De organisatie CODU
Automatisering

Industrie

Vanaf het eerste contactmoment denken
wij met u mee – wij zijn uw partner voor
het realiseren van totaalprojecten voor de
HVAC, industriële en maritieme
installaties. Onze werkzaamheden
bestaan uit het engineeren van
regelkasttekeningen, regelkasten en
besturingspanelen, het realiseren van de
bekabelingswerkzaamheden, software
engineering en het testen en
inbedrijfstellen van de desbetreﬀende
installaties. We staan bekend om de
intensieve samenwerking met zowel
opdrachtgever als eindgebruiker, zodat
we samen de eindgebruiker ontzorgen,

HVAC

Maritiem

op een zo eﬃciënt mogelijke manier.
Omdat we bij CODU Automatisering altijd
de intensieve samenwerking aangaan, zijn
we tot op de dag van vandaag ons altijd
blijven ontwikkelen. Op deze manier
zorgen we ervoor dat de installatie zo
comfortabel, duurzaam en
gebruiksvriendelijk wordt gemaakt. Dit op
basis van automatisering.
Bovendien zijn onze kenmerken “grote
knowhow, snel en ﬂexibel, proactieve
houding en merkonafhankelijk” in het
afgelopen jaar beoordeeld met een 7,8
door onze vaste klantenkring.

Wie we zijn als organisatie
Alle kleine acties zouden
moeten gevierd worden
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CODU Automatisering
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Werkstijl CODU Automatisering
We stellen voor elke klant zijn eigen specialist toe – dus ook voor u. Zo heeft u een
eindverantwoordelijke waarmee u elke project communiceert om zo kort mogelijke lijnen
te creëren tussen u en wij. Daarnaast geven wij niet alleen om een zakelijke band met u
maar bouwen we ook op de persoonlijke band. Bovendien krijgt u 24/7 toegang op de
gewenste levertijden, projectdocumentatie en kunt u vrijwillig binnen enkele tellen een
begroting meenemen voor uw prijsopgave via onze CODU portal.

Merkonafhankelijk
We zijn trots op het feit dat we merkonafhankelijke onze prestaties realiseren om
gebouwen comfortabel en duurzaam te maken. Zo lezen we alle projectdocumentatie
door, luisteren we ten eerst naar onze opdrachtgever en eindgebruiker en komen
tenslotte met een advies op maat. Zo verzorgen we onze installaties onder andere met
Priva, Johnson Controls, Tridium, Webeasy, Schneider Electric, BR Controls en Siemens.
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Erkend leerbedrijf
We bezitten grote knowhow over
verschillende fabricaten, waaronder
Siemens, Priva, Johnson Controls,
Schneider Electric, Webeasy, BR
Controls, Tridium, Trend en EasyIO.
Door de jarenlange ervaring en de
knowhow in de HVAC, industriële en
maritieme installaties weten diverse
partners ons keer op keer te vinden.
Deze kennis is waardevol. Dat is de
reden dat we hebben besloten een
Erkend Leerbedrijf te worden. We
delen onze kennis namelijk niet
alleen graag met onze bestaande
en nieuwe partners, maar ook met
studenten die meer te weten willen
komen over ons werk, voor de
toekomst.
We leiden mensen niet alleen op
basis van praktijkervaring op, maar
ook zeker op theoretisch gebied.
Wij zijn ervan overtuigd dat kennis
en praktijkervaring gecombineerd
leidt tot het beste eindresultaat.
Uiteraard staan gezondheid en
veiligheid op plek 1.
Onze aanpak wordt bekroond met
een erkenning. Vanaf heden zijn we
een Erkend Leerbedrijf.

Proces van oﬀerte – proces
– einde
Voor elk project beginnen we
vanzelfsprekend met de wensen en eisen
van de klant, eindgebruiker en gebouw
concreet te beschrijven zodat we met een
gepast advies en oﬀerteopgave aan de
slag kunnen. Voor het engineeren en
ontwikkelen van regelkasttekeningen,
regelkasten en besturingspanelen, het
realiseren van de
bekabelingswerkzaamheden, software
engineering en het testen en
inbedrijfstellen van de desbetreﬀende
installaties. Zo kunnen we niet alleen
totaaltrajecten waarmaken, maar kunt u
ook bij ons terecht voor één van de
hierboven beschreven werkzaamheden.
Nadat we de oﬀerteopgave in opdracht
hebben gekregen, wijzen we een
verantwoordelijke aan die het bekende
gezicht is van de klant. Op deze manier
houden we de communicatie kort en
duidelijk. Vanaf het engineeren van de
regelkasttekeningen houden we rekening
met alle wensen en eisen zodat we direct
in kaart kunnen brengen hoe de regelkast,
bekabelingswerkzaamheden en de
software engineering worden
vormgegeven. Tenslotte worden alle
werkzaamheden getest en inbedrijf
gesteld.

Wij zijn van plan veel aandacht te
schenken aan het opleiden van
jongeren die -net zoals de vaste
medewerkers van CoDu
Automatisering die passie hebben
voor automatisering.
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PORTAL
Onze CODU Portal biedt de mogelijkheid om 24/7 toegang te krijgen tot de
gewenste levertijden, projectdocumentatie. Op deze manier kunt u vrijwillig
binnen enkele tellen een begroting meenemen voor uw prijsopgave.
De CODU Portal is te bereiken via uw computer via de url
https://portal.coduautomatisering.nl/
Bovendien hebben we een applicatie die u eenvoudig kunt
downloaden via de volgende url:
https://coduautomatisering.nl/downloaden
Bij elk project heeft u een duidelijk overzicht van de vordering van het proces
en bent u 24/7 op de hoogte van wat er gebeurt en wanneer dit gebeurt.
Zo komt u nooit voor verrassingen te staan!

Pipeline update
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Bent u uw projectdocumentatie kwijt? Geen probleem! U heeft 24/7 de mogelijkheid om
de projectdocumentatie terug te vinden bij het desbetreﬀende project. Zo kunt u direct
aan de slag in plaats van ellenlang te wachten op het ontvangen van de
projectdocumentatie. Bovendien kunnen de monteurs de projectdocumentatie direct via
de app op hun smartphone bij de projectdocumentatie. Zo staan ze nooit voor
verrassingen en kunnen ze op elk gewenst moment beginnen.

Binnenkort: direct online een oﬀerte aanvragen met prijsindicatie
Tenslotte kunt u via https://coduautomatisering.nl/oﬀerte-voor-regelkast/ gemakkelijk
uw benodigde regelkast uitrekenen op basis van de gegevens die u invoert in de oﬀerte.
Zo heeft u een passende aanbieding bij elke vraag. Tenslotte denken we uiteraard graag
met u mee en ontvangen wij graag uw projectdocumentatie
(functielijst/regelkasttekening/bestek) zodat wij een oﬀerteopgave voor u kunnen
realiseren die wordt meegenomen in de opdrachtfase.
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Referenties
We zijn blij met onze alledaagse kleine en grote prestaties en laten u
graag een reeks van onze bestaande projecten zien.

Hotel Kneuterdijk
Wij hebben de twee regelkasten voor de CV, GKW, diverse luchtbehandelingskasten,
diverse afvoerventilatoren en energiemeters gerealiseerd.

https://www.youtube.com/watch?v=rqPolmFQavE
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Referenties
We zijn blij met onze alledaagse kleine en grote prestaties en laten u
graag een reeks van onze bestaande projecten zien.

Bij de Technische Universiteit Delft hebben we in diverse
gebouwen de oude TSA’s vervangen voor nieuwe TSA’s. Hierbij
hebben we de klemmenkast gerealiseerd in onze werkplaats en
vervolgens alle bekabelingsvoorzieningen gemaakt op de SKIDS.
Daarnaast hebben we alle bekabeling gemonteerd en
aangesloten op de desbetreﬀende veldapparatuur en
klemmenkast.
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Referenties
We zijn blij met onze alledaagse kleine en grote prestaties en laten u
graag een reeks van onze bestaande projecten zien.

Voor ID Prologis hebben we alle regelkasten ten eerste voorzien
van nieuwe installatieautomaten, motorbeveiliging schakelaars
en magneetschakelaars. Vervolgens hebben we alle oude DX
Controllers van Johnson Controls vervangen voor nieuwe priva
regeltechniek met de C4 en Blue ID line. Vervolgens is de
buscommunicatie overgezet op het nieuwe GBS systeem.

https://www.youtube.com/watch?v=dCnikmXEM7s
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