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Konsulentarbejde
Analyse, rådgivning og opgave-
beskrivelse

Service
Attraktiv servicekontrakt -
online hjælp og opdatering af
eksisterende styringskoncept

Test
Test, dokumentation og 
garanti

Produktleverance
Komplet SRO leverance, 
projektstyring og levering af 
optimeringssystemer

Kontakt til myndigheder
Håndtering af nødvendig
dokumentation til relevante 
myndigheder

   Leverancer tilpasset kundens behov   Nøglefærdige løsninger

Mita-Teknik leverer nøglefærdige SRO-anlæg til varmeværker, 
og har i mere end 40 år leveret pålidelige SRO-koncepter 
til energianlæg over hele verden. Vi er en kompetent 
samarbejdspartner under hele processen, fra idéfasen til 
overdragelsen af det idriftsatte anlæg. Vores løsninger til 
varmeværker tager udgangspunkt i én af verdens største 
vidensbaser indenfor vindmølleindustrien, hvor Mita-Teknik 
gennem årene har leveret mere end 42.000 komplette 
styringskoncepter tilpasset kundernes individuelle behov.

Hos Mita-Teknik beskæftiger vi 230 engagerede medarbejdere, 
med hovedkontor i Danmark og afdelinger i Ukraine, Indien, Kina 
og USA. Vores kunder fremhæver Mita-Teknik som den præcise, 
kvalitetsbevidste og konkurrencedygtige samarbejdspartner, 
der i tæt samarbejde med alle øvrige leverandører, sikrer en 
hurtig og effektiv gennemførelse af projektet. I vores løbende 
produktudvikling anvender vi proaktivt, de mange krav og 
idéer, som vi hver dag imødekommer for vores kunder, og vi er 
dermed altid på forkant af udviklingen.

   Styringskoncepter

Mita-Teknik leverer nøglefærdige SRO-anlæg samt opdatering 
og effektivisering af eksisterende anlæg. Alle projekter leveres 
specifikt tilpasset kundens behov. Med Mita-Teknik som 
leverandør af styringskoncepter får du:
› Markedets mest konkurrencedygtige priser
› Lavere driftsomkostninger
› Kundeservice på højt niveau 

40 års global 
erfaring

Mita-Teknik leverer nøglefærdige SRO-anlæg
samt opdatering og effektivisering af 
eksisterende anlæg. Alle projekter leveres 
specifikt tilpasset jeres behov. 
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OPTI-TEMP er en fuldautomatisk softwarepakke, som 
reducerer energiforbruget. Forbrugerne vil yderligere opleve 
bedre varmekomfort, da optimeringssystemet straks reagerer 
på de registrerede data.

   Vind – vejr og OPTI-TEMP

Varmeværket skal til enhver tid levere den varmekomfort, 
som forbrugerne er blevet lovet til den mindst mulige 
omkostning. Vejret og isoleringen af ledningsnettet er en 
afgørende faktor for, hvor meget energi varmeværket taber 
for at sikre varmekomforten. Større krav til varmeværket fra 
myndighederne og fra forbrugerne om at levere den samme eller 
bedre varmekomfort til en lavere pris kræver, at driftslederen 
24 timer i døgnet overvåger vind, vejr og forbrugsmønstre - en 
stor udfordring, som vi kan hjælpe driftslederen med at løse. 
Anvend OPTI-TEMP løsningen, som hele døgnet dynamisk 
optimerer varmeværkets fremløbstemperatur, tryk og flow.

   OPTI-TEMP software og Gateway trendanalyse

OPTI-TEMP består af to softwaremoduler; et modul til 
indsamling og beregning af data fra Mita-Tekniks Måle Bokse 
(MMB), og et modul til indsamling og beregning af vejrdata.  
Alle data gemmes og behandles i Mita-Tekniks standard PLC/
Controller WP4100, og med softwareprogrammet Gateway 
vises data som trendkurver med 5 minutters melding pr. dag 
– pr. måned – pr. år i op til 20 år.

OPTI-TEMP 
software

   Styringsprincip

OPTI-TEMP løsningen er et samlet koncept, som består af:
› 1-5 stk. Mita-Teknik Måle Bokse (MMB)
› 1 stk. vejrstation
› 1 stk. WP4100 PLC/Controller, som indsamler og   
 overfører data til det eksisterende SRO-anlæg
› Softwaremodul til optimering af fremløbstemperaturen
› Softwaremodul til optimering af fremløbstryk og   
 fremløbsflow
› Gateway softwareprogram eller dataoverførsel til det   
 eksisterende SRO-anlæg 

En Mita-Teknik Måle Boks (MMB) indbygges i en brønd, som 
er placeret på ledningsnettets tryk- og temperaturkritiske 
punkter. Via mobilnettet overføres data til PLC/Controlleren 
WP4100. Med udgangspunkt i de opsamlede data beregnes 
det korrekte tryk og flow. 

For at optimere varmeværkets fremløbstemperatur, modtages 
vejrdata direkte fra Mita-Tekniks kompakte vejrstation. 
Med udgangspunkt i disse data og ledningsnettets fysiske 
udbredelse, beregnes et korrigeret z-punkt til styring af 
varmeværkets fremløbstemperatur.

Mita-Tekniks OPTI-TEMP løsning kan både anvendes til 
varmeværkets eksisterende eller nye SRO-anlæg. Anvend Mita-Tekniks OPTI-TEMP løsning som 

i alle døgnets 24 timer dynamisk optimerer 
varmeværkets fremløbstemperatur, tryk og flow.
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Målebrønd
MMB I/0

ADSL/GPRS

Vejrstation
Temperatur
Vindhastighed
Vindretning
Barometertryk

Kontrol/EDB rum

SCADA system
Logning og analyse
Parameterindstilling
Rapportering

Variabel database
(VDB)

Optimerings-
software modul 
Sikrer korrekt 
fremløbsflow og 
-tryk

Analog signal til 
eksisterende SRO-anlæg 
til styring af flow

Pumpe 1 Pumpe 2 Blandeventil

Analog signal til 
eksisterende SRO-
anlæg til styring af 
fremløbstemperatur

Optimerings-
software modul 
Sikrer korrekt 
fremløbstemperatur

PLC/Controller WP4100

OPTI-TEMP 
software

OPTI-TEMP er en fuldautomatisk software-
pakke, som reducerer energiforbruget og giver 
forbrugerne bedre varmekomfort.
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Med Mita-Tekniks Måle Bokse (MMB) sikres et mindre 
ledningstab og større varmekomfort hos alle forbrugere.

   Analyse og placering af målebokse

Med MMB er det muligt automatisk at indsamle data 
fra ledningsnettet, og således optimere flow og tryk. Før 
installeringen skal ledningsnettets tryk- og temperaturkritiske 
punkter defineres, og Mita-Teknik tilbyder at udføre en termisk-
hydraulisk analyse, som viser antallet af steder, hvor MMB’en 
skal placeres i en brønd eller i et omløbsskab. 

   Installering og tilbehør

Nødvendige tilslutninger:
› 1 stk. temperaturføler – fremløb
› 1 stk. temperaturføler – returløb
› 1 stk. flowmåler – fremløb (f.eks. 24 m3/h)
› 1 stk. tryktransmitter – fremløb
› 1 stk. tryktransmitter – returløb

Alle følere er inkluderet. 

Montagen udføres af varmeværket. MMB’en skal tilsluttes 
en strømforsyning (se mulighederne under afsnittet 
Strømforsyning). Der leveres ligeledes et SIM datakort.

Mita-Teknik Måle Boks 
(MMB)

   Hovedstation på varmeværket

Hos varmeværket placeres en hovedstation, Mita-Teknik Data 
Collector (MDC) som består af Mita-Tekniks PLC/Controller 
WP4100, der automatisk hvert 5. minut indsamler data fra de 
installerede målebrønde.

Mita-Tekniks MMB har et indbygget GPRS modem, som via 
mobilnettet automatisk sender data til varmeværket.

   Data og analyse

Hos varmeværket udvælges en PC med Internetadgang, 
hvorpå Mita-Tekniks brugervenlige analysesoftware Gateway 
installeres. Med Gateway vises alle data med 5 minutters 
intervaller enten i tabel-, kurve- eller rapportform. Endvidere 
overfører Gateway data til varmeværkets SRO-anlæg, som 
benyttes til optimering af fremløbstemperatur og – tryk. 

Udbyttet bliver:
› Detaljeret analyse af varmeværkets leveringsevne og   
 forbrugsmønster (valgfri tidsperiode)
› Analyse i forbindelse med sænkning af varmeværkets   
 fremløbstemperatur
› Energibesparelse svarende til de pålagte årlige   
 energisparekrav på ca. 2 %
› Automatisk regulering af fremløbstemperaturen 

Mindre energiforbrug - større forbrugerkomfort. 
Med Mita-Tekniks Måle Boks (MMB) er det 
muligt automatisk at indsamle data fra 
ledningsnettet og optimere flow og tryk. 
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   Tilfreds forbruger

Mita-Tekniks Mobile Måle Boks (MMM) sikrer forbrugeren større 
varmekomfort. Installér Mita-Tekniks MMM hos en forbruger, 
og få automatisk forbrugerens data overført til kontoret eller 
anvend MMM til analyse af ledningsnettet.

Mita-Tekniks MMM placeres hos den forbruger, hvor 
varmeforsyningen skal kontrolleres. Nødvendige tilslutninger:
› 1 stk. *temperaturføler – fremløb
› 1 stk. *temperaturføler – returløb
› 1 stk. impulsindgang for detektering af vandflow 
 (skal tilpasses varmeværkets standardmålere)

Yderligere tilslutninger:
› 1 stk. *tryktransmitter – fremløb
› 1 stk. * tryktransmitter – returløb

*Alle følere er inkluderet. 

Temperaturfølere kan fastspændes udvendigt på rørene. 
Trykfølerne skal have fysisk kontakt med vandet, og MMM skal 
tilsluttes en almindelig 230 V. stikkontakt (se mulighederne 
under afsnittet Strømforsyning).

Mita-Tekniks MMM opsamler alle målte data i gennemsnit 
over 5 minutter, og gemmer disse data i den indbyggede PLC/
Controller WP4100. MMM har et indbygget GPRS modem, som 
automatisk sender data til varmeværket via mobilnettet.

Mita-Teknik Mobile Måle 
Boks (MMM)

   Data og analyse

Hos varmeværket udvælges en PC med Internetadgang, 
hvorpå Mita-Tekniks brugervenlige analysesoftware Gateway 
installeres. Med Gateway vises alle data i 5 minutters intervaller 
enten i tabel-, kurve- eller rapportform.  

Udbyttet bliver:
› Detaljeret analyse af varmeværkets leveringsevne og   
 forbrugsmønster (valgfri tidsperiode)
› Analyse i forbindelse med ændring af varmeværkets 
 driftsform og ledningsnet

Anvend Mita-Tekniks MMM, når aktuelle data skal danne 
grundlag for forsyningsgrundlaget hos en enkelt forbruger, 
eller der skal tages beslutning om anlægningsændringer.

Option: Optisk læsehoved til dataopsamling fra Multical 
601/801 optiske øje kan leveres i stedet for direkte temperatur- 
og flowmåling (dog eksklusiv trykmåler).

Mita-Tekniks Mobile Måle Boks (MMM) sikrer 
forbrugeren større varmekomfort, dig bedre 
overblik og kan ligeledes anvendes til analyse 
af ledningsnettet. 
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Forbrug

Tid

+

12V 12V

Forbrug

Tid

2,5 m Multistik2 A
220V      24V DC
   ~               =

   220 VAC/24 VDC

En standardløsning hvor el-nettet forsyner styresystemet. 
Tilslutningen kan ved specialaftale med elselskabet foretages 
direkte i et elmåler-skab.

Strømforsyning 24 VDC
flere muligheder

Fleksibiliteten i Mita-Tekniks produkter 
understøttes af vores fleksible strøm-
forsyninger - vælg mellem 230 VAC, 24 VDC 
batterier eller solcellepanel. 

   Gel batteri

En professionel løsning, som er vedligeholdelsesfri og kan tåle 
mange dybdeafladninger.

› Kapacitet = 90 % til rådighed (min. 14 dage)
›  Levetid v/ 50 % afladning = 1000 gange
›  Levetid v/ 100 % afladning = 450 gange
›  Pr. batteri: L= 331 mm B= 171 mm H= 236 mm/85Ah (31kg)

   Solcellepanel

En vedvarende strømforsyning kan også opnås ved montage af 
et solcellepanel, som lader batteriet, når der er lys.

› Solcellepanel 24 V
›  Laderegulator 24 V
›  Gelbatteri til forsyning i perioder uden lys (min. 3 dage u/lys)

›  Kabelsæt 10 m / kabelsæt 2 m
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OPTI-SAVE 
stilstandsvarme

Mita-Tekniks OPTI-SAVE stilstandsvarme 
løsning sikrer en energibesparelse og at gas-
motoren hurtigere opnår driftstemperaturen. 

   OPTI-SAVE - mindre energiforbrug 

Mita-Tekniks OPTI-SAVE system styrer friskluftspjældene i 
gasmotor- og kedelrummet, og sikrer et mindre energiforbrug til 
stilstands- og rumopvarmning.
 
Systemet er bygget op omkring Gasdetektiven, som er en robust 
gasdetektor udviklet af Mita-Teknik, og som opfylder kravene 
i Gasreglementet afsnit B-4 punkt 4.5 og 4.6. Når gasmotoren 
eller gaskedlen stopper, lukkes de motorstyrede friskluftspjæld 
automatisk. 

Udbyttet bliver:
› Mindre energi anvendes til gasmotorens stilstandsvarme
› Mindre CO2 udslip
› Hurtigere opstart af gasmotoren (driftstemperaturen 
 opnås hurtigere)
› Mindre energiforbrug til rumopvarmning i kedelrummet
 

   Styringsprincip

OPTI-SAVE systemet består af en eller flere Gasdetektiver, et 
el-skab med signaludveksling til styringerne for gasmotoren 
og gaskedlen, samt de tilhørende friskluftsspjæld. Hvis et 
gasudslip detekteres eller der forekommer strømsvigt, åbnes 
friskluftspjældene omgående, og et potentialfrit alarm relæ-
signal afgives.

Før opstart af gasmotoren eller gaskedelen sikrer OPTI-SAVE, 
at friskluftsspjældene er åbne. På el-skabets front vælges 
mellem manuel eller automatisk styring af friskluftsspjældene. 
Kontrollamperne viser spjældenes aktuelle position.

OPTI-SAVE kan ligeledes kombineres med automatisk brandalarm 
(ABA) og automatisk branddørslukning (ABDL). 
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Motor/kedelrum

GasdetektivRøgdetektor

Styring af friskluftsspjæld

Luftindtag

Åben spjæld

Åben Alarm

Auto Manuelt

Gasmotor

Gaskedel

OPTI-SAVE 
stilstandsvarme

Mita-Tekniks OPTI-SAVE system styrer frisk-
luftspjældene i gasmotor- og kedelrummet, og 
sikrer et mindre energiforbrug til stilstands- 
og rumopvarmning.
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   Modulbaseret løsning

Mita-Tekniks kraftfulde PLC koncept anvendes til SRO-
opgaver, hvor der kræves stor driftssikkerhed. Alle modulers 
ind- og udgange er som standard ekstrabeskyttet, og alle data 
præsenteres via trendkurver. 

WP4100 er en meget kraftfuld PLC/Controller, som anvendes 
til alle styrings-, regulerings- og overvågningsopgaver. 
WP4100 har et veludbygget operativ-system, som sikrer en 
nem, hurtig og sikker programmering af anlæggets funktioner. 
Kommunikation til omverdenen sker via Ethernet, CANopen, 
Profibus og lignende standardsystemer. WP4100 har indbygget 
SRO, og der kan uden licens programmeres det antal ind- og 
udgange, som anlægget kræver.

   Programmering 

Uanset hvilket programmeringssprog du foretrækker, vil vores 
PLC/Controller opfylde dine krav og behov.

Valgfrit programmeringssprog:
› Structured Text - ST
› Instruction List - IL
› Ladder Diagram - LD
› Function Block Diagram - FBD
› Sequential Function Chart - SFC
› Continuous Function Chart - CFC
› C/C++ Programming
› Matlab Simulink

Programmering på 
dine præmisser

   Fuld kontrol - PLC’en til alle opgaver

WP4100 er en sikker og robust hardware platform som;
› Har en kraftfuld database
› Har et operativsystem med mange hjælpefunktioner
› Kan kommunikere åbent med øvrige produkter
› Sikrer fleksibilitet og driftssikkerhed
› Giver mulighed for selv at vælge programmeringssprog

   Udviklingsværktøj - IEC61131-3 standarden

Anvend eksempelvis CoDeSys, som opfylder IEC61131-3 
standarden. CoDeSys er det førende hardware-uafhængige 
udviklingsværktøj til IEC61131-3 standarden, og har etableret 
sig som standardværktøjet indenfor controller og PLC 
programmering.

Mita-Tekniks kraftfulde PLC koncept anvendes 
til SRO-opgaver, hvor der kræves stor 
driftssikkerhed.
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   Programmeringssprog

Structured Text - ST: Et højniveau programmeringssprog der ligner 
PASCAL.

Ladder Diagram - LD: Et grafisk programmeringssprog der viser 
logikken bag et elektrisk kredsløb.

Programmerings-
sprog

Uanset hvilket programmeringssprog du 
foretrækker, vil vores PLC/Controller opfylde 
dine krav og behov.

Sequential Function Chart - SFC: Hjælper dig med at strukturere dit 
program.

C/C++ Programming: C er et af de mest anvendte højniveausprog 
i verdenen til “indlejrede systemer” og C++ er det sikre valg, når 
du har brug for objektorienteret programmering. Fælles for begge 
programmeringssprog er fleksibilitet og effektivitet.

Instruction List - IL: Et assemblerlignende programmeringssprog.

Continuous Function Chart - CFC: Kan blandt andet bruges til at 
programmere feedback loops.

Matlab Simulink: Teknisk design-, simulerings- og kodegenerering.

Function Block Diagram - FBD: Et grafisk programmeringssprog.
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   Nye og forbedrede muligheder

“Vores nye SRO-anlæg giver os mulighed for at få et helt andet 
overblik over vores energianlæg, og dermed nye muligheder for 
effektivisering og forenkling af vores drift,” fortæller driftsleder 
hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk, Vagn Rasmussen.

Rødkærsbro Fjernvarmeværk havde brug for et nyt SRO-anlæg, 
da det gamle anlæg var nedslidt og delvist ude af drift. Til at 
løse denne opgave, installerede Mita-Teknik i 2009 et SRO-
anlæg. SRO-anlægget indeholdt Mita-Tekniks WP4100 PLC/
Controller og SCADA softwaresystemet, Gateway. Samtidig 
leverede Mita-Teknik en ny motorstyring til fjernvarmeværkets 
Rolls Royce gasmotor, da denne motorstyring ligeledes var 
nedslidt. 

“Styring, kontrol og overvågning er nøgleord for os, og overordnet 
må jeg sige, at vores SRO-anlæg giver os alt det overblik, vi kan 
ønske os.”

“Udfordringen for os var, at få leveringen af varmt vand til 
ledningsnettet fra et nærliggende biogasanlæg til at spille 
sammen med vores egen produktion af kraftvarme fra 
gasmotoren. Først prioriterede vi biogasvarmen, dernæst 
gasmotoren. I dag opsamler SRO-anlægget online data fra 
biogasanlægget via en Internetforbindelse, og der kan straks 
kompenseres for udfald af biogasvarme, og dermed undgås 
koldpropper i ledningsnettet.”

“Mita-Teknik gennemførte denne integration hurtigt og på en 
effektiv måde for både biogasanlægget og fjernvarmeværket. 
Resultatet har været, at vores styring af forsyningen er blevet 
langt mere effektivt end tidligere.”

   Indkøring

“Mita-Teknik leverede SRO-anlægget og den nye motorstyring 
til tiden. Idriftsættelsen gik som planlagt og uden gene for 
fjernvarmeværket, hvilket også Rolls Royce kunne konstatere 
med ros.”

“Vi har ligeledes en serviceaftale med Mita-Teknik, og den har vi 
været ovenud tilfredse med. Den intelligente SRO-løsning gør det 
muligt for Mita-Teknik at koble sig direkte på vores SRO-anlæg, 
og foretage en straks-diagnose af eventuelt opståede problemer. 
På den måde kan Mita-Teknik med det samme foretage rettelser 
i vores system, og ajourføre dem i dokumentationsmaterialerne 
og i vores driftsmanualer.”

“Vores nye SRO-anlæg indeholder mange statistiske data, 
som giver os overblik og nye muligheder for effektivisering og 
forenkling af driften. Vi vil eksempelvis fremover også kunne 
“lade” varmt vand på akkumuleringstanken fra biogassen og 
fra gaskedlen, hvor vi tidligere kun kunne “lade” varmt vand 
fra gasmotoren. Det giver os en væsentlig besparelse i driften, 
og vores investering vil være tilbagebetalt i løbet af 4 år,” 
konkluderer driftsleder Vagn Rasmussen. 

“Disse besparelser har samtidig medført, at vores bestyrelse har 
besluttet at investere yderligere - blandt andet i fjernelse af en 
netveksler på fjernvarmeværket og i et energioptimeringssystem 
“OPTI-TEMP”, som reducerer fremløbstemperaturen med en 
samlet gevinst på 8 - 10 % af ledningstabet.”

Rødkærsbro Varmeværk
SRO-anlæg

“Styring, kontrol og overvågning er nøgleord 
for os, og overordnet må jeg sige, at vores 
SRO-anlæg giver os alt det overblik, vi kan 
ønske os.” Vagn Rasmussen, driftsleder hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk
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   Optimering af fremløbstemperaturen

“Vores nye OPTI-TEMP løsning fra Mita-Teknik anvendes til 
automatisk regulering af fremløbstemperaturen. Energi-
optimeringen sker på grundlag af fjernvarmeværkets lokale 
vejrstation, og den optimale fremløbstemperatur beregnes, så 
det nødvendige varmebehov hos forbrugerne lige netop dækkes 
døgnet igennem. Systemet tager automatisk højde for ændringer 
i vejrsituationen og forbrugsmønstret hen over døgnet.”

“I energioptimeringssystemet indgår en vejrstation, måle-
bokse i to målebrønde, et softwaremodul til regulering af 
fremløbstemperaturen, et softwaremodul til regulering af flow 
og differenstryk samt registrering fra SRO-anlæggets frem- og 
returtemperatur og flow. Alle data sendes til SRO-anlægget.”

Alle data vises som kurver og grafer i SCADA systemet, 
Gateway. Dataene gemmes i PLC/Controlleren WP4x00, som 
kan rumme op til 20 års data. 

“Vores vejrstation giver os udetemperatur, vindhastighed, 
vindretning og chill-faktor. Chill-faktoren indgår i døgn-
reguleringsskemaet sammen med min indtastning af døgn-
tidskompensationen. Det er typisk morgen og aften, hvor jeg 
skal være forud med varmemængden til forbrugerne.”

“Ligeledes kan jeg vælge, hvor mange grader der må reguleres 
med pr. time, og hvad højeste og laveste fremløbstemperaturer 
må være. Herefter optimerer SRO-anlægget automatisk 
fremløbstemperaturen hen over døgnet.”

Falder nogle set-punkter udenfor den margin, der er indstillet, 
bliver der sendt en alarm pr. sms til Vagn Rasmussen, som kan 
udføre eventuelle ændringer hjemmefra. 

“Rødkærsbro Fjernvarmeværk var stillet en besparelse på 
mellem 90.000 kr. og 120.000 kr. pr. år i udsigt. I dag, efter 
at OPTI-SAVE løsningen har fungeret i ca. 1½ år, kan vi se at 
der er en besparelse på ca. 100.000 kr. Hertil fik vi en dobbelt 
besparelse det første år, da besparelsen kunne indregnes som en 
energibesparelse til Energistyrelsens opgørelse.”

“Jeg er meget tilfreds med OPTI-TEMP løsningen, og jeg vil til 
enhver tid anbefale systemet til andre”, udtaler driftsleder Vagn 
Rasmussen, Rødkærsbro Fjernvarmeværk. 

Rødkærsbro Varmeværk
OPTI-TEMP

“Vores nye OPTI-TEMP løsning fra Mita-
Teknik anvendes til automatisk regulering af 
fremløbstemperaturen.” 
Vagn Rasmussen, driftsleder hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk



®

Great at Control

©
 2

01
2 

M
ita

-T
ek

ni
k.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 C

on
te

nt
 m

ay
 n

ot
 b

e 
re

pr
od

uc
ed

 in
 a

ny
 fo

rm
 w

ith
ou

t w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
 fr

om
 M

ita
-T

ek
ni

k 
De

nm
ar

k

Kontakt os

Mita-Teknik
Håndværkervej 1
8840 Rødkærsbro
Danmark

Tel: +45 8665 8600
mail@mita-teknik.com
www.mita-teknik.com


