
 

 

 

Operatörsbord 

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. 

http://www.racktech.se/kontrollrum/
http://www.racktech.se/kontrollrum/
https://operatörsbord.se/layoutforslag/


Här följer några exempel från framgångsrika projekt med ledning av dessa 

faktorer. Läs 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. 

https://operatörsbord.se/referenser/ssab
https://operatörsbord.se/referenser/stora-enso
https://operatörsbord.se/referenser/billerud


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. 
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