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Tjänster:
• Elprojektering:

Anläggning/Installation
Industri/Automation

• CAD-samordning
• Intelligent fastighets-

automation
• Teknisk dokumentation
• KNX-programmering

Produkter:
• IH-guide - interaktiv infor-

mations/utbildnings CD
• CAD för KNX - 

plug-in till AutoCAD
• Säljstöd för intelligenta 

fastighetslösningar
• Grundläggande kurs:

Intelligenta fastigheter för 
elinstallatörer

Tekniska Byrån är ett konsultföretag inom elteknikbranschen. 
Vi utför elprojekteringar, elkonstruktioner och elteknisk dokumentation.
Tekniska Byrån erbjuder flexibla konsulttjänster med högt kundvärde, 
utformat på ett nytänkande och medskapande sätt.

Kvalitet
Vår ambition är att leverera effektivt ge-
nomförda uppdrag av hög kvalitet till bästa 
totalkostnad.

Effektivitet
Kompetensen bygger på vår kunskap 
och vårt engagemang samt på produktiva 
arbets- och samarbetsformer.

I-Teknologi
Vårt arbete sker med moderna IT-verk-
tyg som är effektiva och sparar tid åt våra 
kunder.
Vi har stor vana av projektering i CAD, 
vilket ger hög kvalitet på konstruktionerna. 

Storgatan 25
574 31 Vetlanda
Tel 0383-46 49 00
Fax 0383-46 49 01
E-mail: info@tekniskabyran.se
Internet: www.tekniskabyran.se

Tjänster:

• Elprojektering:
 Anläggning/Installation

Kontor, industrier, skolor, fl erbostadshus, 
småhus. Byggnader inom offentlig för-
valtning; sjukhus, servicebostäder.

 Industri/Automation
Konstruktion och dokumentation av 
automationsutrustning.

• CAD-samordning 
Tekniska Byrån erbjuder övergripande 
CAD-samordning i ny- och ombyggnads-
projekt. 

• Intelligent fastighets automation
Verksamhet inom området Intelligenta 
fastigheter

• Teknisk dokumentation
Dokumentation och presentation av el-
tekniska produkter i kataloger och på 
Internet. Utformning av handledningar 
för projektering och installation i tryck 
och interaktiv CD-ROM.

• KNX-Programmering
Beställ KNX byggdelar ur vårt utbud, vi 
utför sedan programmeringen av produkt-
erna enligt funktions önskemål.
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►Kontakta oss 
för vidare diskus-
sion om vad vi 
kan hjälpa Dig 
med!
Du kan också beställa 
broschyren ”Intelligenta 
fastigheter” som beskriver 
tekniken på ett lättbegripligt 
sätt. 

 Jag önskar mer information om vad 
Tekniska Byrån kan hjälpa mig med.

 Ja, jag önskar ___ ex av broschyren
”Intelligenta fastigheter”!

Tekniska Byrån

Storgatan 25

574 31 VETLANDA

namn

företag

adress

postadress

tel/mobil

email

porto

Du kan skicka, emaila (info@tekniskabyran.se) eller faxa (0383-46 49 01) beställningen! 

Mer om elteknik:

• Belysning
Tekniska Byrån projekterar för belysning 
– ljuset är vårt verktyg. Människor och ar-
kitektur skall belysas för att skapa en at-
mosfär som går bortom funktion. Att skapa 
med ljus betyder att skapa skuggor, vilket 
ger livfulla och trivsamma lokaler.

• Datanät
Dagens och framtidens krav på goda data-
förbindelser ställer krav på konstruktör och 
installatör. Tekniska Byrån uppfyller dessa 
krav och projekterar framtidens datanät.

• Säkerhet
Att konstruera ett säkerhets- och inbrotts-
skydd kräver ett innovativt och förutsä-
gande tänkande för att föregå eventuella 
problem i form av inbrottsförsök och sä-
kerhets risker.

Mer om intelligenta hus:

• Ny teknik
De tekniska framstegen under senare år har 
möjliggjort det intelligenta huset. 
Det är modern och intressant teknik som 
attraherar kunder och motiverar de som ar-
betar med tekniken. 

• Effektivitet
En intelligent anläggning har det som kon-
ventionella anläggningar saknar -- intelli-
gens. Med intelligensen kan anläggningen 
bearbeta uppgifter och sammanställa dem 
till ett beslut eller en åtgärd. På så sätt får 
man också en anläggning som blir dyna-
misk och kan anpassa sig till framtida be-
hov. 

Detta ställer krav på att den som pro-
grammerar tänker ett steg längre fram.

• Lönsamhet
En intelligent anläggning är lönsam för 
alla:
• Kunden får en anläggning som sparar en-

ergi, ger bättre komfort och blir billigare 
eftersom elanläggningen nu innefattar 
inbrotts skydd, larm, utökad automatik 
och säkerhet mm.

• Installatören arbetar med ny intressant 
teknik som ger mer-försäljning och mer-
beställning.

• Konstruktören skapar en färdig program-
mering som laddas in i anläggningen och 
gör den driftklar direkt.


