

årligt over 50.000 portstyringer og tilbehør til Danmark og 

eksporterer til Tyskland, Norge, Sverige, Finland, England, 

Belgien, Holland og Estland.

Kontakt os

Ring eller skriv til os. Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp ved din forestående bestilling. 

Vi sætter hver dag en ære i at yde den bedste service.

Ring

+45 7023 1666

Bestil

www.dalmatic.com

Skriv

mail@dalmatic.com

TNV-electronic A/S
Lægårdsvej 9
DK – 8520 Lystrup
Tel +45 8657 0022
Fax 7020 0337
www.tnv.dk


