Industrikomponenter AB förser nordisk industri med
elektroniska och elektromekaniska komponenter från
ledande tillverkare sedan 1967.

KOMPONENTER

SOLENOIDER
Tryck- och dragsolenoider
Från 3-60 mm slaglängd, kraft från 2N-800N upp till IP65klassificering. Brett sortiment där vi ofta kan hitta lämplig lösning.
Ex-versioner, mono-stabila, bi-stabila och enheter med dubbla spolar.

Oscillerande elektrovibratorer
Applikationer: transport, skakning, dosering, separering
och sortering av bulkmaterial.

ELEKTROMAGNETER

Runda samt rektangulära från 15mm diameter och uppåt. Lyfta, hålla
och låsa. Finns även permanenta-elektromagneter i sortimentet. Vi har
levererat tiotusentals standard samt kundanpassade enheter genom
åren till en mängd olika applikationer.

ABSOLUTGIVARE / SENSORER

Lås- och roterande solenoider
Roterande solenoider från 30 mm diameter
med vridvinkel 30-150 grader.
Låssolenoider som klarar sidokrafter upp till 3000N, 6-50VDC, IP54
finns som standard.
Applikationer: sortering, säkerhet, låsning, RFID.

Rotations-, linjära, lutnings- och vibrationssensorer.
Gränssnitt: Analog, SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANOPEN,
EtherCat/Net/IP, Inkremental, BiSS.
Säkerhet: PROFISafe, SIL2/3, Redundans, Ex, CANopen safety.
Applikationer: Konstruktion och tillverkning av standard- och
specialmaskiner, vindkraft, lyftkranar, fordon och jordbruksmaskiner,
medicinteknik, kraftverk, säkerhetsapplikationer, Ex,
under vatten, etc.
Tillbehör: stort sortiment, kundanpasning,
TÜF-protokoll, nukleär applikation m.fl.

GIVARE OCH SENSORER

MIKROBRYTARE

Mikrobrytare med dubbelbrytande kontakter och positiv öppning,
vilket garanterar en säker öppning av NC-kontakterna även om en
svetsning uppstår vid kortslutning eller överström.
Bryter upp till 16A, mekanisk livslängd upp till 10M cykler,
IP67-lösningar, chock- och vibrationståliga, självrengörande.
Exempel på temperaturområde -55°C till +150°C.

Kodade magnetsensorer med SIL2 / SIL3, även Ex.
Induktiva givare i rostfritt stål med IP68/69K.
Kapacitiva sensorer ø14mm. PNP, som special NPN.
Rektangulära kapacitiva sensorer, PNP och NPN.
Hall-effekt sensorer, monostabila och bistabila versioner.
Säkerhetsbrytare från Bernstein godkända upp till säkerhetsklass
SIL3 och Ple med kapslingsklass upp till IP69k.
Beröringsfria säkerhetsgivare, fotpedaler, nyckelbrytare, gångjärn och
gränslägesbrytare.
Applikationer: maskiner där krav på personskydd måste uppfyllas.

INDUSTRIFLÄKTAR
KONTAKTORER

Bryta och styra AC eller DC upp till 1100A. Från batterispänning upp
till 3000V. Applikationer inom tåg, truckar, elfordon, solcellsparker,
telekom och UPS.

Utförande i rostfritt stål, stål, gjuten aluminium av högsta kvalitet.
Radial-, centrifugal-, axial- och sidkanalfläktar.
Upp till 1 milj. m³/h – 750 mbar.
Elektror har stort tillbehörsprogram, frekvensomvandlare, Ex, kundanpassning allt från 1 styck till serieleverans.

KAPSLINGAR OCH FÖRSKRUVNINGAR

Kapslingar i rostfritt, aluminium, polykarbonat/ABS eller polyester.
Kundanpassning, håltagning, bestyckning eller specifik målning i unik färg.
Skyddsklass upp till IP69K, temperatur från -40° C. Godkända enligt UL, ATEX/IECEx samt EN 1672-2-2005.

KUNDANPASSAT MONTAGE

Montage och kontaktering för exempelvis ljustorn, hinderljus, elektroniklådor och kundspecifika kapslingslösningar, prototyper
samt volymleveranser. Vi gör det där lilla extra, utifrån era specifikationer tar vi fram lösningar i samarbete med er.

KONTAKTDON – KRAFT & SIGNAL

Kontaktdon för krävande miljöer. Kraftdon för höga strömmar.
Signaldon för applikationer från analogt till höghastighets dataöverföring.
Fabrikat: ODU, Schaltbau och Souriau.

STRÖMFÖRSÖRJNING

AC/DC NÄTAGGREGAT

Högkvalitativa AC/DC-nätaggregat för industri och ruggade applikationer med krav på t.ex. hög IP klass.

DC/DC OMVANDLARE

AVBROTTSFRI KRAFT

DC/AC VÄXELRIKTARE

BATTERIER OCH LADDARE

BATTERIBACKUP

KUNDSPECIFIKT

Robusta DC/DC-omvandlare som klarar höga EMC-, temperaturoch vibrationskrav.

Växelriktare med ren sinusvåg i en- och trefas från 50VA upp till
system på 100KVA. Även kapslade lösningar med hög IP klass.

Batteribackup med primärswitchade likriktare för applikationer inom
industri, automation, brand-, passersystem, kodlås, magneter. God
kvalitet till rimliga priser.

Kombinerade växelriktare och batteriladdare från 500VA till 15KVA.
Komponenter och system för industri, mobil och off-grid.

Batteriladdare för 12,24 och 48 V batterisystem, både för bly och
litium-jon, 1-100A laddning.
Underhållsfria batterier, AGM och GEL samt LiFePO4.

Vi har lång erfarenhet av framtagning av kundspecifika lösningar.
Tillsammans med er som kund och vårt gedigna nätverk av tillverkare
hittar vi den bästa lösningen vare sig det gäller enklare modifikationer
i kortare serier eller utveckling av helt nya enheter.

SÄKERHET

VARNINGSLJUS OCH LJUD

Industrikomponenter representerar marknadsledaren Werma Signaltechnik sedan 2005. Brett sortiment om ca. 1 500 artiklar.
Varningsljud, sirener, ljustorn, kombination ljud/ljus och
Ex-godkända enheter.

LEAN PRODUKTION

System för optimering av produktion och logistik, baserat på ljustorn.
SmartMONITOR
SmartMONITOR är det enkla MDE-alternativet för industrin som
letar efter okomplicerade och tillförlitliga data för optimering av
tillverkningsprocesser.
AndonSPEED
Intelligent ANDON-system med trådlös kommunikation.
Åtgärdssystem för logistik/arbetsstationer och industri för analys av
statusförändringar.
AndonLIGHT
Manuellt anrop för åtgärdssystem utan nätverk.
Signalera problem vid arbetsstationer, hantera materialleverans till
arbetsstationer.

LJUSTORN

Ljustorn från Werma Signaltechnik.
Modulärt eller fast med olika gränssnitt, exempelvis USB, M12, AS-I,
IO-Link och trådlöst.
Ex-godkända lösningar eller ljustorn med hygiengodkännande för
livsmedelsindustrin, upp till IP69.
Vi utför kundanpassad kontaktering och förmonterar ljustorn.

ARBETSBELYSNING,
SIGNALLAMPOR & HANDLAMPOR
HINDERLJUS MED IR

Hög-, medel- och lågintensiva hinderljus.
Kompletta lösningar inkluderat övervakning som är fullt godkända
enligt TSFS/BSLO E 2-2.

EX-KOMPONENTER

Ex-produkter enligt ATEX och IECEx återfinns inom de flesta produkt
områden som vi erbjuder.
Kapslingar, varningsljus och -ljud, elektromagneter, fläktar, givare,
sensorer, sirener, arbetsbelysning, solenoider, etc.

Industriella LED armaturer, handlampor, uttagscentraler i gummi och
andra material. Varningsljus med inbyggt överspänningsskydd.
Flertalet Ex-godkända lösningar.
NATO-godkända vattentäta signallampor i LED.
Kontakta oss gärna med era behov.

BRANDDÖRRSTÄNGNING

Dörrmagneter godkända enligt EU-norm EN1155 och primärswitchade
likriktare med batteribackup enligt EU-norm EN54 och EN12101-10.
Batteribackup med inbyggt skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, djupurladdning och sabotage.
Vi har över 400 st E-nummer som marknadsförs av ledande grossister.

Vi på Industrikomponenter ser det som vår uppgift att hjälpa er i valet av elektronik och elektromekaniska
komponenter. Vi har sedan 1967 levererat standard- och kundanpassade lösningar till många olika app
likationer såsom tåg, marina, brand, arbetsfordon samt försvars- och gruvteknik, för att nämna några.
Vi har kontor och lager i Kista norr om Stockholm.
Vårt väl inarbetade varumärke INKOM är en förkortning av företagets egentliga namn – Industrikomponenter AB.

Connect - Contact - Control

Industrikomponenter AB
Österögatan 2, 2tr
164 80 KISTA
Tel: 08-514 844 00
Fax: 08-514 844 01
E-post: info@inkom.se
inkom.se

INKOM ingår sedan 2006 som ett helägt dotterbolag i Teqniongruppen.

