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HEMOMATIK har sedan 1973 tillverkat, importerat och marknadsfört givare till skandinavisk
industri. Det faktum att vi valt att koncentrera oss på givare och inte övriga produkter som
kan förknippas med el/automation, har inneburit att vi idag kan erbjuda ett mycket brett sortiment
och hög service- och kompetensnivå inom vårt område.

Vi samarbetar sedan mer är 30 år med ledande originaltillverkare vars produkter finns globalt under mer än 
10 kända varumärken. Många inköpare har idag standardiserat speciella fabrikat, vår filosofi är sedan vi
startade 1973 att prioritera bästa tekniska lösning till bästa möjliga pris.

För att kunna erbjuda våra kunder bästa alternativet (ibland två) har vi intern konkurrens.
På 80-talet blev det problem för några av våra leverantörer men vi löste detta genom att bjuda in till samarbete 
i form av nätverk. Vi glädjer oss åt att detta visade sig lyckosamt speciellt nu när en stor del av Europas
produktion flyttat till Kina, Indien, Sydamerika o.s.v.
Nätverk i stället för dyra dotterbolag där det miljövänliga lokala lagret bytts ut mot centrallager i Europa,
tror vi blir mer kostnadseffektivt i framtiden.

För maskinbyggare, koncerner eller större antal givare kan vi både göra specialöverenskommelser och
globala avtal.

www.hemomatik.se

Är tekniskt ledande på induktiva miniatyrgivare från Ø3mm,
stålfront, långa kontaktavstånd, höga tryck m.m. Samarbete sedan 1975.

Ledande tillverkare av ultraljudsgivare, mic+ med inbyggt display även bland de minsta givarna i 
världen. Samarbete sedan 1988.

Skapade standard för M18 fotoceller, ATEX och livsmedelsutförande. Samarbete sedan 1975.

Världsledande på kapacitiva givare, high performance, ATEX, livsmedel & medicin.
Samarbete sedan 1973.

Ledande tillverkare av temperaturgivare, PT100, PT1000 och termoelement 4-20mA, förstärkare 
inbyggd i M12 kontakt.

Specialist på lägesgivare, wiregivare och LVDT.

Nivåvakter, magnetbrytare och specialgivare ”Made in Sweden”.NIVAKT®

Huvudkontor i Länna, dotterbolag i Finland Produktion i Östhammar

Nedan visas ett urval av våra sammarbetspartner.
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”Plug and play flödesgivare” som fungerar till de flest 
vätskor utan kalibrering eller underhåll. Snabb responstid 
gör den även lämplig för dynamiska eller pulserande flöden.
Givarna har både frekvensutgång och analog signal.

Pulserna är fritt programmerbara från 0,1 till 3000,0 ml per 
puls. Displayen har många användbara funktioner t ex: 
timer, digital ingång, filter, start-stopp utgång, doserings- 
funktion mm och det gör givaren till ett komplett flödes- 
hanteringssystem.

Flödesområde: från 0,3…21 till 5…240 l/min.
Max tryck: 16 bar, IP67. 

FLÖDESGIVARE ULTRALJUD

Tillsammans med Wachendorff kan vi nu erbjuda ett
komplett sortiment av högpresterande pulsgivare.

Inkrementala med upp till 25 000 pulser/varv.
Absoluta givare med EnDra-teknik, utan batteri och
kugghjul. Ger lång livslängd och minimalt underhåll.
Flervarvig upp till 40 bit, 14 bitars upplösning per varv
Pulsgivare speciellt avsedda för livsmedel- och
marina applikationer, IP69K.

Färdiga system speciellt avsedda för hissar.

ENCODER / PULSGIVARE

Med egen tillverkning i Sverige har vi styrkan att 
skapa nivåvakter helt enligt era önskemål.

Kombinera nivå med analog temperatur.

Nivå och övertemperaturskydd eller PT100.

M12 kontaktanslutning, DIN, kabelutgång.

Analog nivå för olja och andra medier.

Kontakta oss med er applikation!

Email : teknik@hemomatik.se
Tel : 08-771 35 80

NIVÅVAKTER "MADE IN SWEDEN"

Displayvisning: 
Nominellt, totalt och batchhantering

Beröringsfri utan rörliga delar
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INDUKTIVA GIVARE

Vi är även efter 40 år världsledande för induktiva givare. Den första induktiva givaren skapades på 60-talet och bestod av 
en ferritkärna, spole samt en oscillator. När metall närmade sig dämpades svängningen, utgången var i princip ett 
variabelt motstånd med matning, 7- 9V, utsignal dämpad 1mA ut aktiv yta fri mer än 3mA. 
Detta blev sedan en standard NAMUR som idag fortfarande används i ATEX-miljö med ett egensäkert relä. 
Nackdelar var temperaturberoende samt att det inte passade till relästyrning och kommande styrsystem.

I framförallt Tyskland byggde man in elektronik med 24VDC matning, PNP eller NPN utgång och i slutet av 70-talet fanns 
där 200 tillverkare av induktiva givare. För att få ner storleken infördes hybridteknik (tyvärr visade det sig att ingjutning 
och låga temperaturer gjorde konstruktionen spröd). Med utvecklingen av mobiltelefoner följde nya ytmonterings- 
maskiner vilket gjorde att tillverkningen av givare blev bättre och givarna kunde göras mindre.

Contrinex var först med att tillverka dimension M5 samt även Ø3 mm. 
Dessa finns i dag för tryck upp till 500 bar.

I början av 80-talet kom CONDIST-teknologin och vi var först med att presentera 3 ggr normerat 
kontaktavstånd. Patentet har gått ut men Contrinex är fortfarande steget före när det gäller drift- 
säkerhet och exakthet i hela temperaturområdet.

Först 15 år senare kom nästa utvecklingsfas CONDET-teknologin, serie 700. Homogen stålfront – 
trycktät – svetssäker – 3 x normavstånd – ingen reduktionsfaktor för olika metaller ger 7 x avstånd 
mot AL och CU.

Mycket slagtålig (vi har en givare monterad i gummiklubba där vi 
slagit i 4 tums spik) trots bucklig front fullgod funktion.
Dyrare än normgivare men billigare än ett byte.
En stor internationell biltillverkare reducerade ett
produktionsbortfall av 500 motorer per dag genom att
byta till Serie 700.

2013 infördes ASIC successivt i alla givare. Ni får då utan extra kostnad IO-(b) LINK, b – står för blinkande lysdiod för för-
sta 20% av aktiveringsavståndet (säkerhetsmarginal). Avståndet är justerat efter ingjutning och temperaturcykeltest, vilket 
ger 98% verkligt avstånd för samtliga givare ( normen säger 90% x temperatur x spänning  = 72%) 
Contrinex ASIC införs från diameter Ø3 till M30.

Många kontaktar oss för specialgivare, det uppskattar vi, men tänk på att vi har ett stor lager normgivare.

Meddela oss vad som krävs för att vi även skall få sälja dessa till er.

2

Minigivare, Ø3, Ø4, M4, M5

1

Massproducerade standardgivare
avstånd 0,6mm, 1mm, 0,8mm, 1,5mm, 2,5mm.
Ø4 och M5 med extremt långt känselavstånd, upp till 2,5mm.

Komplett program godkända för ZON 2 och 22. 

Upp till +110°C, givarhus i rostfritt  stål, IP67 eller IP68.

Mini Mini
minst i världen
Ø3 x12mm
Sn : 1mm, 8kHz

Även upp till 200bar, 
P68/69K, keramisk 
front

ATEX / Hög temperatur
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5 6

Livsmedelsgodkända induktiva givare, IP69K
Induktiva givare i M12 och M18
Syrafast stål AISI316L, front i PPS (FDA certifierat)
Standard och förlängt känselavstånd
IP67, IP68, IP69K
-40°C...+80°C eller -25°C ...+110°C temperaturområde.
Huset (i syrafast stål) är extremt tätt och klarar att 
högtrycksspolas med hetvatten och rengöringsmedel.

Keramisk front för svåra miljöer

Minimini Ø3x12 mm, klarar tryck upp till 200 bar, IP68 + IP69K.

Ø4, M5, M8 med trycktät keramisk front för svår  
miljö, skärvätskor m.m.

Nyhet!
Helt nya modeller i miniatyrstorlekar M5 och M8. Givarhus i 
syrafast stål V4A / Phynox.
Klarar tryckspikar på 1000 bar.
Långt kontaktavstånd 1 mm (M5) och 1,5 mm (M8).

Helt i metall - Stålfront / V2ALånga avstånd 3xNorm, 500 serien
För applikationer där man
behöver längre
beröringsfritt avstånd.

Nu med IO-link Condet 
teknologi med temperatur-
kompensering ger verkligt 
avstånd.
Blinkande diod varnar utanför 
80% av avkänningsområdet.

Storlek M5 - M30

Kontaktavstånd
2,5 mm - 40 mm

Långa avstånd

Ingen reduktionsfaktor

Vibrations- och trycktåliga
M8 ≤ 100 bar, M12 ≤ 80 bar
M18 ≤ 60 bar, M30 ≤ 40 bar

Kontaktavstånd
M8 upp till 6mm,
M12 upp till 10 mm
M18 upp till 20 mm
M30 upp till 40 mm

INDUKTIVA GIVARE

109

Livsmedelsutförande – homogent V4A/AISI316L

Extremt robust serie med stålfront.
Skyddsklass IP68+IP69K.
Långa avstånd samt i homogent syrafast stål.
Ingen reduktionsfaktor.

Marinutförande ned till 800m vattendjup

Homogent syrafast hus samt TPE-S kabel.
För Fartyg - U-båtar - Hamnar - Dockor - Offshore -
Fiskeriindustri m.m.
Trycktät - 800 m under vatten. 7ggr Normavstånd på Al och Cu.

7 8

Höga tryck, små dimensioner Nyhet!
Nya modeller från Contrinex kommer nu med IO-link
utan extra kostnad.
- Dataövervakning, realtid
- Diagnos
- NO/NC programmerbar
- Timer, stretch, fördröjning
- Temperatur
- Räknare
och mycket mer...

Känner spån och
metalltråd

Känner inte aluminiumspån!
 
För andra metaller fråga oss!
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Extremt långa avstånd, Sn = 4xNorm

Contrinex, världsledande på induktiva givare med långa
avstånd har nu överträffat sig själv.

15 16

17 18

Testvinnare. Induktiva givare 40x40 mm

Komplett sortiment ATEX-godkända givare

Dessa givare ger säker avkänning i explosionsfarliga miljöer.
Givarna är klassade för gasexplosionsfarlig zon 0, 1 och 2.
Dammexplosionsfarlig zon 20, 21 och 22.

Analoga med långa avstånd

En serie analoga givare 
M8 till M30.

Avstånd 3-40 mm.

Utgång 0-10V och 4-20mA 
utgång i samma givare.

Prisnivån gör det möjligt 
att förutom mätning även 
ersätta standardgivare för 
att få extra kontrollfunktion.

Flexibel montering med roterbar känselfront som kan vridas 
i fem olika riktningar. Givaren har en mycket tät och robust 
konstruktion som gör den lämplig för tuffa applikationer, IP69K. 
Tillhörande snabbfäste medföljer för enkel och snabb 
montering. Känselavstånd: 15, 20, 30 eller 40 mm.

Induktiva ringgivare

Perfekt för att räkna metalldetaljer.

Håldimension från Ø6 till Ø100 mm.

Givarna kan erhållas med pulsförlängning.

11 12

Contrinex 20-åriga erfarenhet av långa avstånd tillåter en 
tjock keramisk front samt komplett tryckavlastning av spole 
och elektronik, vilket gör den mycket tålig mot tryckspikar.

Hög temperatur 180°, 230°C

M8, M12, M18, M30, M50

Ny serie PF, -25°C - +110°C
mycket prisvärd,
Finns i M12 och M18.

Nu finns 700-serien i 
svetssäkert utförande.
Givarna har långt 
känselavstånd samt tål 
svetsloppor och det starka 
magnetfältet som bildas vid 
svetsning, upp till 40 millitesla.

13 14

INDUKTIVA GIVARE

Rektangulära givare för montering i små utrymmen

Dimensioner 
som 

microbrytare

5x5mm, 8x8mm
M8 pigtail

Kabel

M8 kontakt

Höga tryck - 500 bar, spikar upp till 1000 bar

Många olika längder och 
storlekar, kontakta oss!
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Kapacitiva givare från Hemomatik garanterar hög kvalitet där driftsäkerhet och användarvänlighet är satt i fokus.

Vi är stolta över att samarbeta med Rechner Sensors, världens största tillverkare av kapacitiva givare.

Hemomatik erbjuder givare för allt från standardapplikationen till applikationer med mycket höga krav och
svårdetekterbara material, inklusive ATEX.
Rechners High Performance-teknik ger långa avstånd, enkelt handhavande och säker funktion.

Ketchup är en favorit på många matbord men är även en av de svåraste 
vätskorna att detektera korrekt. För detta har Rechner utvecklat Levelmaster  
KS-800, kapacitiv givare som ger säker detektion på konduktiva och kletiga 
vätskor.
Den är dessutom EHEDG-godkänd för användning inom livsmedelsindustrin.

Likväl givare för torra, luftiga material med mycket låg dielektricitetskonstant vilka är mycket svåra att detektera och där 
de flesta andra givare, inklusive gaffelgivare, inte ger säker detektion.

I sortimentet finns även givare för höga temperaturer, upp till 250°C (special upp till 800°C)
och extremt långa avstånd, upp till 120 mm.

Normerad givarserie med hög kvalitet och bra pris. 
Storlekar M12, M18, M30 och M32 och kan erhållas i skärmat 
eller oskärmat (nivå) utförande. 

Antivalent kontaktfunktion NO/NC. 

2 m fast kabel eller
M12 kontakt.

Rechners patenterade 3-elektrodsprincip för vätskor och
bulkmaterial. Analog utsignal 4-20mA eller 0-10V och  
2st digitala utgångar. 
Givarhus i rostfritt stål
och prob i GFK 
(PVDF eller PEEK mot 
förfrågan). 
Max 10 bar, 100°C.

Mycket enkel programmering.
Bläddra genom menyn, välj värden
tryck set knapp och vänta några
sekunder - klart!

22

2019

21

KAPACITIVA GIVARE

Högpresterande givare med långt känselavstånd, liten 
hysteres och stora justeringsmöjligheter. 
Lämpliga för svårdetekterbara material som t ex pulver och 
kutterspån eller detektering av vätska genom skiljevägg av 
plast eller glas.

Liten hysteres även vid
max känslighet.

Norm Line – de kompetenta standardgivarna High Performance – för svårdetekterbara material

iLεVεl – högpresterande programmerbar nivågivare För svåra material och vätskor – Serie 26 helt i PTFE

Nyhet !
Med två separata PNP-utgångar på KS-800 särskiljer givaren 
exempelvis mellan olja och vatten. Teach-in görs på respektive 
media via kablaget.

ETW = EasyTeach via ledare.

Levelmaster - för att särskilja olja och vatten

Lämpade för nivåkontroll inom t.ex. halvledar-, kemi- och 
livsmedelsindustrin. Olika processanslutningar så som 1", M22, 
Tri-clamp och modifierat hus för montering i förlängningsrör. 

Unik teknik ”High Performance” 
tillsammans med rundad front
gör det lätt att trimma bort
kvarvarande produkt.

ATEX (zon 1, 20). +100°C,
CIP (Cleaning In Place).  
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Kapacitiva givare särskilt
lämpade för t.ex. lantbruks- 
applikationer. Säker detektion 
av exempelvis pellets, spannmål 
eller gödningsmedel.
Långt känselavstånd och stora 
justeringsmöjligheter gör att man 
lätt kan trimma bort kvarvarande 
material.
Inbyggt relä med justerbar till- 
och frånslagsfördröjning.
Växlande relä med potentialfri kontakt för 1A.Multispänning 20-
250V AC/DC. Givarhus i slät Ø32mm, M30 och M32.

KAPACITIVA GIVARE

28

29 30

2423

Reläutgång och timer, kapacitiva givare serie-95

26

Ex-barriärer

25

Ex-klassade reläer för namurgivare eller potentialfria
kontakter med 2 st
utgångsreläer eller
4-20mA signal.

Monteras på DIN-skena med 
pac-Bus, gemensam matning 
och lednings- 
brottsindikering.

M18 med plasthus M22 PTFE hus

27

High Performance-givare helt i PTFE eller V4A och PTFE. 

CIP (Cleaning In Place). Finns även med ATEX-godkännande för 
dammexplosion eller EEx ia T1-T6 för Ex-barriär.

Detektera upp till 120 mm vid 250°C med givare ur serie KXS.

Elektronikenhet med en eller fyra 
utgångar, PNP eller NPN. De 
fyra utgångarna är individuellt 
ställbara, lämpligt för exempelvis 
nivådetektering.

Givarhus i M5 till M32. 

Stort utbud av FDA-godkända processanslutningar för livs-
medelsindustrin.

Även givarfästen för snabb och säker montering utanpå rör och 
skyddsadapter i PTFE för 
extra täthet och kemikalie- 
resistens på givarens 
bakkant.

Ekonomimodell för enklare applikationer, mycket prisvärd vid 
stora antal.

KS-800, speciellt framtagen för att detektera svåra konduktiva 
och kletiga vätskor, pastor, sirap, ketchup, majonnäs m.m.

Uppfyller kraven för EHEDG.
Rostfritt stål (1.4305), CIP 121°C
PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Dielektricitetskonstant > 1,25

ET =  EasyTeach via knapp 
ETW = EasyTeach via ledare

Mycket kompakt givare med långt känselavstånd. Helt 
tät (dränkbar) med skyddsklass IP68.

Lämplig för detektering genom tank- eller rörvägg. 
Flertalet olika fästen för enkel montering.
Fjärrstyrd justering EasyTeach via kabeln eller yttre 
magnet.

Dimension Ø30x14 mm.

Kontaktavstånd 0-10 mm.

Levelmaster – kletiga konduktiva vätskor är inga problem

Easymount - IP68 inga rörliga delar 

Tri-clamp hygienutförande för livsmedels-
och läkemedelsindustri

Extrema avstånd och temperaturerProcessanslutningar och fästen

M22 PTFE hus
Givarhus i teflon (PTFE), lämplig som nivågivare i aggressiva 
vätskor.
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OPTISKA GIVARE

31 32

33 34

Minifotocell i rostfritt stål Miniatyrfotocell 5x7 mm med cylindrisk ljusstråle
Linsen gör ljusstrålen
cylindrisk med en diameter 
mindre än 4 mm.

Huset är tillverkat i rostfritt 
stål och storleken är endast 
5x7x40 mm.

Skyddsklass IP67.

Trots det kompakta formatet har givaren ett känselavstånd på 
50mm och är kortslutningssäker.

Fotoceller i Ø4mm, M5 med inbyggd förstärkare.
Känselavstånd upp till 50 mm
För extra noggrann detektering finns modeller med sfärisk
fokuseringslins och cylindriskt avkänningsområde.
Fokuseringsavstånd 10 eller 20 mm

Perfekt för små detaljer genom hål i 
verktyg eller i tryckerimaskiner.

Givarhus i rostfritt stål (V2A), IP67.

När det gäller optiska givare började vi vårt samarbete 1980 med DIELL numera M.D. Micro Detector, som har sin
produktion i Modena inte långt från Ferrari och Maserati. M.D. skapade världsstandard för optiska givare i M18-hus
som än idag kanske är den mest sålda och kopierade fotocellserien.
De optogivare som från början tillverkades med hålmontering i ett dubbelgarage är i funktion och utseende än i dag
ganska lika trots att MD förbättrat produktionsmetoderna 3 gånger och producerar i dag till ett flertal andra kända
varumärken samt har utvecklat andra optiska givare där förhållandet pris/prestanda och kvalité fortfarande är vägledande.

Contrinex Schweiz, världsledande på induktiva givare tillkom ca 6 år senare och är fortfarande en av de ledande på
fiberoptik och minigivare Ø4 mm och M5.

Följande principer är vanligast:

Sändare - mottagare (envägs fotocell). Oslagbar i smutsig miljö eller för avstånd upp till 100 m.

Mot reflektor (tvåvägs fotocell). Polariserat rött ljus eller IR-ljus för längre avstånd.

Direkt (diffus reflexion mot objektet). Bred säker ljusstråle bygger på reflekterad ljusstyrka, färgberoende avstånd.

Bakgrundsavbländad (Triangulationsprincip). Mindre ljuspunkt (inställt avstånd nästan oberoende av färg).

Flera optiska givare är Färg- Kontrast- Luminiscens- Fix-fokus- Laser- Fiber- m.m.

QM serien, kompakta med hög prestanda

IP67, upp till 2 kHz, 13 x 21 x 31 mm
Synligt rött ljus, NO/NC valbart.

Sändare - mottagare : 20 m

Objektreflexion : 1 m

Mot reflektor : 5 m

Transparenta objekt :
upp till 4 m.

Små fotoceller med analog utgång

Prisvärd givare med vanligt 
rött ljus. Avkänningsavståndet 
är oberoende av färg och 
ytstruktur. Helt analog signal 
utan digitalisering gör att 
givaren har (teoretisk) oändlig 
upplösning. 

Både 0-10V och 4-20mA i 
samma enhet.
Sn= 10-100 mm mot vitt objekt.

För sortering av olika strukturer, färg m.m.



www.hemomatik.se10

35 36

37 38

39 40

41 42

OPTISKA GIVARE

4050-serien för livsmedelsapplikationer

Alla givare från 4050-serien uppfyller skyddsklass IP67 och är 
okänslig för yttre ljus. Optikfönster i glas eller plexiglas.
Kan även erhållas med funktionsreserv (smutsvarning) som
gör fotocellen mycket lämplig i tuffa miljöer, t ex livsmedels-
applikationer.

Bakgrundsavbländad med effektiv bakgrundsav-
bländning

Unik optisk konstruktion ger 
större arbetsområde och effektiv 
bakgrundsavbländning. Givaren 
har extremt liten blindzon och är 
inställbar från 25 till 500 mm.

Justeringen görs enkelt med en 
3-varvig graderad potentiometer. 
Känselavståndet är oberoende 
av objektets färg och ytstruktur.

M18 fotoceller för livsmedelsindustri, IP69K

Komplett serie av M18 fotoceller speciellt avsedda för 
livsmedels- och medicinsk industri. Givarna (syrafast stål) är 
extremt täta och klarar att högtrycksspolas med hetvatten och 
rengöringsmedel. 

Justering görs berörings- 
fritt med ett verktyg.

Kan även erhållas
i slätt utförande
utan gängor.

Prisvärda optogivare M18
FA serien är kanske marknadens mest kompletta och
prisvärda, NO+NC eller programmerbar NO/NC.
Sändare - mottagare, mot reflektor, polariserad 
eller objektreflexion.

Bland nyheterna finns....
- Modeller för att känna
 transparenta objekt.
- Vinklad ljusutgång.
- Direktreflexion upp till 0,8 m.
- Laser upp till 50 m, sändare - mottagare.
- Laser mot reflektor 20 m.
- Laser objektreflexion.

Optogivare M12, DM serien, hölje i metall

Teach-in via knapp för modeller med M12 kontakt eller via 
kabeln för kabelversion.
Justerbara och icke justerbara modeller.
Programmerbar NO/NC, IP67.

Direktavkänning
Polariserat ljus mot reflektor
Sändare - mottagare.

Finns även ATEX, Kat. 3.

Kontrastskanner med mycket hög prestanda

Framtagen för packmaskiner, tryckindustri och applikationer 
där man säkert vill detektera små märkningar av material.

Tre dioder sänder ut rött, blått 
eller grönt ljus.
Givaren väljer vid teach-in vilket 
ljus som ger bäst kontrast för er 
applikation.
Givaren har IO-link för mycket 
snabb justering eller programme-
ring.
Hög kopplingsfrekvens på 10 kHz.

Optiska M18 givare med extremt låg 90°
vinklad ljusutgång utan utstick öppnar för
ny skyddad montering.

 
 
Contrinex M18 serie i metall med glaslins 
och bra prisnivå har nu även en unik vinklad 
ljusutgång.
Givaren kan monteras mycket enkelt och 
skyddat.
Serien omfattas av:
Sändare - mottagare 6 eller 20 m
Polariserat ljus mot reflektor 2 m
Objektreflexion 0,6 m
Bakgrundsavbländad 10-120 mm

Färggivare för 3 färger med små nyansskillnader
Contrinex färggivare
FTS-4155-30x känner 3 färger. 
Inställning görs enkelt med teach-in.
Detekterar små färgskillnader med fem 
valbara toleransnivåer för respektive 
färg.
Tre separata PNP (alt. NPN)-utgångar.

Arbetsområde mellan 30…40 mm
med kopplingsfrekvens upp till 4 kHz. 
Vridbar M12-kontakt
Byggmått endast 50 x 40 x 15 mm. 



www.hemomatik.se 11

OPTISKA GIVARE
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Fiberoptik, nyheter från Contrinex

Några spännande nyheter :
- Fiberoptik med fokuseringslins,   
 avkänning genom små hål möjlig.
- Högflexibel fiberoptik, böjbar ner till  
 2 mm radie.
- Högeffektfiber, för längre avstånd än  
 standard.
- Vinklad ljusutgång med höga 
 prestanda.
- Prisma för nivåindikering.

Glasfiber

- Passar förstärkare serie 4040.
- Långa avstånd.
- Höga temperaturer upp 
 till +250°C.
- axiellt eller radiellt utförande på   
 fiberhuvudet.
- Finns även speciafiber till andra   
 fabrikat.
- Specialversioner med olika   
 längd på fiber m.m.

Areafiber med multistrålar

Fiberförstärkare 3060 / 3065, programmerbar

Fiberhuvudet delar upp fibern 
i 16st innerfibrer som är 
placerade på en rad med 
28 mm avkänningsbredd.
Lämplig när små oregelbundna 
objekt ska positioneras med hög 
noggrannhet. 
Tillsammans med en förstärkare 
med hög kopplingsfrekvens 
kan fibern även användas som 
utkastarkontroll av små detaljer. 

Prisvärd 2x Ø 2,2 mm syntet fiber 2m kapningsbar, IP67.

Kontaktavstånd via "teach-in" med 
manuel finjustering, 
ingen blindzon
- Justerbar pulsfördröjning och  
 streching.
- Avkänningsområde 20...200 mm
- Fjärr "teach-in" möjlig via vit  
 ledare.
- light-On eller dark-On.
- Timer : 10 msek...150 msek.

Finns även i utförande med potentiometer samt blått ljus.

UR, Fotocell för svår miljö IP68

Räckvidd 60 m
Justerbar känslighet
Till- frånslagsfördröjning

Diameter 10 eller M12 givare

Mycket prisvärda syntetfibrer

Lämpliga för trånga utrymmen. Noggrann detektering

- Kapningsbara, verktyg medföljer.
- M3, M4, M6.
- Ø1,2 mm eller Ø2,5 mm böjbar 90 mm lång metall  
 front där det är trångt eller man vill se runt ett hörn.

Lasergivaren har optik med mekanisk justerbar fokusering. 
Ljuspunkten kan optimeras beroende på avstånd och 
detekteringsobjektets storlek.

- Känselavståndet justeras på 3-varvig
 potentiometerskruv med graderad skala. 
- Långt känselavstånd, upp till 600 mm.
- Ljuspunkten justerbar ner till Ø0,2 mm.
- Snabb kopplingsfrekvens: 1 kHz / 5 kHz.
- Robust hus i rostfritt stål  och IP67.
- Min. detekterbara objekt : Ø 0,1 mm. 

M18 Lasergivare med justerbar fokusering Gaffelfotoceller
Sändare och mottagare uppriktad i 
gaffelhus. 
Mycket noggrann detektering 
med liten ljuspunkt och hög 
kopplingsfrekvens.

Finns med PNP + NPN NO/NC
Autokalibrering och teach in.

Gaffel 3, 30, 50, 80 eller 120 mm.
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 LASERGIVARE / FÄRGGIVARE / GLANSGIVARE
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DLS-C är en mycket robust och kraftfull lasergivare för 
avståndsmätning i industriella applikationer.

- Mätområden:
  0,05 till 150 m mot reflex.
  0,05 till 65 m mot naturliga objekt.
- Noggrannhet ±1,5 mm alt. ±3 mm.
- Programmerbar 0/4-20 mA samt 2xPNP.
- Programmering via RS232 till PC.
- Arbetstemperaturer ned till -40°C (H-version).

Avståndsmätning med laser till 150 m

L-LAS

FA serien laser MDLasergivare från Contrinex, M12 - M18
M12 utförande endast 50mm lång.
Avstånd mellan sändare-mottagare upp till 50 m.
Kopplingsfrekvens : 5000 Hz.
Synligt ljus : 660 nm.
Lins i glas, reptåligt och lätt att göra rent.
Hölje i rostfritt stål.
Skyddsklass : IP67.

Kompakt lasergivare för avstånd upp till 30 m
EDS-C är liten, kraftfull och robust.

- Mätområde 0,05 till 30 m mot naturliga objekt.
- Noggrannhet ±3 mm.
- Programmerbar 0/4-20 mA.
- Programmering via RS232 till PC.
- M12 kontakt för enkel inkoppling.
- Robust aluminiumhus.

A-LAS, Analog laserbarriär
Parallellt laserljus med 
homogent ljusflöde med runt 
eller rektangulärt tvärsnitt 
används för mätning, 
positionering och detektion av 
objekt från storlek av 0,01 mm.

- Synligt laserljus
- Bländare tillgänglig från 0,2
 mm till 30 mm.
- Hög repeternoggrannhet, från 0,5 µm
- Hög analog bandbredd (300 kHz)..
- Optiken och linsskydd gjorda av glas.
- Färdiga funktioner för kanstyrning och breddkontroll.

SPECTRO-3 färggivare från 
Sensor Instruments särskiljer 
mycket små nyansskillnader.
Givarna programmeras 
enkelt via PC för upp till 31 
färgnyanser med medföljande 
programvara.
Kompakt design i M34-hus och 
switchfrekvens upp till 35 kHz. 
Flera modeller löser de flesta 
applikationer, t.ex. givare med polarisations filter, fokuserad 
optik, fiberoptik eller UV-ljus.
  SPECTRO-3 arbetar utefter hela   
  färgspektrat likt hur det mänskliga ögat 
  ser färger.

Färggivare med "true color" detection, 31 färger

Kombinerad färg- och glansgivare
Kontinuerlig beröringsfri mätning under drift av både färg och 
glans samtidigt. Givaren urskiljer mycket små nyansskillnader.

Programmering sker med PC-
program via RS232 och kan ställas 
in för övervakning av 31 valfria glans/
färgvärden.

Typiska applikationer är produktion 
av konstläder, parkett-, laminat- eller 
linoleumgolv, plastprodukter eller faner 
för möbler.

Area givare
Lasergivare för mätning av t.ex. 
diameter och positionering med 
mycket hög noggrannhet från 3µm. 
Mätbredder från 3 mm till 100 mm. 

Triangulationsgivare
Avståndsmätning med laser, 
upplösning från 1µm. Olika modeller 
med referensavstånd från 37 mm upp till 210 mm. 

Båda typerna av givare har analog och digital utgång samt 
är programmerbara i Windows.

Prisvärda lasergivare
med teach-in.
Direktreflekterande med
minsta detekterbara
objekt 0,1 mm.
Mot reflektor eller
sändare/mottagare
upp till 50 m.
Utsignal PNP NO/NC
(finns även NPN).

FALS - bakgrundsavbländad laser 25-130 mm. 1,5 kHz
Finns även i vinklat utförande.
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SAFETINEX / AREASENSORER
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SAFETINEX –Säkerhetsklassade ljusbarriärer 
Vi har nu sänkt priserna, vilket gör våra barriärer till ett av marknadens bästa köp gällande pris och prestanda. Ljusbarriä-
rerna är säkerhetsklassade för personskydd och kan erhållas i en mängd olika modeller Finger Protection, Hand Protection 
eller Access Control med detekteringshöjder från 150 mm upp till 1800 mm. Vi kan även erbjuda extremt täta barriärer med 
högsta kapslingsgrad, skyddsklass IP69K (utan extra skyddshölje) som är speciellt avsedda för livsmedelsapplikationer och 
andra krävande miljöer.

AREASENSOR
Sändare och mottagare med flera optikpar. Principen arbetar med korsande strålar och kan detektera föremål ned till 
Ø2 mm storlek. Givarna är lämpliga för objekt med oregelbunden form eller för objekt med stor positionsspridning. 
T ex inom såg- och stålverksapplikationer, där rör och lister kan vara lätt böjda och man vill ha exakt detektering av början 
och slut. Givarna har hög kopplingsfrekvens och kan därför även användas som utkastarkontroll.

Säkerhetsklassade ljusbarriärer.

Fingerprotection, 14 mm upplösning.

Mycket hög upplösning och detekteringshöjd från
150 mm till 1700 mm.

Responstid från 5,2 ms.

Känselavstånd: 0,25…3,5 m.

Skyddsklass IP67 eller IP69K.

Säkerhetsklassade ljusbarriärer.

Handprotection, 30 mm upplösning.

Hög upplösning och detekteringshöjd från
250 mm till 1800 mm.

Responstid från 5,2 ms.

Känselavstånd: 0,25…12 m.

Skyddsklass IP67 eller IP69K.

BX80, mycket hög upplösnning

Areasensor med 12 st optikpar och 70 mm detekteringshöjd. 

Högpresterande givare som klarar att detektera föremål ned till 
Ø2 mm i hela arbetsområdet.

Responstid ned till 2 ms.

Finns även versioner med 4
optikpar, billigare om ni inte
behöver hög upplösning.

Areasensorer även för ATEX

EX-godkänd areasensor för explosionsfarliga miljöer.
ATEX klassad för zon 1 & zon 21.
EEx m IIC T6, II 2GD IP67 T85°C

IP67.

Känselavstånd upp till 2 m.

Detekteringshöjd 90 mm.

Min detekterbara förmål Ø5 mm.

Areasensor, CX serien, analog mätning

20x35 mm aluminumchassi.

Detekteringshöjd 160 till 960 mm.

Dubbla digitala utgångar eller dubbla analoga utgångar.

Kabel eller optisk synkning.

Blanking.

Branschspecifik information

Det händer mycket och snabbt inom ljusbarriärer och säkerhet.

Ni kan anmäla ert intresse för ett specifikt område via vår 
website.

www.hemomatik.se

Klicka på denna länk
via förstasidan.
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ULTRALJUDSGIVARE

zws, Komplett serie miniultraljudsgivare
Nu även med analog signal och känselavstånd
upp till 700 mm.
Kompakt ultraljudsgivare 20x32x12 mm som är mycket enkel 
att ställa in. All justering sker med endast en knapp. 

Ultraljud påverkas inte av 
föremålets eller vätskans färg. 
Principen är också mycket
smuts- och dammtålig som
gör den lämplig i miljöer där
man har problem med t ex
optiska system.

sks, en av marknadens absolut minsta 
ultraljudsgivare
- Nu 33% mindre, endast 33x16x12 mm.
- Temperaturstabil även vid hög belastning.
- Givarna i sks-serien är
 lämpliga för en mängd
 applikationer.
 Exempelvis för detektion
 av glas-, plastburkar,
 förpackningsindustri där
 man vill säkerställa att
 plastfilm monteras korrekt,
 nivåmätning i burkar m.m.

zws, ”Soundpipe”
Givare med mycket smalt avkänningsfält.

Konstruktionen reducerar 
ljudkonen och gör det möjligt att 
detektera genom små hål och 
trånga flaskhalsar ned till Ø3 mm.

PNP utgång eller
analog 4-20mA.

Kontaktavstånd 20-150 mm.

Ultraljudsgivare för kantstyrning
Givaren av gaffeltyp ger en analog signal proportionellt mot 
skuggningen av avkänningsfältet. Ultraljud påverkas inte av 
objektets färg, vilket gör att den med fördel kan användas till 
transparenta material som t ex plastfolie. 

Principen är också
mycket smuts- och
dammtålig vilket gör
den lämplig i miljöer
där man har problem
med t ex optiska
system.

65 66
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nano-serien, M12 ultraljudsgivare, endast M12x55 mm
 
Givarna finns med 250 eller 350 mm känselavstånd och kan 
erhållas med analog eller digital signal, IP67.

bks+ för kantstyrning
Analog gaffelultraljudsgivare för kantstyrning.
Två versioner med 30 eller 60 mm gaffel
Arbetsområde 12 mm eller 35 mm.

Analogutgång 4 –20 mA
och 0 –10 V.

Upplösning < 0.1 mm.

Programmering via knapp, 
Linkcontrol eller IO-Link.

zws-7 Världens snabbaste ultraljudsgivare

Kopplingsfrekvens på 250 Hz även vid maxavstånd 100 mm.

Bra för applikationer där ni behöver detektera/räkna snabba 
förlopp. 
zws-7 svarstid under 3 ms.

Finns även med "Soundpipe"
smalare ljudkon för applikationer
där det är trångt mellan det ni vill
detektera.

pico+

4 arbetsområden från 20 mm upp till 1.3 m
Utgång: Push-Pull & I/O-link.

Analogutgång 4–20mA eller 0–10V
0.069 - 0.10 mm upplösning.

Kan programmeras via dator (med LCA-2),
Teach in via stift 5 eller med I/O link.

Rak eller vinklad avkänning.

Synkronisering av upp till tio givare.
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Dubbelarkskontroll med ultraljud, dbk+

Förutom dubbelarkskontroll av papper kan 
plastfolie och tunn plåt detekteras.
Kompakt M18 sändare-mottagare.
Programmerbar med teach-in eller via 
PC-interface.

Givaren klarar pappersvikter mellan 20 - 
2,000 g/m², även metallark och plastfilm
upp till 0,4 mm tjocklek kan detekteras.

En stark givare - lcs+600

8m i ett mycket kompakt hölje 62x62x37 mm
Finns även version som känner 5 m.

Utgångar : Push-Pull, 2x PNP eller 
analog utgång 4 –20mA, 0 –10V.

Upplösning 0,18 mm.

Teach in via knappar, LinkControl, 
IO-link.

73 74
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mic+, kommunicerbar ultraljudsgivare

- Avstånd till objekt går att läsa  
 direkt på givaren i mm, cm
 eller %.
- Enkel programmering via  
 knappar eller PC (LCA-2)
- Teach-in programmering
- Analog utgång 0-10V, 4-20mA  
- Analog utgång + 1 st PNP 
- Digital utgång 1 eller 2 PNP
- Skyddsklass IP67
- Synkronisering upp till 10 st  
 givare.

crm+ ultraljudsgivare för krävande applikationer

Mycket tålig M30-givare. Hus i rostfritt stål (V2A) och front i 
PEEK. 

I smutsiga miljöer underlättas rengöring av givaren tack vare 
PEEK-ytan i fronten.
Detta gör givaren mer 
mekaniskt och kemiskt 
slittålig.

Vidareutveckling av den 
populära MIC+ serien.

UK6 Prisvärda 
ultraljudsgivare i kort 
utförande endast 60 mm

M18 givarhus i slagtålig plast och 
teach-in programmering via kabel, 
slipper att någon programmerar om 
givaren av misstag.

IP67, cULus certified.

Arbetsområde upp till 900 mm.
1 PNP utgång eller analog utgång, 0-10V eller 4-20mA.
M18 plasthus eller AISI316L.

UK1 ultraljusdgivare även i ATEX

M18 plasthus.
M18 AISI316L metall.

IP67, cULus certified, ATEX 
certified, Kat. 3 Zon 2,22.

Arbetsområde upp till 2200 mm.
1 PNP utgång (NPN).
2 PNP utgångar (NPN).
1 PNP + 0-10V, 1PNP + 4-20mA.
Analog 0-10V eller 4-20mA.
M12 kontakt eller 2m kabel.

LCA-2 PC interface 

Programmeringsverktyg för mic+, crm+, lcs, lpc, bks, hps, pico+ 
och ucs.
Enkel programmering och simulering med dator.
Verktyget har display och minnesfunktion.
USB anslutning.

Inställningar kan sparas och
kopieras, innehåller även
en datalogger funktion.

Har ni provat microsonics app?
Finns för Iphone och Ipad

ULTRALJUDSGIVARE
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IncOder - Extrem upplösning, upp till 22 bit 

Ny teknik med tryckta spår på kretskort ger många fördelar
jämfört med traditionella resolvrar och hålaxel-encoder.
Beröringsfri avkänning med induktiv princip och mycket hög
noggrannhet. Statorn mäter vinkeln i förhållande till rotorn utan 
lager eller kopplingar vilket ger 
lång livslängd och minimalt 
underhåll. 

Interface:
SSI 1-8 / SPI / ASI1, 0-10V, 
inkrementala pulser A+B+Z med 
upp till 524 288 pulser/varv.
Sin/Cos.

Kundanpassade Zettlex lägesgivare

Vi erbjuder lägesgivare som anpassas till kundens applikation. 
Givarna har mycket hög noggrannhet som gör de lämpliga för 
kamera-, satelit- och miltära applikationer.
Givarna kan även erhållas i ATEX utförande.
Temperaturområde -55…200°C.

LÄGESGIVARE

Inklinometer - accelaration

DIS tillverkar robusta inklinometrar IP68 för 
mätningar av vinkel mot jordplanet  
(typ vattenpass) ±30° eller ±90°.

I samma hölje finns även accelerationsgivare.

Hallgivare av gaffeltyp 3,5 mm med inbyggd 
magnet. 
Ersätter mikrobrytare eller varvtalsgivare.  
Okänslig mot smuts, IP67, 0-12kHz, 
NPN utgång + LED. 

Läge - vinkel

Quadroprox®  är givare i 
robust lågprofilform med hög 
skyddsklass  - IP68.

Vinkelgivare som berörings-
fritt aktiveras av en yttre 
magnet. 0- 360° analog eller 
PWM utgång, -40 till +125°C.

Applikationer : robotar, styrning, gaspedal eller inställning av 
säten m.m.

Även en serie induktiva givare finns i programmet.

Kombinerad inklinometer och accelarationsgivare

Mäter G-kraften!

Dubbla kretsar för redundans 
eller givare med två funktioner.
T.ex. ±5° inklinometer med ±16 g 
acceleration.

Upplösning : 0,007° / 0,122 mg.
Noggrannhet : ±0,1° / 2 mg.

Områden : ±5° upp till 2* 0…360° 
± 0,1 g upp till ± 16 g.

Inklinometrar för personskydd, säkerhetsklassade 
enligt SIL2/PLd. 

QG65 plasthus 60x50mm
2-axlig eller tiltswitch.

Område: ±10°, ±30°, ±90°, 360°, 

IP67.

Upplösning: 0,01°.
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Liten cylindergivare med inbyggd 
förstärkare, LED och M8 kontakt.

Vi är stolta att kunna erbjuda en av de 
minsta elektroniska magnetgivarna med 
inbyggd förstärkare.
Dimension 4x4mm med LED i front eller i 
sida möjliggör mycket skyddad montering.
Givarna har en attraktiv prisbild och vi
välkomnar specialutförande för maskinbyggare och
OEM-kunder.
3-ledar utförande PNP eller NPN
2-ledar utförande med LED och REED-kontakt.

Magnetbrytare från Ø4mm

Förutom ett antal standardgivare, 
2-ledare potentialfri kontakt 
0-230V AC/DC, så tillverkas även 
kundanpassade givare.

Magnetbrytare med inbyggd 
säkring, växlande, dubbelpolig 
kontakt.

Specialanpassade höljen,
andra kabellängder, M8 kontakt,
M12 kontakt, Amp, Molex, Deutsch
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Wiregivare SX serien
Wiregivare är ett enkelt sätt att mäta och kontrollera axiella 
rörelser. Givarna finns i en rad olika utföranden med längder 
från 0-50 mm upp till 0-40 m. Som tillval kan givarna fås med 
specialbehandlad beläggning för t ex marina applikationer 
eller i lågtemperaturs-utförande, ned till -40°C. 

Vajergivare inbyggbar för hydraulikcylindrar

Mätlängd upp till 15 m
Tryck 300 bar
Utsignal
SSi, Profibus-DP,
Canopen, Devicenet,
Ethercat.

Applikationer :
Portar för dammar
Slussluckor
Synkron körning av flera
cylindrar.

Magnetostriktiva lägesgivare, MAB

Absolut positionsmätning i robust och tät konstruktion, IP67, 
med analog utsignal. Kan även erhållas med Profibus, SSI, 
PWM eller hastighetsutgång.

- Mätområden från 0-50 mm till 0-4000 mm.
- Upplösning: oändlig.
- Linjäritet 0,02%.
- Temperaturområde: -30…+75°C.
- En eller två magneter med eller utan guidning.

Avståndsmätning - med eller utan beröring

Idealiska för mätning under svåra förhållanden då de tål tryck, 
smuts och höga temperaturer.
LVDT mätpenna
- arbetsområde 2 till 600 mm.
- Oändlig upplösning.
- Linjäritet ±0,3%FS (alt. 0,2%).
- Mätprob IP68 max 150°C.
Eddy Current TX-serien
- arbetsområde 0,5 till 10 mm.
- Upplösning 0,007% (vid 10Hz).
- Linjäritet ±0,25%FS.
- Mätgivare IP67/IP68 max 185°C.

WIREGIVARE / LÄGESGIVARE

Foliepotentiometrar, anpassade till en produkt
Positionering sker med beröring av en "wiper", utgången är  
en analog potentiometersignal.
Enkel och flexibel montering, häftämne på baksidan av 
sensorn.

Standardversioner eller helt kundunikt utförande.

Oändlig upplösning.
Linjäritet 3%, 1% special.
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Encoderhuvud med magnetmåttband

Beröringsfri lägesgivare med hög upplösning, upp till 1µm.
Inkrementala pulser, IP67

Linjär potentiometer

Linjärpotentiometer med dubbla kulledsaxlar eller
M6 mätaxel i rostfritt stål.
Linjäritet: ±0,3%. Max hatstighet: 5m/s.
Arbetstemperatur: -30...+100°C.
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Cylindergivare för pneumatiska cylindrar

Kompakta givare med bra passform och enkel montering som 
passar till de flesta cylindrar som har kolv
med inbyggd magnet.

Vi kan erbjuda cylindersensorer till de flesta före-
kommande cylindrar på marknaden.

Kontakta oss med ert behov.

order@hemomatik.se
teknik@hemomatik.se
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Absoluta pulsgivare utöver de vanliga

EnDra-teknik utan varken batteri eller kugghjul ger
lång livslängd och minimalt underhåll.

Flervarvig upp till 40 bit.
14 bitars upplösning per varv.

Utsignal: Profibus, SSI,
CANopen, RS485 mfl.

Inkrementala pulsgivare med extremt hög upplösning

Komplett sortiment av encoders med upplösning upp till
25 000 pulser/varv.
Robust konstruktion som klarar hög axelbelastning.

Pulsgivare och tillbehör för lyft- 
anordningar och hissar

Färdiga system med kuggremmar
speciellt avsedda för hissar.

Klarar höjder upp till 120 m,
max hastighet 4 m/s. 

Mer än 100 000 är levererade,
vi välkomnar nya utmaningar.

Pulsgivare för hårda miljöer, IP69K

Givare speciellt avsedda för marina och livsmedels
applikationer.
Hus helt i syrafast stål eller
anodiserad aluminium.
Korrosion beständig enligt
IEC 60068-2-11.

Klarar rengörningsmedel,
högtryckstvättning och
saltvatten.

IP69K

Hemomatik har det stora nöjet att presentera en ny
leverantör, Wachendorff från Tyskland.

De är encoderspecialister och erbjuder snabba leverans- 
tider, flexibel tillverkning, kundanpassade lösningar och
ett komplett standardprogram av högsta kvalitet.

Produkterna är ett utmärkt komplement till vårt övriga
sortiment och gör Hemomatik till ditt naturliga första
val när det gäller givare.

ENCODER

Pulsgivare med inbyggd I/O-box

Wachendorff lanserar absoluta pulsgivare med inbyggd I/O- 
box. Upp till två valfria givare (med analog eller digital signal
t ex tryckgivare, temperaturgivare osv.)

Kan anslutas direkt till encodern
utan extra boxar eller interface.
 
CANopen-signalen hanteras
sedan vidare från encoderns
stamkabel.

Färdiga mätsystem

Komplett system med encoder, mäthjul och fäste. Lämplig för 
märkningsmaskiner. Robust fäste med justerbar fjäderkraft 
(20N, 25N eller 30N). Mäthjulen kan erhållas med flera olika 
friktionsytor för att passa till de flesta material.
Upplösning upp till 0,008 mm/puls.

IncOder beröringsfri ny teknologi.

- Ersätter resolver. Zettlex har klart lägre vikt.
- För såväl marina som flygburna applikationer.
- -40°C standard, option -60°C till 200°C.
- Hålaxel upp till 500mm, 
 inga lager = inget underhåll.
- SSI och de flesta interfaces upp till 
 524 288 pulser/varv.
- Redundant dubbel IncOder eller 
 Atex som tillval.
- ½ miljoner olika varianter, resistent 
 mot elektromagnetisk störning.
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Elektroniska tryckgivare. 

Vi kan nu erbjuda ett komplett
sortiment av prisvärda tryckvakter, 
vakuumvakter och tryckgivare. 

Givarna är avsedda för icke 
korrosiva gaser (pneumatik)  
upptill  10 bar. Givare kan erhållas 
med display, 2xPNP, justerbar
hysteres och analog signal.
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Tryckvakter för vatten, luft, olja m.m.

Stort program tryckvakter
för vätskor och gaser,
upp till 400 bar.

Vacuumvakt -0,8 till 0 bar.

Tryckgivare för låga eller höga tryck
Låga tryck
Givare speciellt lämpliga som nivågivare i tankar.
Alla mediaberörda delar i rostfritt stål. Givaren kan
erhållas i två mätområden 
0-100 mbar (1mWC) och 0-300 mbar (3mWC). 
Processanslutning G ¼”, noggrannhet 1%.
DIN kontakt.

Höga tryck
Tryckgivare upp till 4000 bar, lämpliga
t ex för vattenskärningsmaskiner mm.
Mycket hög noggrannhet 0,25%, 
tryckanslutningsgänga M22x1,5.

Dränkbar givare med 2-sensorteknik
Dränkbar tryckgivare för nivåmätning. Givaren arbetar med 
2-sensorteknik (differenstryck mellan två absolutgivare).
Då ingen ventilationslang används undviker man eventuell 
kondens eller nersmutningsproblem.
Analog signal 4-20mA, 
justerbar

Skydd mot transienter 
och åsknedslag.

Paddelvakt för spån - granulat - livsmedel

- Nivåvakter kan monteras  genom 3/4" nippel.

- 230VAC eller 24VAC med potentialfri kontakt.

- Säker beprövad teknik.

PA-I/U, Industritryckgivare / vakuum

Stort urval prisvärda tryck / vakuumgivare med standard 
M12 kontakt eller DIN-kontakt.

Robust i rostfritt stål.

Lämpliga för t ex mobila och industriella hydraulikapplikationer.
Upp till 2000bar. 4-20mA eller 0-10V. G1/4”,
0,5% noggrannhet, IP65

Finns även med CANopen.

Dränkbar tryckgivare med slätt membran, 316 L

Givare i syrafast stål och sanitetsmembran.
Tunn ventilationsslang med referens mot atmosfärstrycket.
10 meter kevlarförstärkt kabel.
Analog signal 4-20mA (eller 0-10V).
Mätområde 3,5 mWC (andra mot förfrågan).
Kan även erhållas i ATEX klassat utförande.

Tryckgivare

Fujikura tryckgivare finns för ytmontering med temperatur- 
kompensering och inbyggd förstärkare 0,5 - 4,5V utgång.

Tryckområde vakuum  
till 10 bar för gaser 
och icke aggressiva  
vätskor.

IP67

TRYCKGIVARE / TRYCKVAKTER
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Nivågivare standard
Flottörnivågivare enl. principen att den i flottören monterade 
magneten beröringsfritt påverkar magnetbrytarna i givarröret.

1 - 5 nivåer tillverkas efter Era behov.

Vi levererar även vakter med 
inbyggd temperaturgivare 
eller övertemperaturskydd.

Material: Mässing och nitro-
fuel för oljeprodukter eller 
syrafast stål.

Nivåvakter mini, sidmontage

EL22, konduktiv nivåavkänning, storsäljare för
brunnar, pumpgropar, dammar.

- Komplett pumpautomatik med inbyggd  
 självhållningskrets för 2-nivå styrning,  
 kan även användas som larm eller
 1-nivå styrning.

- Fungerar med samtliga elektriskt 
 ledande vätskor (ej olja, destillerat  
 vatten eller liknande).

- Enfas-pumpar upp till 0,55 kW kan  
 styras direkt från EL22.

Nivåvakterna arbetar enligt beprövad teknik 
med en i flottören innesluten magnet som 
beröringsfritt påverkar i givarröret innesluten 
reedkontakt.
Nivåvakterna levereras i  följande material 
SUS316 syrafast, Polyamid, Polypropen och 
PVDF.

ATEX- och maringodkänd nivåvakt

Mycket robust sidomonterad nivåvakt för marina applikationer. 
Vakten är godkänd av t ex Germanischer Lloyd, Norske Veritas 
och ABS m fl. .

Nivågivare "Made in sweden"
Vi har 40 års erfarenhet av tillverkning av nivåvakter och 
temperaturgivare. En av våra  specialitéer är flottörnivåvakter
med REED-teknologi.
Hög flexibilitet ger stora
möjligheter för tillverkning av
anpassade modeller. 

Hög kompetensnivå och bra
samarbete med ledande
komponenttillverkare gör att vi
kan erbjuda produkter av hög
kvalitet till konkurrenskraftiga
priser.
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Kapacitiva nivågivare med analog signal.
Vi erbjuder avancerade modeller
med teach-in programmering
som automatiskt kalibrerar för
vätskans dielektricitetskonstant. 

Vi har även enklare modeller i
mässing som är speciellt lämpliga
för oem-applikationer inom
hydraulik- och fordonsindustrin.

4-20mA, 0-5V eller 0-10V
beroende på serie.

Massflödesgivare för gaser

Från den största till den minsta.

Flöden från 3 mm/sek till 75 m/sek.

Rör/kanaler från 0,8 mm till 2 m.

MEMS teknik.

Nivåvippor

Kari nivåvippor, 5 - 250 V AC/DC

1 - 4 nivåpunkter även inbyggd hysteres.

För stora brunnar, reningsverk m.m.

Purkabel för olja.

Finns nu även i ATEX utförande samt 
för pulver, granulat, sand m.m.

NIVÅ / FLÖDE
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Nivåavkänning med PTC /
termistorautomatik

- Högnivå, lågnivåvakt eller nivåstyrning
 i samma kapsling.

- Stort urval av givare : R1/4", R1/2"
 fast eller justerbar nivå.
 hänggivare m.m.

- Inga rörliga delar,
 inbyggt skvalpskydd.

Stockholm - Sweden

NIVAKT® THM1-2
PTC level control

Error

Relay

Sensor max

Sensor min

THM1H

THM1L

THM2

 

Flödesgivare för vätskor med DIN-kontakt

- Små dimensioner R1/4", R3/8".
- Robust  prisvärt utförande. 
 i livsmedelsgodkänd Trogamid.
- Hallgivare, NPN utgång.
- Vision 1000 : 0,1 - 2,5 l/min
 22000 pulser/l.
- Vision 2000 : 1,5 - 25 l/min
 1000 pulser/l.

Flödesvakter, minimalt underhåll

Avsedda för övervakning av vätskeflöden 
för kylning, smörjning, torrkörning i en 
mångfald maskiner och processer.

- Minimalt underhåll, endast en rörlig del,  
 inga fjädrar eller styrningar.
- Hög resistens mot smuts.
- Serie BO med synlig svävkropp och  
 synlig skala graderad för vatten, max  
 tryck 16 bar.
- Även i syrafast samt högtryckutförande.
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Guidad radar KFA-serien

Robust givare för industriella 
applikationer. 
 
Nivågivare PNP + 4-20mA + HART
Kan användas i trycksatta kärl.

Mediaberörda delar: PEEK/SUS316
Ingen ”blindzon”
Oberoende av specifik vikt.

Kan erhållas i ATEX klassat
utförande.

Flödesgivare - deplacement

Ovalhjulsmätare och
vippskivemätare.
Flödesgivare särskilt lämpliga
för trögflytande vätskor,
>1000 cSt eller vätskor med
varierande viskositet.

Klarar pulserande flöde eller
varierande temperatur.

Flödesvakt kalorimetrisk, 3 till 300cm/s

- DC version med PNP utgång.
- AC version med reläutgång.
- LED display för flödesindikering.
- Givarhuvudet kan roteras för att man enkelt
 ska se display samt programmera.
- Processtemperatur -30° till +110°C
- Kompenserat temperaturområde -20...85°C.
- Processtryck -1 bar till 100 bar.

Applikationer
Kylvatten, turbiner, värmeväxlare, kontroll av
pumpar, kontoll av läckage i ledningar.

Displayvisning: 
Nominellt, totalt och batchhantering

Flödesgivare ultraljud

- ”Plug and play flödesgivare” som
 fungerar till de flesta vätskor utan
 kalibrering eller underhåll.
- Givarna har både frekvensutgång
 och analog signal.
 Pulserna är fritt programmerbara
 från 0,1 till 3000,0 ml per puls.
- Flödesområde: från 0,3…21 till
 5…240 l/min. 
- Max tryck: 16 bar. IP67.

Flödesgivare - elektromagnetisk - magmätare

Magmätare för konduktiva (elektrisk ledande) vätskor.
Ger mycket noggrann mätning på
vattenbaserade vätskor.

Särskilt lämpliga för stora flöden
inom t ex livsmedels- och processindustrin.

NIVÅ / FLÖDE
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IKE/IKS/IHS-serien, PT100, PT1000

Helt tät (vulkaniserad) gummiprob 
med kabellängd:
1, 2 eller 5 meter.
Kan erhållas med Ø6mm 
skyddshölje i syrafast stål.

Pt100 2-tråd, Pt100 4-tråd, 
Pt1000 eller NTC 10kOhm. 
Temperaturområde upp till +150°C.

127 128

129 130

131 132

133 134

Temperaturgivare, inbyggd förstärkare, 4-20mA

EVOMINI 
Kompakt givare med inbyggd 
förstärkare, 4-20 mA och
M12-kontakt. Prob i syrafast stål. 
Mätområde: ±50 eller 0-100°C.

EVOMINI+
Samma som ovan fast med valfritt 
programmerbart mätområde. Givarna programmeras med hjälp 
av PC-interface EVOMINI+SET.
Vi kan ställa in din givare innan leverans (MIC-PR), ange
önskat mätområde vid beställning.

Temperaturgivare  Hög temperatur, upp till +1150°C
Tempgivare TRM med M12 kontaktanslutning.
Pt100, 4-tråd, klass A eller B med gjuten M12-kontakt. Ø3 
eller Ø6mm böjbar prob i syrafast stål och magnesiumoxid-
isolering. Max 500°C. (lämplig för modulsystem/EVOMINI+C).

TCSV12. Termoelement typ "K" enligt IEC 584 klass 2
(ASTM E230). Gjuten M12-kontakt. Max 1150°C.

Panelinstrument, MV+

Programmerbart instrument med 4-siffrig display.
Ingång för givare med Pt100, termoelement, 0-5V och 0-10V 
mfl. Instrumentet har i grundutförande endast visning men kan 
enkelt kompletteras med separata kort för önskad funktion.
0/4-20mA ingång.
2xRelä utgång, 0/4-20mA utgång.

TRC-serien

Pt100 temperaturgivare i homogent givarstycke av 
syrafast stål och G1/8" gänganslutning.
Givaren har gjuten M12 kontakt
(lämplig för modulsystem/EVOMINI+C)

Problängd: 12 eller 24 mm.

IP67.
 
Klass A eller klass B.

SCAT-serien

Givare med kopplingsdosa (50x52x35mm) och skruvplintan-
slutning. Finns i flera modeller.
SCAT-AP: Kort metallprob.
SCAT-CP: Naket element för snabb responstid..
SCAT-DP: Anliggningsgivare för montering på rör
SCAT-02: Metallprob lämplig för montering i ventilationsrör.

Kapacitiva fuktgivare, flödesgivare enligt 
kalorimetrisk princip.

Tåliga givare som kan användas
i tuffa miljöer, temperaturområde
-40...+190°C noggrannhet 2%.

Flödesgivaren mäter gaser
eller vätskor med termisk
princip.

Fukt och temperaturgivare

TEMPERATUR / FUKT
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Splitterboxar - I/O-boxar med M12 kontakter

Boxarna finns med 4, 6 eller 8 kontakter.
Via M12 Y-fördelare kan upp till 16 givare anslutas.

Stamkabel finns i längder 5 m, 10 m, (15 m)

Finns även med snabb fjäderanslutning för egen stamkabel.

Kablage för splitterboxar M12 kontakter

M12 hane för anslutning till
splitterboxar.

M12 hona, M8 hona,
DIN-kontakt för ventiler.

M12-M12, M8-M8 skarvkablar.

Vinklat utförande, rakt utförande,
skärmade kablage m.m.

Visionssensor MVS

Högpresterande och flexibel visionssensor där upp till tre 
kameror kan kopplas till samma kontrollbox.

Varje kamera har inbyggd visionsprocessor. Responstiden 
påverkas därför inte om en, två eller tre kameror används 
samtidigt. All programmering kan göras direkt i kontrollboxen 
eller via PC.

Tre olika kameror:
PM (färg/mönster matchning).
EM (längdmätning, kanträkning).
OCR (inspektion av text mm).

Roterande ledningskopplingar från Maier
Maier Heidenheim har utvecklat tekniken för roterande kopplingar 
sedan över 50 år. De erbjuder ett stort sortiment serietillverkade 
standardkopplingar till avancerade kopplingar för applikationer 
med flera medier samtidigt och el-överföring, höga tryck och varv-
tal samt modeller i rostfritt alt. syrafast stål.
För kylning av maskinverktyg finns serie K med det patenterade 
tätningssystemet TESS (Thermal Expansion Sealing System) 
vilket ger mycket lång livslängd och gränslösa torrkörningsegen-
skaper.
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RFID HF (13,56 MHz)
Det högfrekventa RFID-systemet från Contrinex kompatibelt 
med ISO/IEC15693.

Enkelt utbyggbart med logisk adressering till 253 st läs-/
skrivenheter. Transpondrar för upp till 250°C.

STARTER KIT för den lilla applikationen eller för senare 
utbyggnad.
Innehåller två RWM,
tre transpondrar och nödvändigt
kablage för att programmera
via PC och RS485.
Kostnadsfri PC-programvara. 

RFID – helt i syrafast stål (125kHz)
RFID-system med läs-/skrivenheter (RWM) och transpondrar 
helt i rostfritt alt. syrafast stål för mycket krävande arbetsmiljöer.

För applikationer i hög temperatur finns RWM och transpondrar 
i syrafast stål (food-safe V4A AISI 316L) vilka erhålls i 
skyddsklass IP68 & IP69K och tål temperaturer upp till 125°C.

Helmetallhusen tål högt slitage
och de skärmade transpondrarna
är dessutom helt inbyggbara vilket
ytterligare bidrar till säker funktion.

Läs-/skrivavstånd upp till 42 mm.

Givarkablage - splitterboxar

Då Hemomatik har produktion i Sverige är vi alltid mycket
flexibla och kan ta fram speciallösningar till Er som kund.

Vi monterar även standard eller specialkontakter helt enligt Era
önskemål.

IP67 eller gjuten IP68

Roterande kopplingar för hetolja
Temperaturer upp till 400°C och höga rotationshastigheter.
Beprövad innovativ teknik ger mindre underhåll och lång
hållbarhet.

TILLBEHÖR / ÖVRIGT
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Jag önskar ytterligare information:

om produkt nummer :

 

 

 

Jag vill bli kontaktad av en tekniker :

 

Länna, S-142 50 SKOGÅS (Stockholm)

Ordertel 08-771 00 04 Tekniska frågor 08-771 35 80
Orderfax 08-771 62 00 Växel 08-771 02 20
www.hemomatik.se E-mail info@hemomatik.se

Förfrågan kan göras via order@hemomatik.se

Det finns alltid utförligare information på vår website - www.hemomatik.se
Där kan ni även hämta faktablad, beställa kataloger, registrera er för nyhetsbrev m.m.

Blir du översköljd av information om produkter som du inte använder?

- Svårt att hitta den information som är relevant för just din verksamhet?

Hemomatik kan nu erbjuda riktad information med branschspecifika produkter. Våra riktade nyhetsbrev 
finns i dagsläget för följande branscher :

TRYCKNING, MÄRKNING & FÖRPACKNING
TRUCKAR & MOBILA MASKINER
LIVSMEDEL & MEDICIN
VATTEN & AVLOPP
HISSAR & ÅKBANOR

Nyhetsbrevet skickas ca 3 ggr/år via e-post,
anmäl dig via vår website. www.hemomatik.se
eller en epost till teknik@hemomatik.se.

www.hemomatik.se


