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GHM Messtechnik GmbH's fokus er på betingelsesløs og konsekvent kundeorientering og -betjening – 
lokalt og globalt. 
 

GHM GROUP ekspanderer i hele verden og præsenterer 
en verdensnyhed på SPS IPC Drives 
 
Brasilien, Frankrig og Indien samt tilkøbet af Val.co og overtagelsen af Delta OHM Benelux er tydelige 
tegn på GHM GROUPs ekspansionskurs: Foruden de allerede eksisterende afdelinger i Danmark, Holland, 
Sydafrika og Tjekkiet samt kompetencecentrene Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron og Delta OHM 
holder GHM Messtechnik GmbH fast kurs med verdensomspændende udvidelser. "Vores forretningsmodel 
stiller kunden og dennes opgavestilling i forgrunden og kombinerer vores traditionsrige selskabers 
mangeårige knowhow under det samme tag med det fælles mærke GHM GROUP. Således kan vi sammen 
opfylde et meget ærgerrigt og omfattende præstationsløfte: Kompromisløs kundeorientering!“ udtaler 
direktør Johannes Overhues. 
 
 
 
Første sikkerhedstemperaturbegrænser til montering i 
kontrolpulte – "Safety-TL4896" fra CoC Martens 
 
En sikkerhedstemperaturbegrænser (STB) anvendes overalt hvor 
termiske processer skal overvåges og anlægget i tilfælde af fejl skal 
skiftes om til en sikker driftstilstand. Den første STB i 
indbygningskabinet, til direkte montering i kontrolpulten eller lågen til 
relæskabet. Safety-TL4896 er den første af sin art og tilbyder en række 
omkostnings- og resursebesparelser for brugeren:  

o Da den ikke sidder på DIN-skinnen men i kontrolpulten, fungerer 
SafetyTL direkte som display. Dermed bortfalder 
omkostningerne til et display som tillægsmodul.  

o Med den integrerede analoge udgang for temperatursignalet 
bortfalder også en yderligere målekæde for målesignalet til 
SPS- eller SCADA-verdenen.  

o Disse fordele kompletteres af den direkte aktivering af reset-
funktionen på apparatet. Et yderligere betjeningselement i 
kontrolpulten bliver overflødigt.  

o Konfigurationen af Safety-TL udføres med  
tasterne og grafikdisplayet på forsiden –  
helt uden yderligere programmeringssoftware.  
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"Safety first": Safety-TL opfylder selvfølgelig alle krav i DIN EN 14597 og er certificeret efter SIL 2. Hvis 
den tilladte temperaturgrænseværdi nås eller der inden for det tilladte temperaturområde opstår en fejl 
på overvågningsanordningen, slukker SafetyTL omgående og uden forsinkelse. Alarmkontakten bliver 
aktiveret, LED-alarmen på forsiden og displayets baggrundsbelysning lyser op, og fejlårsagen vises med 
klartekst i displayet. En yderligere fordel er den såkaldte foralarm, som udløser en (for)alarm allerede 
inden grænseværdien nås, hvorved en mulig slukning af anlægget kan undgås. Dermed er det muligt at 
gribe ind og udføre en korrektion inden det går galt. 
 
 
 
GHM DO BRASIL Ltda: HM Messtechnik GmbH's afdeling i São Paulo i 
Brasilien, som blev etableret i midten af 2017, fejrede allerede i 
december indvielsen af sin nye kontorbygning. Afdelingsdirektør 
Rafael Molina er ikke kun ansvarlig for det brasilianske marked men 
for hele det sydamerikanske kontinent (Latinamerika), for som 
verdens niendestørste økonomi er Brasilien et centralt knudepunkt 
for handlen i og mellem landene i Syd- og Centralamerika.  
 
For Johannes Overhues, direktør for GHM Messtechnik GmbH og 
GHM GROUP, var etableringen af afdelingen en konsekvent afgørelse: "Den vækst i omsætningen i denne 
region som vi har set gennem flere år, og det stærke omfang hvori de latinamerikanske markeder er 
kommet sig oven på finanskrisen, gør dette driftsmæssige skridt i Brasilien absolut nødvendigt." 
 
 
GHM FRANCE: GHM GROUP udvider forretningen i Frankrig og 
åbnede i slutningen af 2017 en afdeling i Décines ved Lyon. Derfra vil 
vi forstærke positionen på det næststørste marked i Europa og 
tilstedeværelsen på det franske marked. Også et andet kontor i 
Mulhouse i Alsace råder over små lagerarealer for at kunne reagere 
hurtigt og fleksibelt på efterspørgsler fra kunderne. Korte afstande til 
Tyskland samt en forbedret rådgivningskompetence lokalt er for 
GHM GROUP nøglen til en succesrig forretningsudvikling i Frankrig. 
Tilbuddene retter sig mod den kemiske og farmaceutiske industri, 
levnedsmiddelindustrien, kunststof- og tekstilindustrien samt luft- og rumfartsselskaber og virksomheder 
inden for miljøteknik. 
 
Med Alban Jouanillou som direktør for afdelingen i Frankrig og Maxime Mura i salgssupporten og deres 
mangeårige specialisterfaring inden for måleteknik er den konsekvente kunderådgivning og kundeservice 
sikret. Vi fokuserer på et nært samarbejde med developere i Tyskland og Italien i forbindelse med 
produkt- og projektspecifikke krav. 
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GHM INDIA: Indien har boomet i et godt stykke tid og vil om få år 
overtage Kinas førsteplads som det mest folkerige land i verden. 
Denne udvikling ledsages også af en kraftig økonomisk vækst. Som 
udbyder af måletekniske løsninger forstærker GHM GROUP derfor 
sine aktiviteter på dette vigtige vækstmarked, og i januar 2018 åbner 
vi vores afdeling GHM Messtechnik India Pvt Ldt i Mumbai. Dermed vil 
GHM Messtechnik GmbH forstærke sin tilstedeværelse på det indiske 
subkontinent og yderligere udbygge sin position på et af verdens mest 
dynamiske markeder.  

Afdelingen ledes af elektroteknikingeniør Mahendra Sule. Sammen med et erfarent, seks mand stærkt 
team af automatiserings- og elektroingeniører vil han sikre den vigtige lokale betjening af vores kunder. 
De vigtigste vækstmarkeder for GHM GROUPs produkter omfatter virksomheder inden for 
energiforsyning, olie- og gasindustrien, den farmaceutiske industri samt virksomheder inden for 
miljøteknik. 

Val.co, Italien: Det nye medlem af GHM GROUP vil frem for alt udvide 
området "Industrisensorer" yderligere med sin etablerede 
niveaumåleteknik. Desuden vil Val.co forcere salget af produkterne fra 
CoC'erne Honsberg og Martens på et italienske marked. "Med vores 
kompatible produkter, markedskendskab og innovative teknologier 
råder GHM GROUP og Val.co nu over endnu mere overbevisende 
værdimæssige fordele, som vi kan bruge til at støtte vores kunder i 
forbindelse med de mange udfordringer ved den fjerde industrielle 
revolution," siger Johannes Overhues, direktør for GHM GROUP. 

I en første fælles aktion er de prisbillige og effektive niveausensorer i 
Val.co's omfangsrige produktportefølje siden slutningen af 2017 blevet præsenteret på det tyske marked. 
Takket være produkternes store mangfoldighed har vi det rigtige til enhver niveaumålingsapplikation.  

Delta OHM Benelux, Holland: Føre sammen hvad der hører sammen. Som tidligere forhandler for Delta 
OHM har Heerco Walinga og hans team – med deres omfattende knowhow og engagement – siden 2011 
kunnet etablere mærket Delta OHM med succes i Beneluxlandene. Heerco Walinga har en omfattende 
erfaring med opbygning af forretningsaktiviteter i Beneluxlandene og fra sine tidligere poster, også i 
Asien, som er en fordel for udviklingen af den samlede GHM GROUP. GHM GROUPs afdeling GHM-
Meettechniek BV's overtagelse af Delta OHM Benelux B.V. og indsættelsen af Heerco Walinga som Global 
Business Development Manager for Delta OHM er meget lovende for begge parters udsigt til succes. 
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