Erco Elektro- en Regeltechniek
over klant en personeel:
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Er heeft zich in nauwelijks 25 jaar ook op het terrein van meet- en regeltechnische bekabeling een
technologische revolutie voltrokken. Erco heeft
daar als innovatieve onderneming krachtig op
ingespeeld. Peter Meijer: “We onderscheiden ons
omdat we werktuigbouwkunde en elektrotechniek
succesvol weten te integreren. Dat we beide talen
spreken is uniek en op deze wijze bieden wij onze
opdrachtgever de meest efficiënte en effectieve
oplossingen. We bedenken en ontwerpen oplossingen, waarbij werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties worden aangestuurd via
het KNX domotica systeem. Dit systeem bieden we
integraal aan met de meet- en regeltechnische en
veldbus bekabeling. We respecteren daarbij wel
de hiërarchie. Met andere woorden: we bieden
projectmatige oplossingen aan via onze opdrachtgevers, ofwel meet- en regeltechnische bedrijven
en installateurs.

Erco Elektro- en Regeltechniek
uit Tilburg is een begrip voor
domotica en de bekabeling van
meet- en regeltechnische en
elektrotechnische installaties.

Het begon voor Jonty Copal allemaal als een
éénmanszaak, waarbij de directeur-eigenaar o.a.
werkzaam was als bekabelaar van industriële
stoominstallaties. Inmiddels is Erco toonaangevend als high-tech bekabelaar van intelligente
systemen voor de automatisering van gebouwen
in de segmenten luxe woningbouw, utiliteitsbouw
en industrie.

“We onderscheiden ons omdat we
werktuigbouwkunde en elektrotechniek
succesvol weten te integreren”
Ondanks dat wij het sluitstuk zijn van de bouw
moeten we de belangrijkste schakel van de bedrijfskolom niet uit het oog verliezen: de gebruiker.
Denk bijvoorbeeld aan intuïtieve bediening via
een ruimtebedienapparaat of via een app op een
smartphone of tablet. Daar zijn namelijk veel keuzes in. Wat wij dan doen is simpel. We zorgen altijd
voor een testopstelling voor onze opdrachtgever
en de gebruiker. Op deze manier kunnen we onze
klanten ontzorgen. Die heeft geen omkijken meer
naar de gebruiker, want dat hebben wij al gedaan.”

Erco is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een
trendy en moderne organisatie, in meerdere opzichten uniek. Commercieel manager Peter Meijer:
“We staan voor kwaliteit, maatwerk, vakmanschap
en betrouwbaarheid en we maken vooral plezier.
Om onze klant beter van dienst te zijn zoeken we
steeds meer de samenwerking op. Niet alleen met
onze klanten en leveranciers, maar ook met collega
bekabelingsbedrijven. Door de aantrekkende
economie krijgen we het steeds drukker en dan
kun je elkaar beter helpen en versterken dan elkaar
beconcurreren.“
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Jont y Copal

Peter Meijer

21

Erco uw KNX domotica partner

Erco is een grote naam op het gebied van meeten regeltechnische bekabeling van werktuigbouwkundige en elektrische installaties, maar de
onderneming zet steeds meer in op innovaties als
domotica en KNX-installaties.
KNX is wereldwijd de enige open standaard
voor woning- en gebouwautomatisering. Deze
KNX-standaard is gebaseerd op meer dan 24 jaar
ervaring en is een samenvoeging van de voorgangers EIB, EHS en Batibus. KNX is een standaard die
communiceert via een intelligent bussysteem. Op
die manier kunnen veel intelligente componenten
uit vele toepassingsgebieden onderling met elkaar
worden gekoppeld. Denk aan klimaat, verlichting,
zonwering, alarminstallaties audio, energiemeters,
et cetera. Deze installaties zijn dan lokaal en op
afstand te bedienen via een PC, smartphone of
tablet. “Erco bedenkt, ontwerpt, programmeert en
verzorgt het testen en inbedrijfstellen van deze
installaties. Het voordeel wat onze opdrachtgevers
hebben is dat zij tevens bij Erco terecht kunnen
om de KNX installaties aan te leggen en af te
monteren. Onze opdrachtgever hoeft dus niet op
zoek naar meerdere partijen. We sluiten als Erco
graag aan op innovatieve ontwikkelingen”, zegt
Meijer. “Het spreekt voor zich dat we de nieuwste
ontwikkelingen op dit gebied terugzien in ons
eigen gebouw.”

“Er komt veel werk
op ons af en we
moeten nu een
volgende stap zetten”

Erco Elektro- en Regeltechniek BV
 Opgericht

 Directeur-eigenaar	Jonty Copal
 Adres

Erco heeft deskundige en gemotiveerde mensen
in dienst en is nog steeds op zoek. Door de
toenemende orderportefeuille kan nieuwe werkgelegenheid worden geboden. Peter Meijer: “De
economie begint nu echt aan te trekken. Ook in de
bouw, het werkgebied van Erco. Er komt veel werk
op ons af en we zijn nu bezig met de volgende
stap. De grootste uitdaging is het vinden van goed
personeel. Maar eenmaal gevonden willen ze allemaal blijven. Erco zorgt goed voor haar personeel.
Een goede interne opleiding en bijscholing zijn
daarvoor belangrijke instrumenten. En een
prettige werksfeer, want onze mensen moeten
met plezier naar hun werk gaan. Vandaar onze
missie ‘Vinden, binden en behouden’.” 
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Maidstone 40, 5026 SK Tilburg
(bedrijventerrein T58)

 Specialisatie

Meet- en regeltechnische bekabeling, besturingstechniek,
			domotica, energiemanagement
 Segment

Woningbouw, utiliteitsbouw
en industrie

 Medewerkers

Vierentwintig, waarvan achttien
monteurs in de buitendienst

 Web

www.ercobv.nl

Een overzicht van de referenties toont dat Erco een
belangrijke speler is geworden voor bekabeling en
KNX domotica systemen. Onder de projecten van
het bedrijf vinden we naast Schiphol, Academisch
Ziekenhuis Maastricht, Jansen Biologics en Campina onder meer zorginstellingen, banken, kantoren,
onderwijsinstellingen en luxe woningbouw.
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