... dit maakt het verschil!

Wij voor u ...

Wij zijn de online-specialist voor standaardproducten van automatiseringstechnologie tegen een onverslaanbare prijs.
Van sensor tot schakelkast – bij ons vindt u het! Als een internationale online shop verkopen we al sinds acht succesvolle
jaren automatiseringscomponenten van gerenommeerde fabrikanten. Alle producten zijn bij ons uit voorraad leverbaar.
Met een gemiddelde korting van 24 % op de adviesprijs kunnen alle artikelen vanaf 1 stuk gunstig worden besteld.
U als klant staat bij ons voorop Onze missie is om u een eenvoudig en snel aankoopproces te garanderen met
deskundig a dvies en een snelle en veilige levering van de goederen. In sommige landen vertrouwen we op het Trusted
Shops-keurmerk, dat niet alleen zorgt voor uw kopersbescherming, maar ook zorgt voor transparantie over onze services
en ons de m
 ogelijkheid biedt om deze voortdurend te optimaliseren.

» Samen

»

zijn we sterk

en werken gezamenlijk met onze magazijn en
het marketingteam, constant aan
nieuwe klantoplossingen.

We vertrouwen op internationale productexperts
met uitgebreide technische knowhow voor onze doelmarkten:
Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Spanje
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen
en de Verenigde Staten.

»

Klantenservice staat bij ons voorop:

Wij biedenindividuele service via telefoon, mail of live-chat.



Automation24 dichtbij
Leer ons persoonlijk kennen in onze nieuwe bedrijfsvideo.
Nu bekijken: www.automation24.nl/wie-zijn-we

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl

LIVECHAT
www.automation24.nl

LIVECHAT

Alle prijzen zijn netto prijzen (ex BTW). We behouden ons de nodige prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voor.

LIVEC

Inhoudsoverzicht
ifm
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Wereldbekende sensoren en besturingen

microsonic
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Het voordelige alternatief voor positiesensoren
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Anybus, Helmholz, TERZ
Intelligente en betrouwbare netwerk-systemen
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Uitstekende industriële verlichtingsoplossingen
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FIBOX, Rittal, Raychem
Robuuste behuizingen ter bescherming van uw componenten

Weidmüller, KNIPEX, Wera
Kwaliteits-gereedschap van de marktleiders
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ifm

Waarom
ifm?

» Wereldbekende sensoren &
bedieningselementen «
Automation24-portfolio aan ifm-producten

› 50 jaar k
waliteit
› Innovati
eve
automatise en betrouwbare
ringstechn
IO-Link
ologie me
t
› Robuust
, gemakke
lijk te
en flexibele
instellingso gebruiken
pties

Wij verkopen een breed scala van ifm-producten voor
procesverwerving en bewaking, evenals vloeistofmeting en moderne
IO-Link-communicatie voor uw systemen. Met ifm biedt Automation24 het
complete pakket op het gebied van sensoren.

Inductieve sensoren
 Detectie van alle metalen met een vergrote schakelafstand
 Bestendig tegen olie en koelvloeistoffen
 Compacte afmetingen voor eenvoudige montage
 Ook als hoge resolutie ringsensoren beschikbaar
Verdere informatie: www.automation24.nl/inductieve-sensoren-ifm

Capacitieve sensoren
 Exacte niveaudetectie van vaste en vloeibare media
 Gemakkelijke instelling met de Teach-functie
 Visualisatie van de schakelstatus via LED op het apparaat
 Varianten met ATEX 3D beschikbaar

Fotocellen/lichttasters
 Compact, robuust en sterk
 Nauwkeurige lichtvlek voor de detectie van kleine objecten
 Varianten met betrouwbare achtergrondonderdrukking

Goed geprijst alternatief voor standaardtoepassingen van M.D. Micro Detectors

Inductieve sensoren
Overtuigen door hun betrouwbaarheid

Capacitieve sensoren
Veilige detectie van bijna elk
materiaal

Fotocellen/lichttasters
De gunstige uitvoering met
stabile kunststofbehuizing

Alle producten van M.D. zijn te vinden op: www.automation24.nl/m-d-micro-detectors en vanaf pagina 11
4

Nauwkeurige vluchttijdmethode
www.automation24.nl/laser-sensoren

Laser-afstandssensoren
von ifm

 Reikwijdtes tot 10 m, 75 m op reflector
 Meting onafhankelijk van de kleur van het object
 Detectie van kleine objecten vanaf een grotere afstand
-22 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Afmetingen

Bereiksbreedte

VK €

Uw prijs €

103205

O1D100

42 x 45 mm

0,2…10 m

306,00

239,00

104882

O1D106

42 x 45 mm

1…75 m

335,60

269,00

101645

O5D100

18 x 56 mm

0,03…2 m

162,00

121,50

104721

OGD580

22,5 x 61,7 mm

0,025…1,5 m

201,90

161,50

103198

OID200

M30

0,03...2 m

163,20

130,50

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl
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LIVECHAT
www.automation24.nl

LIVECHAT

Het alternatief voor mechanische
stromingssensoren!
Vortex-sensoren SV
van ifm

-20 %

bijvoorbeeld:

Vortex-stromingssensoren
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100
Artikel-nummer: 104749

231,40 €

VK:
289,20 €

 Kostenbesparing door geïntegreerde temperatuurmeting
 A
 ltijd goed afleesbaar door het elektronisch draaibaar
multicolour-display
 Proceswaardes zichtbaar door rood/groen omschakeling
 Toepasbaar bij water, zelfs niet geleidbaar (gedeïoniseerd water)

www.automation24.nl/vortex-sensoren-sv
-20 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Meetbereik

Procesaansluiting

Uitgangsfunctie

VK €

Prijs €

104757

SV4204

1…20 l/min

G 1/2 (DN8)

2 x 4-20 mA

294,40

235,30

104749

SV4200

1…20 l/min

G 1/2 (DN8)

2 x NO/NC prog.

289,20

231,40

104759

SV5204

2…40 l/min

G 1/2 (DN10)

2 x 4-20 mA

304,90

243,90

104753

SV5200

2…40 l/min

G 1/2 (DN10)

2 x NO/NC prog.

299,70

239,80

104761

SV7204

5…100 l/min

G 3/4 (DN20)

2 x 4-20 mA

323,90

259,10

104755

SV7200

5…100 l/min

G 3/4 (DN20)

2 x NO/NC prog.

318,40

254,70

6

ifm

Temperatuursensoren
 Eenvoudig aansluiten door programmering op het apparaat of via IO-Link
 Snelle reactietijd voor kritieke processen
 Nauwkeurige temperatuurmeting

Doorstromingssensoren
 RVS uitvoeringen voor toepassingen met vloeibare of gasvormige media
 Met compacte afmetingen en programmering op het apparaat of als
aparte uitvoering voor registratie in de schakelkast
 Temperatuurcompensatie voor wisselende mediumstemperaturen
 Varianten tot 300 bar voor hoge druk applicaties

Volumestroommeters
 Magnetisch-inductieve doorstromingssensor voor geleidende
media tot 600 l/min
 Vortex-sensoren meten grotendeels onafhankelijk
van druk- en temperatuurschommelingen van het medium
 Persluchtmeter voor het registreren van persluchtverbruik en
vroege detectie van lekken

Druksensoren
 Slank en compact ontwerp en LED-display op het apparaat
 Verkrijgbaar met analoge uitgang en vrij programmeerbare schakeluitgangen
 Uitvoeringen voor hydraulische, pneumatische en andere industriële
toepassingen

Niveausensoren
 Niveaubewaking voor olie en op water gebaseerde media
 Continue meting als capacitieve sensor of volgens het meetprincipe
van de geleide microgolfoven
 Eenvoudige programmering van limieten rechtstreeks op het apparaat

Processensoren voor de voedingsindustrie: www.automation24.nl/automatiseringstechniek-levensmiddelen-industrie
7

ifm

Lasersensoren
 Goede nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en reactietijd dankzij PMD
Time-of-Flight Technologie
 Gegevensoverdracht zonder verlies via IO-Link
 Nauwkeurige laserstraal voor het detecteren van kleine objecten,
zelfs op een grote afstand

Cilindersensoren
 Precieze positiedetectie aan de cilinder door GMR-technologie
 Hoge schakelfrequenties voor snelle bewegingen
 Onderhoudsvrij en betrouwbaar met een vrijwel onbeperkt aantal cycli

Vibratiebewakers
 Vooruitziend onderhoud om schade aan de machine te voorkomen
 Reduceert ongeplande stilstand
 Intuïtieve instelling met behulp van instelringen op het apparaat
of als een eenvoudige zender

Sensorkabels
 M8- en M12-sensor en verbindingskabels verkrijgbaar
 I nnovatief Ecolink-systeem voor permanente trillingsbescherming met
zaagtandcontour
 V
 erschillende, hoogwaardige materialen voor een lange levensduur in
verschillende toepassingen

Goed geprijsd alternatief voor standaardtoepassingen van Murrelektronik

M8 en M12 PVC-sensorkabels
Ideaal voor gebruik in fabrieksautomatisering zonder
speciale applicatie-eisen.

Verdere informatie: www.automation24.nl/murrelektronik en op pagina 15
8

ifm

Toerentalbewaking
 Toerentalbewaking of stilstandsherkenning via impulsregistratie
 De pulsuitgang maakt de externe evaluatie van het signaal mogelijk
 Een hoge schakelfrequentie maakt deze compatibel voor applicaties
met high-speed motoren

Incrementele pulsgever
 Functie als een encoder, teller, snelheids of richtingsbewaking
 Het magnetische meetprincipe combineert nauwkeurigheid, snelheid en
robuustheid
 Programmeerbare resolutie van 1 tot 10.000 pulsen per omwenteling via
IO-Link of rechtstreeks op het apparaat

Beleef Industrie 4.0
met de IO-Link Master Starterkit
van ifm

 IO-Link Master AL1100
 Parametreersoftware LR DEVICE
 Optische afstandssensor O5D150
 Voeding
 Verbindingsleidingen
bijvoorbeeld:

IO-Link Master Starterkit ZZ1100
Artikel-nummer: 103969

299,00 €

Verdere informatie: www.automation24.nl/io-link-master
9

microsonic

Waarom
microson

ic?

» Experts voor
ultrasoonsensorik «

› Betrouw
bare ultraso
ne
tegen een
scherpe pri sensoren
js
› Contact
loze object
detectie e
niveaume
n
ting
› Maxima
le kw
compact o aliteit in een
ntwerp

Automation24-assortiment van microsonic
Ultrasone sensoren van microsonic maken betrouwbare, contactloze
detectie van posities, objectdetectie, niveaumeting en meer mogelijk.
Wij bevelen de producten van de specialist voor ultrasone sensoren aan.

Robuste afstandsmeting van 20 mm tot 8 m
Ultrasone sensoren
van microsonic

 Continue en betrouwbare detectie van een groot aantal
objecten en vulniveaus
 Dankzij multiplex-bediening kunnen tot maximaal
10 sensoren worden gebruikt op weinig ruimte
 Geïntegreerde temperatuurcompensatie
voor meer veiligheid
 Varianten met digitaal display en
numerieke instelling op de sensor

automation24.nl/ultrasone-sensoren

-18 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Afmetingen

Tastbereik

Grenstastbereik

Uitgangsfunctie

VK €

Prijs €

100402

mic+35/D/TC

M30

65…350 mm

600 mm

NC/NO prog.

165,00

135,00

100413

mic+130/IU/TC

M30

200...1.300 mm

2.000 mm

4-20 mA/0-10 V

299,00

245,00

100417

pico+25/F

M18

30...250 mm

350 mm

NC/NO prog.

164,00

134,00

100426

pico+100/I

M18

120…1.000 mm

1.300 mm

4-20 mA

209,00

171,00

102009

lcs+340/DD

62 x 62 mm

350...3.400 mm

5.000 mm

2x NC/NO prog.

219,00

179,00

102013

lcs+600/IU

62 x 62 mm

600…6.000 mm

8.000 mm

4-20 mA/0-10 V

299,00

245,00
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M.D. Micro Detectors
» Het voordelige alternatief
voor positiesensoren «
Automation24-portfolio aan M.D.-producten
Inductieve sensoren, fotocellen, capacitieve sensoren,
M.D. Micro Detectors biedt Automation24 een echt alternatief tegen
een top-prijs.

Waarom
M.D. Mic
ro Detec
tors?

› Kwaliteit
mad

e in Europ
e
› Een voo
rdelig alte
rn
ati
s tandaard
toepassing ef voor
en
› Betrouw
bare Senso
ren voor
positiedete
ctie

Inductieve sensoren
 Betrouwbare sensoren voor toepassingen zonder speciale vereisten
 Verkrijgbaar met standaard en verhoogde schakelafstanden
 Beschikbaar als kabel- en stekkervariant in M8, M12 en M18

Capacitieve sensoren
 Zowel met M18 en M30 draad verkrijgbaar, en als rechthoekig model
 Beschikbaar met vaste kabel of met M12-stekker
 Grote schakelafstand tot 25 mm bij niet-vlakke inbouw
 Ook als 230 V wisselstroomvariant in ons assortiment

Fotocellen/lichttasters
 Model M18 met compacte kunststofbehuizing
 Beschikbaar als fotocel, taster of reflectorfotocellen
 Variantreductie dankzij de equivalente output
(normaal gesloten/normaal open)
 Beschermingsklasse IP67 en M12-stekker

Sensortester
 Omschakelbare uitgangsspannung van 5 of 24 V DC
 Auto-detectie van PNP/NPN uitgangen
 Lange bedrijfsduur van tot 10 uren
 Powerbank-functie voor het opladen van externe apparaten,
b.v. smartphones

Verdere informatie: www.automation24.nl/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors

Inductieve sensoren
Artikel-nummer

Omschrijving

Afmetingen

Schakelafstand

Inbouwtyp

Aansluiting

Uw prijs €

104272

AE6/AP-4AA24

M8

4 mm

niet vlak

2 m PVC-kabel

16,40

104273

AE6/AP-3FA24

M8

2 mm

vlak

M8-stekker

16,40

104321

AM6/AP-2AA24

M12

4 mm

niet vlak

2 m PVC-kabel

13,50

104326

AM6/AP-3HA24

M12

4 mm

vlak

M12-stekker

17,50

104354

AK1/AP-2A

M18

8 mm

niet vlak

2 m PVC-kabel

16,50

104357

AK1/AP-3H

M18

8 mm

vlak

M12-stekker

21,00

Capacitieve sensoren
Artikel-nummer

Omschrijving

Afmetingen

Schakelafstand

Inbouwtyp

Uitgangsfunctie

Uw prijs €

104891

C18P/BP-1A

M18

8 mm

vlak

NO/NC

49,00

104899

C30P/00-2A

M30

25 mm

niet vlak

NO/NC

89,00

104900

C30P/00-1E

M30

16 mm

vlak

NO/NC

89,00

104902

CQ55/BP-3E

55 x 35 x 15 mm

25 mm

niet vlak

NO/NC

45,00

Fotocellen
Artikel-nummer

Omschrijving

Functie principe

Bereiksbreedte

Uw prijs €

104431

FQIH/00-0E

Fotocel zender

20 m

17,50

104432

FQID/BP-0E

Fotocel ontvanger

20 m

24,00

104433

FQI7/BP-0E

Reflectorfotocel

400 mm

29,00

104434

FQRN/BP-0E

Reflectorfotocellen

4,5 m

26,00

Details onder: www.automation24.nl/m-d-micro-detectors
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Eickmann

Waarom
Eickman

n?

› Compete
nti
automatise e en innovatie in
ringstechn
iek
› Sensore
n voor betr
ouwbare
objectdete
ctie
› Kwaliteit
made in G
ermany

» Betrouwbare
objectdetectie «
Automation24-assortiment van Eickmann
Wij bieden u hoogwaardige vork- en frame-fotocellen van Eickmann.
Betrouwbare kwaliteit tegen en aantrekkelijke prijs.

Veilige detectie van kleine componenten
Vorkfotocellen/framefotocellen
van Eickmann

 Eenvoudige en snelle montage, omdat zender
en ontvanger in een huis verbouwd zijn
 Hoge schakelfrequentie voor een veilige
detectie van kleine componenten
 Grote keuze aan vorkbreedtes, meetvlakken
voor ieder applicatie
 Snel aangesloten met een M8-stekker met
geïntegreerde LED

www.automation24.nl/vorkfotocellen-framefotocellen

Artikel-nummer

Omschrijving

Uitvoering

Vorkbreedte Actief oppervlak

Soort licht

Schakelfrequentie

Uw prijs €

104921

OGS-10-GUKI-ST3

Vorkfotocel

10 mm

-

Infraroodlicht

2.500 Hz

85,00

103619

OGS-30-PUK-ST3

Vorkfotocel

30 mm

-

Roodlicht

5.000 Hz

100,00

103620

OGS-50-PUK-ST3

Vorkfotocel

50 mm

-

Roodlicht

5.000 Hz

79,00

103847

ORSH-70-PSK-ST3

Frame fotocel

-

70 x 64 mm

Infraroodlicht

5.000 Hz

367,00

104619

ORSH-100-PSK-ST3

Frame fotocel

-

100 x 94 mm

Infraroodlicht

5.000 Hz

419,00

104621

ORSH-150-PSK-ST3

Frame fotocel

-

150 x 144 mm

Infraroodlicht

5.000 Hz

459,00
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WIKA
» Marktleider voor
druk- en
temperatuurmeting «
Automation24-portfolio aan WIKA-producten
In ons WIKA assortiment vindt u verschillende manometers,
druktransmitters, bimetaalthermometers, multifunctionele displays
en weerstandsthermometers. Wij bij Automation24 vertrouwen we op de
wereldwijde specialisten in meettechnologie.

Waarom
WIKA?
› Speciali
st op het g
ebied van
meettechn
iek
› Marktle
ider voor d
ruk- en
temperatu
urmeting
› Meer da
n 70 jaar k
waliteit

Druktransmitters
 Compact ontwerp met G 1/4 procesaansluiting en haakse stekker vorm A
 Verschillende bereiken van -1…600 bar
 Analoge uitgang als 0-10 V of 4-20 mA beschikbaar
 Ideaal voor gebruik in de machinebouw, op pompen en compressoren

Pegelsonden
 Robuuste RVS behuizing met beschermingsklasse IP68
 Hoge nauwkeurigheid voor een precieze meting
 In verschillende bereiken en kabellengtes verkrijgbaar
 Eenvoudige niveaumeting in rivieren, meren, klaring, sedimentatie
en regenbekkens

Manometer
 Gevulde en ongevulde Bourdon-manometers voor
industriële toepassingen
 Grote keuze bereiken van -1…600 bar
 Verkrijgbaar in 63 mm en 100 mm
 RVS uitvoeringen voor agressieve media

Weerstandsthermometer
 Pt100 kabelsensoren als dompel-, inschroef- en oplegvarianten
 verschillende meetbereiken van -50…260 °C
 Alle direct uit voorraad leverbaar
 Bijpassende hulsen verkrijgbaar

Verdere informatie: www.automation24.nl/wika
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Murrelektronik

Waarom
Murrelek
tr

» Slimme
schakelkastvoeding «

› Systeem
oploss

onik?

ingen op m
aat
› Snelle in
stallatie en
montage
› Hoge pre
staties en
kwaliteit

Automation24-assortiment van Murrelektronik
De M8- en M12-sensorkabels van Murr maken gunstige bekabeling
van uw sensoren mogelijk. Krachtige producten op het gebied van
schakelkasttoevoer, zoals transformatoren en stroomonderbrekers voor
apparaten, maken het assortiment Murr-producten van Automation24
compleet.

Meerkanaals stroomonderbrekers
 Varianten met vaste of instelbare uitschakelstromen
 Bijzonder compacte afmetingen
 Vroegtijdige waarschuwing wanneer de belasting te hoog is
 Foutmelding via potentiaalvrij signaalcontact

Transformatoren
 Isolatie-, controle- en veiligheidstransformatoren voor elke toepassing
 Multispanningsvarianten voor flexibel gebruik
 Tot een vermogen van 2.000 VA uit voorraad leverbaar

Sensorkabels
 M12- en M8-sensorkabels voor toepassingen zonder bijzondere eisen
 UL gecertificeerde PVC-kabels in 2 m, 5 m en 10 m lengte verkrijgbaar
 Rechte en haakse versies beschikbaar
 Vergulde contacten voor een veilige verbinding

Passende accessoires voor professionele bekabeling

Kabelbescherming
Betrouwbare kabelbescherming
van Murrplastik

Kabelbinder

Adereindhulzen

Starre kabelbinder om
leidingen te bundelen

Geïsoleerde adereindhulzen
made in Germany

Verdere informatie: www.automation24.nl/verbindingstechniek
15

LAPP

Waarom
L APP?

» Sterk in kabels en
verbindingstechniek «
Automation24-portfolio aan LAPP kabels
LAPP biedt top producten voor verbindingstechniek en oplossingen
voor uw schakelkastbedrading. Of sensor-, data- of Besturingskabel,
Automation24 heeft een ruime keuze aan LAPP-kabels, verschroevingen
en doorvoeringen.

› Wereldw
ijd
van innova 60 jaar lang leveranci
tieve kabe
ltechnolog er
› Breed sc
ie
ala aan pro
ducten, va
kabels tot
n
be
accessoire vestigingsmiddelen
s
tot
› Hoogwa
ardige, be
trouw
duurzame
oplossinge bare en
n

Enkele aderige kabels
 Enkeladers voor uw schakelkasten en machines
 HAR-certifcaat voor europawijd gebruik
 Versies in H05V-K en H07V-K in verschillende kleuren
 0,5 mm² tot 16 mm² uit voorraad leverbaar

Sensorkabels
 Robuuste, duurzame en betrouwbare UNITRONIC® sensorkabels
 Geschikt voor diverse verschillende toepassingen
 Zeer flexibele versies beschikbaar voor bewegende toepassingen

Datakabels
 Industriële ETHERLINE®-datakabels voor Ethernet en PROFINET
toepassingen
 Hoge overdrachtsnelheid voor snelle data-transmissie
 UNITRONIC® datakabel voor diverse machines

RJ45-Patchkabel
 Dubbel afgeschermde patchkabels CAT 6A in verschillende kleuren
 De netwerkkabel voor uw netwerk
 Flexibele knikhuls en geoptimaliseerd ontgrendelingsmechanisme
 Verschillende lengtes en kleuren tot 10 m lengte op voorraad

Alle Producten onder: www.automation24.nl/lapp
16

Individueel samen te stellen

ÖLFLEX® Kabel als meterware
van LAPP

Artikel-nummer

Omschrijving

Ader aantal

Diameter

Buiten diameter

Afscherming

Mantelkleur

Uw prijs €
per meter

103720

00100224

3

0,75 mm²

5,7 mm

nee

grijs

0,55

103721

00100234

4

0,75 mm²

6,2 mm

nee

grijs

0,70

103724

00100644

3

1,5 mm²

6,7 mm

nee

grijs

0,80

103726

00100664

5

1,5 mm²

8,1 mm

nee

grijs

1,35

103728

0035458

3

1,5 mm²

10,3 mm

ja

transparant

2,00

103729

00354593

4

1,5 mm²

11,3 mm

ja

transparant

2,10

Verdere informatie: www.automation24.nl/oelflex

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl
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PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP

Waarom
d
merken? eze drie sterke
› Drie me
rken – drie
keer top-k
› Snelle e
waliteit
n eenvoud
ige bekabe
› Perfecte
ling
ove
behuizing rgang tussen kabel
en

Automation24-assortiment aan verkabelingstechniek
Met PFLITSCH, Trelleborg en CONTA-CLIP bieden wij
u bij A
 utomation24 drie top-merken voor eerstklassige
verkabelingstechniek aan. Of doorvoering of kabelverschroevingen,
met producten van deze merken lukt de bekabeling altijd.

Kabelverschroevingen van PFLITSCH
 Metrische kunststof-, messing- en RVS-verschroevingen verkrijgbaar
 Hoge beschermingsgraad en groot afdichtingsgebied dankzij variabel
afdichtingsinzetstuk
 EMC-variant met 360° contact van het schild

Kabeldoorvoeringen van CONTA-CLIP
 Modulair kabeldoorvoersysteem voor geassembleerde en
niet-geassembleerde kabels
 Grote keuze aan dichtingen voor verschillende kabels
 Geen gecompliceerde demontage bij lengte aanpassing of het
wisselen van de kabels
 Veilige afdichting dankzij beschermingsklasse IP66

Kabeldoorvoeringen van Trelleborg
 Kabeldoorvoersysteem voor niet-geassembleerde kabels
 Grote variatie aan aantal aders en kabeldiameters
 Modulaire doorvoeringen ook voor grote kabeldiameters
 Top prijs/kwaliteit verhouding

Moet de verbinding naar de schakelkast flexibel zijn?

Inbouwstekkers
M12 inbouwstekkers voor
sensor- en datasignalen

Rechte stekkers
Grote keuze aan robuuste
rechte stekkers

Frontelementen
Praktische RJ45 en
USB sockets

Ontdek onze volledige productportfolio op: www.automation24.nl/bekabeling-van-schakelkasten
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Siemens

Waarom
Siemens

?

»Voor uitstrevende procesautomatisering
en industriële controles «
Automation24-portfolio aan Siemens-producten

› Internati
ona
componen le marktleider in
te
automatise n voor industriële
ring
› Wereld
bekende k
walite
men vertro
uwen kan it, waarop
› Innovati
e, kwaliteit
en continu
ïteit

Een ruime keuze aan Siemens-producten tegen top prijzen
in het A
 utomation24-assortiment. Met deze producten is de
procesautomatisering en besturing van uw machines en systemen
eenvoudig en efficiënt.

LOGO! Kleine besturing
 De beste start in de besturingsstechniek
 Ideaal voor kleinere automatiseringstaken op het gebied van machine-,
bouw- en procesautomatisering
 Eenvoudig, ruimtebesparend, efficiënt en modulair uitbreidbaar
Verdere informatie: www.automation24.nl/siemens-logo

SIMATIC S7-1200
 Besturingen voor kleine en middel grote automatiseringsoplossingen
 Geïntegreerde communicatie- en technologiefuncties
 Individueel modulair uitbreidbaar

SIMATIC ET200 SP
 Innovatief IO-systeem voor compact schakelkasten
 Snelle gereedschapsloze bedrading dankzij push-in technologie
 Communicatie via PROFINET met isochrone backplane-bus
 Eenvoudige probleemoplossing met kanaalspecifieke diagnostische functies

HMI bedienpanels
 Afhankelijk van de vereisten, de SIMATIC HMI Basic of Comfort Panels
 Eenvoudige en intuïtieve bediening met een touch-funktion
 SIMATIC WinCC voor snelle ontwikkeling van visualisaties

Verdere informatie: www.automation24.nl/besturingstechnologie
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Zeer flexibel en modulair
SIMATIC S7-1200
van Siemens

 Compacte automatiseringsoplossingen met geïntegreerde
communicatie- en technologiefuncties
 Modulair voor kleine en middel grote automatiseringsoplossingen
 Geïntegreerde PROFINET-interface voor perfecte interactie
met andere automatiseringscomponenten
 Efficiënte engineering in de TIA Portal van planning tot programmering
tot simulatie

www.automation24.nl/simatic-s7-1200

Artikel-nummer

Omschrijving

Beschrijving

VK €

Uw prijs €

101692

6EP1332-1SH71

Schakelvoeding PM1207, 24 V DC/2,5 A

74,00

66,60

101655

6ES7214-1AG40-0XB0

Compact CPU 1214C, DC/DC/DC, PROFINET

360,00

324,00

101677

6ES7223-1BH32-0XB0

Digitale ingangs-/uitgangsmodule SM 1223, 8 DI/8 DO 0,5 A

165,00

148,50

101682

6ES7231-5PD32-0XB0

Analoge ingangsmodule SM 1231 RTD, 4 x Pt100/Pt1000

298,00

268,70

105267

6ES7822-0AA06-0YA5

Software SIMATIC STEP 7 Basic V16

336,00

319,00

20

Siemens
ifm efector

SINAMICS V20 inverter
 Economische aandrijfoplossing voor toepassingen met eenvoudige
bewegingen
 Snelle inbedrijfstelling dankzij geïntegreerde applicatiemacro's
 Perfecte oplossing voor ventilatoren en transportbanden
Verdere informatie: www.automation24.nl/sinamics-v20

SINAMICS G120C Frequentieregelaar
 Voor individuele toepassingen zoals compressoren, material handling
of logistiek
 Voor het aansturen van continue processen met hoge snelheid en
koppelnauwkeurigheid
 Eenvoudige en snelle installatie en diagnose met het
Smart Access Modul

Geoptimaliseerde water- en luchtbeweging
voor de infrastructuursector
De nieuwe frequentieregelaar SINAMICS G120X
van Siemens

vanaf

713,00 €

 Extra robuust met gelakte oppervlakken en spatwater bestendigheid
 Integrated Intermediate Throttle voor een werking onder alle omstandigheden
 Spaarzaam door specifieke energie-efficiëntiefuncties
 Eenvoudige installatie met optionele Smart Access-module

www.automation24.nl/sinamics-g120x
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Siemens

Motorstarters/motoraftakkingen
 Compacte motorstarters tot 3 kW als een directe of omkeerbare starter
 Softstarters tot 18,5 kW
 Plaatsbesparende compacte SIRIUS-starters combineren
stroomonderbrekers en bewakingsrelais in één apparaat

Contactor/hulpcontactor
 Compacte SIRIUS contactoren in de maat S0/S00 tot 18,5 kW
 Slijtvrije halfgeleidercontactoren voor toepassingen met hoge
schakelfrequenties
 Optimaal combineerbaar met alle producten van de
SIRIUS systeembouwpakketten

Overbelastingsrelais
 Thermisch overbelastingsrelais CLASS 10 voor veilige motorbeveiliging
tot 18,5 kW
 Elektronische stroombewakingsrelais met een groot instelbereik
voor minder voorraad
 Praktische stand-alone apparaten voor eenvoudige bediening

Stroomonderbrekers
 SIRIUS-stroomonderbrekers voor motorbeveiliging zorgen voor veilige
bescherming tegen kortsluiting en overbelasting
 Stroomonderbrekers voor startercombinaties en lastaanvoerders in de
maten S0/S00
 Uitgebreide accessoires voor de eenvoudige aansluiting van alle
producten van het SIRIUS modulaire systeem

Verder componenten uit het bereik van de beschermingstechniek

Zekeringsautomaten
Optimale kortsluiting en
netbeveiliging

Aardlekschakelaar
Veilige reststroomdetectie en
persoonlijke bescherming

Brandbeveiligingsschakelaar
Detecteert betrouwbaar seriële
en parallelle boogfouten

Verdere informatie: www.automation24.nl/siemens
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Selec, TELE

Waarom
Selec en
TELE?

Automation24-assortiment van Selec en TELE

› Betrouw
bare tijdre
lais
› Bewakin
gsrelais te
r voorkom
van machin
ing
e-uitval
› Uitsteke
nde
beveiliging producten voor
e
systemen n kwaliteit in uw

Bij TELE hebben we bewakings- en tijdsrelais voor betrouwbare
bescherming van machinesystemen. Naast de tijdrelais bieden wij bij Selec
ook producten op het gebied van stroom- en spanningsbewaking, timers,
procesdisplays/-tellers en temperatuurregelaars.

Tijdrelais van Selec
 Analoge en digitale tijdrelais voor DIN-rail montage
 Verder UL-goedkeuring voor wereldwijd gebruik
 Tot 15 tijdfuncties en 10 tijdbereiken voor maximale flexibiliteit

Bewakingsrelais van Selec
 Spanningsbewaking van over- en onderspanning in 1- en 3-fasen systemen
 Stroom- en kortsluitingsbewakingsrelais voor optimale systeembescherming
 Compacte bewakingsrelais voor fasevolgorde, fasefout en asymmetrie

Tijdrelais van TELE
 Betrouwbaar industrie tijdrelais in drie modellen
 Een spanningsbereik van 12…240 AC/DC voor flexibiliteit
 Als multifunctioneel relais of ster/delta startvariant beschikbaar

Bewakingsrelais van TELE
 Hoogwaardige bewakingsrelais in verschillende uitvoeringen
voor alle toepassingen
 Optimale machines en systeem bescherming door stroom
ofspanningsbewaking
 Niveaubewakingsrelais met geintergreerde tijdsfuncties		
 Relais voor bewaking van temperatuursensoren in de motorwikkeling		
		

Ontdek onze volledige productportfolio op: www.automation24.nl
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Eaton
» Een grote keuze aan
procesweergaves
en tellers «

Waarom
Eaton?

› Innovati
e en techn
ische perfe
› Een gro
ctie
te keuze a
an
proceswee
rgaves en
tellers
› Voor all
e applicati
es de juiste
oplossing

Automation24-portfolio aan Eaton-producten
Met expertise combineert Eaton innovatie en langdurige kwaliteit en
biedt zo een breed scala aan commando- en signaleringsapparatuur.
Wij bieden de signaaltorens van Eaton voor de statussignalering van uw
systemen. U vindt ook speed-starters en lastscheiders van Eaton.

Drukschakelaars
 Tastende en rastende drukschakelaars in alle gangbare kleuren
 Eenvoudig bestellen in set met contactelement en frame
 Passende accessoires zijn online verkrijgbaar

Verlichte drukknopen
 Verlichte drukknopen voor de statussignalering van uw systemen
 Betrouwbaar dankzij LED-technologie voor gelijk en wisselspanning
 Ook als innovatieve RG of RGB variant verkrijbaar

Sleutelschakelaars
 RMQ-Titan sleutelschakelaar voor geautoriseerde bediening
van de applicatie
 Als een rastende of tastende variant met verschillende posities
beschikbaar
 Ook compleet met opbouwkast verkrijgbaar

Nooduit knop
 Nooduit knop voor het veilig uitschakelen bij gevaar
 Varianten met sleutelbediening voor extra veiligheid
 Passende opbouwkasten en labels verkrijgbaar

Verdere informatie : www.automation24.nl/eaton
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Eaton

Signaaltorens
 Optimale zichtbaarheid van machinetoestand dankzij LED-technologie
 Compleet of zelf samen te stellen
 Met akoestische of knipper module combineerbaar

Lastschakelaars
 Beschikbaar als een eenvoudige aan-uitschakelaar of als een
loskoppelingsschakelaar met noodstopfunctie
 Verschillende maten tot 63 A direct leverbaar
 Als inbouw variant voor de schakelkast of als opbouw in eigen behuizing

Speed-starter
 Praktische combinatie uit frequentieregelaar en motorstarter
 Eenvoudige instelling met een schroevendraaier of bedieneenheid
 Een tot drie fase varianten tot 7,5 kW beschikbaar

Kent u de signaaltorens/lampen van ifm, PATLITE en LED2WORK?

Configureerbare signaaltorens
van ifm

Signaaltoren als complete set
van PATLITE

Signaallampen in de
gewenste kleuren
van LED2WORK

Alle signaaltorens zijn te vinden op: www.automation24.nl/signaalzuilen
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Maximaal gebruiksgemak in zware industriële omstandigheden!

Opdracht en meldapparaten RMQ-Titan
van Eaton

 Miljoenen keren bewezen in applicaties
 Veiligheid voor al uw applicaties
 Geïntegreerd systeem voor al uw wensen

www.automation24.nl/rmq-titan

 N
 ieuw: Vlak contact- en LED-element voor
meer ruimte

-40 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Beschrijving

VK €

Uw prijs €

100947

216512 - M22D-G-X1/K10
216517 - M22WRS/K11
216529 - M22I2-M1
229746 - FAK-R/
KC11/I
216523 - M22PVS/KC11/IY

Drukknop, groen, tastend, tekst: I, 1 x NO

14,30

8,60

Sleutelschakelaar, rastend, tekst: 0-I, 1 x NO/NC

63,20

37,90

Dubbele drukknop, compleet in behuizing, 2 x NO/NC

50,60

30,40

Voet/slag drukknop, tastend, paddenstoelkap rood, compleet

64,30

38,60

Nooduit knop, compleet
1 x NO/NC

81,20

48,70

100968
100972
101071
100979
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TERZ, Helmholz, Anybus

Waarom
deze drie
merken?
sterke

Intelligente verbindingstechniek bij Automation24

› Drie ste
rke m
netwerken erken voor intellig
ent
van uw syst
emen
› Efficiënte
ge
robuuste e gevensoverdracht m
n krachtig
e producte et
› Betrouw
n
bare
en wireless Ethernet-, PROFIN
EToplossinge
n

Met Helmholz bieden we robuuste Managed PROFINET Switches voor
efficiënte datatransfer tussen machines aan. Unmanaged Fast E thernet
Switches van TERZ zijn robust en krachtig. Anybus-producten voor
draadloos Ethernet ronden het bereik van intelligente verbindingstechnologie af.

Wireless Ethernet von Anybus
 Betrouwbare draadloze oplossing in Industrial-Ethernet-Netwerken
 Ondersteunt de machinecontrole via Bluetooth-protokol,
of WLAN-verbinding
 Compatibel met alle Ethernet Protokollen zoals PROFINET of EtherNet/IP

Managed PROFINET Switches van Helmholz
 Managed PROFINET als 4- of 8-port variant met compacte afmetingen
 Prioritering van PROFINET-verkeer in uw netwerk
 PROFINET-protocollen zoals LLDP of DCP en diagnose-alarmen
zijn compatibel

Unmanaged Fast Ethernet Switches van TERZ
 Platte Ethernet-switches van de Nite-RF-serie voor DIN-rail en Nite-RW
voor opbouwmontage als 5, 8 en 16 porters
 De smalle NITE-RS Switches nemen het minste plek in de schakelkast in
 Robuuste M12-Switches voor gebruik in het veld als 4, 6 en 8 poorten met
E1-goedkeuring en conform DIN EN 50155

Geschikte componenten voor gestructureerde netwerkbekabeling

PROFINET en Ethernetconnectoren in het veld

RJ45 en M12 PROFINET
patchkabels

Ethernet uen PROFINET
kabels als meterware

Meer onder www.automation24.nl/industriele-communicatie-techniek
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Schakelkastvrij netwerken direct in het veld!
Robuuste M12 Fast Ethernet Switches
met hoge beschermingsklasse
von TERZ

 	Ultracompact, robuust IP65/IP67 metalen behuizing
 4,
	 6 en 8 poorten met een overdrachtssnelheid van
10/100 Mbits
 Groot temperatuurbereik
-40 tot 70 ° C
 Industrie
	
(PROFINET)- volgens
DIN EN 50155

Verdere informatie: www.automation24.nl/terz-ie

Artikel-nummer

Omschrijving

Aantal

Beschermingsklasse Bedrijfstemperatuur

Ingangsspanning

Uw prijs €

104043

411300

4

IP65/IP67

-40…70 °C

8...28 V AC/9...36 V DC

204,00

104044

411500

6

IP65/IP67

-40…70 °C

8...28 V AC/9...36 V DC

225,00

104045

411600

8

IP65/IP67

-40…70 °C

8...28 V AC/9...36 V DC

256,00

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl
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LED2WORK, PATLITE

Waarom
LED2WO
PATLITE
RK en
?

Automation24-portfolio van LED2WORK en PATLITE

› Gebruik
van
stroomverb LED's voor een laag
ruik en wa
rmte-uitst
› Bespaar
oot
tot 70 % e
n
e
rg
iekosten
› Lange b
edrijfsduu
r van tot 6
uren
0.000

Wenst u een perfecte belichting van uw werkplekken? Dan bieden wij
u de beste oplossingen met de verschillende modellen van LED2WORK.
U kunt de machine- en systeemveiligheid ook verhogen met signaaltorens
en lampen van PATLITE.

Signaaltorens van PATLITE
 Slank en elegant design ondanks een beschermingsklasse tot IP65
 Afhankelijk van het systeemontwerp, verkrijgbaar in
de behuizingskleuren, crèmewit en zilver
 Modulair "turn-and-snap"-ontwerp voor individuele configuratie
van de LED-eenheden en akoestische modules

Compacte signaallichten van PATLITE
 Eenkleurig model met 5 kleuropties (rood, geel, groen, blauw en wit)
 Multicolor-variant met capacitieve aanraaksensor en akoestisch alarm
als optie beschikbaar
 Gelijkmatige lichtverdeling dankzij nieuw ontwikkelde reflector
 Hoge beschermingsklasse voor gebruik in een ruwe omgeving

Groot assortiment met meer dan 300.000 producten

OP VOORRAAD

Overtuig u zelf: www.automation24.nl
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LED2WORK

Buisverlichting
 Oliebestendige lampen met breukbestendig glas, voor het gebruik in machines
 Tot 50.000 bedrijfsuren zonder onderhoud
 Daglichtwit, Ra85 flikkervrij licht zonder UV- of IR-componenten

Opbouwlampen
 E nergiezuinige LED-technologie in wit daglicht met gelijkmatig
en flikkervrij licht
 Verschillende uitvoeringen en bedrijfsspanningen voor alle toepassingen
 Passemde montagetoebehoren en dimmer

Signaallampen
 Voor de signalering van verschillende machinestati
 Slank design voor een eenvoudige intergratie in uw installatie
 A
 fhankelijk van de besturing kunnen alle kleuren in de RGB-spectrum
worden gegenereerd

Systeemlampen
 Optimale LED-verlichting voor systeemwerkstations en teststations
 Eenvoudige vervanging van de huidige verlichting
 Mat paneel voor homogene, verblinding en schaduwvrije verlichting

-10 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Beschrijving

VK €

Uw prijs €

104246

118110-01

TUBELED_40 II, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 280 mm, IP67/IP69K

142,00

127,80

104254

118410-02

TUBELED_40 II, ECO-Version, 24 V DC, 17 Watt, 715 mm, IP67/IP69K

172,00

154,80

104239

116010-01

INROLED_50, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 305 mm, IP67/IP69K

123,00

110,70

103824

114310-02

TECLED, 220...240 V AC, 23 Watt, 910 mm, IP54

183,00

164,70

103692

110890-11

SIGNALED, RGB LED, 24 V DC, 8 Watt, 260 mm, IP54

83,00

74,70

31

Machinestatus altijd helder!

LR de nieuwste generatie
aan signaallampen
van PATLITE
 Efficiënte lichtmodule met hoge
verlichtingssterkte
 Volledig ingekapselde buzzermodule
met 4 ingebouwde tonen
 Grote keuze aan montagemogelijkheden
 Robuuste polycarbonaat-behuizing met hoge
bescherming

www.automation24.nl/patlite-signaallampen

-10 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Beschrijving

VK €

Uw prijs €

104158

LR4-202WJNU-RG

Rood/groen, continu licht, directe montage, zilver

92,00

82,90

104157

LR4-202WJBW-RG

Rood/groen, continu licht, directe montage, wit

115,00

103,50

104160

LR4-302WJBU-RYG Rood/geel/groen, continu licht/Blinklicht /buzzer, directe montage, zilver

146,00

131,40

rood/geel/groen/blauw/helder, continu licht, directe montage, zilver

159,00

143,10

rood/geel/groen/blauw/helder, continu licht/Blinklicht /buzzer
buismontage, wit

199,00

179,10

104166
104173

LR4-502WJNURYGBC
LR4-502PJBWRYGBC

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl
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PHOENIX CONTACT

Waarom
PHOENIX
CONTAC
T?

» Robuste automatiseringstechniek
voor de harde werkdag «
Automation24-assortiment van PHOENIX CONTACT

› Precisie
, betr
uitgebreid ouwbare kwaliteit
en
e technisch
e kennis
› Robuste
auto
voor de ha matiseringstechnie
rde werkd
k
ag
› Kwaliteit
sinds bijna
100 jaar

We hebben een uitgebreid assortiment PHOENIX-producten. Naast de
componenten van een schakelkast, zoals schakelende voedingen/UPS en
overspanningsbeveiliging, ook de bekabelingstechnologie in de vorm van
sensorkabels, connectoren, sensor-/aktor-boxen en klemmen. Nieuw in
het assortiment zijn ook de PTFIX-distributieblokken.

Terminals
 Volledige flexibiliteit: Rijenklemmen met schroef of push-in techniek
 Eenvoudige overbruggingsoptie dankzij de dubbele tray
 Minder voorraad door uniforme overbruggings- en markeeraccessoires
 Ook als rangeer of distributieoplossing verkrijgbaar

Koppelrelais
 Electromechanische en solid-state relais met snelle push-in- a ansluittechniek
 Bijzonder smalle uitvoeringen verkrijgbaar in een breedte van 6,2 mm
 Eenvoudig en snel bestellen dankzij complete apparaten
 Tijdbesparende potentiaalverdeling via bruggen

Connectors
 Talrijke industriële signaal-, data- en sensor-/aktor-stekkers
 Alle standaard modellen in M8 of M12 direct leverbaar
 Eenvoudig on site te bedraden, dankzij schroef, push-in
of QuickON-aansluittechniek

Sensor-/aktor-boxen
 Passieve sensor-/aktor-boxen voor het bundelen van meerdere signalen op
een stamkabel
 Robuuste en afgedichte verdeler voor ruw veldgebruik, ook als een
roestvrijstalen variant
 Uitvoeringen met vaste kabel of aansluitingen beschikbaar

Ontdek onze volledige productportfolio op: www.automation24.nl/phoenix-contact
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Flexibel en plaatsbesparend

bijvoorbeeld:

-33 %

Systeempakket PTFIX-distributieblokken 1092040 - PTFIX L-BOXX
Artikel-nummer: 104623

299,00 €

VK:
449,00 €

Distributieblokken PTFIX
van PHOENIX CONTACT

 Distributieblokken direct inzetbaar voor gebruik
 Flexibel te gebruiken in uw installatie, voor verschillende toepassingen
 Tijdbesparende aansluiting zonder gereedschap, door de push-in technologie

Verdere informatie: www.automation24.nl/ptfix-distributieblokken
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PHOENIX CONTACT

Geschakelde voedingen/USV
 Passende stroomverzorging voor al uw toepassingen: Productfamilie
met verschillende functionaliteiten en prestatieklassen
 Flexibel gebruik dankzij internationale goedkeuringen en een groot
ingangsspanningsbereik
 Verschillende bereiken met 12 of 24 V DC uitgangsspanning
tot 480 Watt uit voorraad leverbaar

Zekeringsautomaten
 Effectieve overspanningsbeveiliging voor alle standaard toepassingen
en signaaltypen
 Bescherming tegen tijdelijke en hoogfrequente spanningen door
combinaties van interferentiefilters en overspanningsbeveiliging
 Het compacte ontwerp neemt weinig plek in

Schakelkaststopcontacten
 Simpele bedrading dankzij schroef of push-in aansluittechniek
 Alle standaard types voor een Europa-wijde inzet beschikbaar
 Eenvoudige en tijdbesparende DIN-rail montage

-24 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Stekker-typ

Nominale
stroom

104281

0804026 - EO-CF/
UT/LED
0804040 - EO-CF/
PT/LED
0804053 - EO-G/
UT/SH/LED
0804022 - EO-E/
PT/SH/LED

C/F

16 A

Schroefaansluiting

9,43

7,10

C/F

16 A

Push-in aansluiting

9,43

7,10

G (Groot-Brittannië)

13 A

Schroefaansluiting

9,43

7,10

E (Frankrijk)

16 A

Push-in aansluiting

10,95

8,50

104277
104283
104278

Aansluiting

VK €

Uw prijs €

Optimale bescherming voor 24 V DC gebruikers

Elektronische stroomonderbrekers
Kortsluiting op tijd herkennen en reageren.

Verdere informatie: www.automation24.nl/apparaatbeschermingschakelaars
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ifm
WAGO
efector

Waarom
WAGO?

» Specialist voor
verbindingstechniek «
Automation24-portfolio aan WAGO-producten

› Innovati
eve
technolog CAGE CLAMP®
ie
voor schro als een veilig altern
atief
efverbindin
gen
› Hoogwa
ardig
met zende e interface-elektro
n
rs en isola
tieversterk ica
› Marktle
e
rs
ider
oplossinge met individuele
n

Met de clamp-verbinding bieden aansluitklemmen voor alle
soorten geleiders een veilig alternatief voor c onventionele
schroefverbindingen. Nieuw Assortiment van A
 utomation24
de JUMPFLEX® omvormers en signaalconditioners van WAGO voor hoogwaardige
interface-elektronica.

Verbindingsklemmen
 Verbindingsklemmen voor de aansluiting van alle adertypes ook zonder
voorbehandeling
 Diameters tot 6 mm² kunnen per klem afzonderlijk worden gemengd
 Snelle montage op een DIN-rail met behulp van een optionele
montageadapter

Meetomvormer
 De passende meetomvormer voor alle standaard applicaties in smalle
uitvoering
 Individuele aanpassing aan de applicatie op locatie dankzij DIP-schakelaars
op het apparaat
 Snelle bedrading dankzij push-in aansluiting

Isolatieversterker
 Galvanische isolatie van ingangs- en uitgangssignalen en
voedingsspanning
 Nul- en overspanningsaanpassing om fout- of signaalverschuivingen te
compenseren
 Bijzonder compact in de schakelkast met een breedte van slechts 6 mm

-25 %
Artikel-nummer

Omschrijving

Beschrijving

VK €

Uw prijs €

104653

857-500

Frequentieomvormer voor NPN- of PNP-sensoren

229,60

172,20

104665

857-800

Temperatuurtransmitter voor Pt-sensoren

169,20

126,90

104630

857-400

Isolatieversterker voor stroom/spanning

223,30

167,50

104659

857-411

Isolatieversterker voor stroom (vast ingesteld)

148,70

111,00

104662

857-423

Isolatieversterker met signaalverdubbeling

237,60

178,20

Ontdek onze volledige productportfolio op: www.automation24.nl
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FIBOX, Rittal, Raychem

Waarom
deze drie
merken?
sterke
› Betrouw
bare
elektronisch bescherming van uw
e compone
nten
› Robuust
e industrië
le behuizin
schakelkast
gen e
en van me
taal en kun n
› Bijpasse
ststof
nde access
oires
ventilatore
n, schakelk zoals filterastverwarm
en dergelij
ke
ers

Automation24-assortiment aan behuizingen,
schakelkasten en toebehoren

Met FIBOX, Rittal en Raychem combineren we drie merken van
 etrouwbare behuizingen en schakelkasten. Van FIBOX hebben wij
b
kunststofbehuizing en de bijbehorende accessoires. Met Rittal bieden we
robuuste metalen behuizingen en schakelkasten aan, en de bijpassende
toebehoren. Raychem rondt het Automation24 assortiment af met hoogwaardige aluminium behuizingen.

Polycarbonaat behuizingen van FIBOX
 Robuuste en slagvaste polycarbonaat behuizingen en wandkasten
 Corrosie-, weer- en UV-bestendig ook voor buitentoepassingen
 Duidelijk lichter als staal en makkelijker te bewerken

Staal behuizingen van Rittal
 Compacte plaatstalen wandkasten en aansluitdozen in vele maten
 De passende montagetoebehoren voor een snelle en eenvoudige inbouw
 Filter ventilatoren en schakelkastverwarmingen uit voorraad leverbaar

Aluminium behuizingen van Raychem
 Hoogwaardige, gepoedercoate aluminium behuizingen voor
industrieel gebruik
 In vele maten en met de passende accessoires uit voorraad leverbaar
 Ook verkrijgbaar als EX-versie voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Artikel-nummer

Omschrijving

Hoogte

Breedte

Diepte

Uw prijs €

103638

RJ05

75 mm

80 mm

57 mm

8,50

103639

RJ06

125 mm

80 mm

57 mm

10,80

103640

RJ07

175 mm

80 mm

57 mm

13,00

103642

RJ11

122 mm

120 mm

81 mm

19,90

103643

RJ21

220 mm

120 mm

81 mm

26,70

103646

RJ19

230 mm

200 mm

113 mm

41,90

37

Innovatieve en robuuste oplossingen

Schakelkasten en toebehoren
van Rittal

 Compacte-schakelkasten AX
 Klemmenkasten KX
 Filter ventilatoren
 Schakelkastverwarming

www.automation24.nl/rittal
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Weidmüller, KNIPEX, Wera

Waarom
deze drie
merken?
sterke

Automation24-portfolio aan gereedschappen
Aanbieding met drie van de toonaangevende fabrikanten op het gebied
van gereedschap wij bij Automation24 bieden u een hoogwaardig
assortiment schroevendraaiers, tangen, snij-, krimp- en stripgereedschap.

› Innovati
eve
voor de be S T R IPA X®-oplossing
sc
e
aan kabels hadigingsvrij werke n
n
› De were
ldbe
specialist v roemde gereedsch
a
oor meer
prestaties ps› Wera –
de expert
op het
schroefgere
edschappe gebied van
n

Striptangen van Weidmüller
 Ergonomisch stripgereedschap voor precies werken
 Professioneel snijgereedschap voor het knippen
van koper- en aluminiumkabels
 Handig krimpgereedschap voor optimale verwerkingskwaliteit

Krimpgeraadschap van KNIPEX
 Innovatieve krimptang Twistor 16 met groot krimpbereik van 0,14…16 mm²
 Automatisches stripgereedschap voor sensor/aktor-kabels
 T wistCut – het handige snijgereedschap voor lege en gemonteerde gegolfde
buizen

Schroefgereedschap van Wera
 Hoogwwardige schroevendraaier en sets voor snel en gebruiksgemak
 Joker – de ingenieuze combinatiesleutel met vasthoudfunctie en eindstop
 Wera2go – de stabiele en combineerbare gereedschapstassen
voor onderweg

Kabelverschroevingen eenvoudig gemonteerd!
SKINMATIC® RZ – Universeel montagegereedschap
van LAPP

Verdere informatie: www.automation24.nl/lapp-montagegereedschap
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Van sensor tot schakelkast
Het complete pakket voor uw installatie
-15 %

PHOENIX CONTACT
Elektronische stroomonderbrekers
Artikel-nummer: 102599

87,90 €

VK:
103,50 €

-20 %

ifm
Elektronische druksensor
Artikel-nummer: 102061

275,00 €

VK:
343,70 €

Rittal
Filterventilator SK 3237.124
Artikel-nummer: 103453

47,60 €

-22 %

microsonic
Ultrasone sensor
Artikel-nummer: 100404

139,00 €

VK:
178,00 €

-22 %

ifm
Laserafstandssensor
Artikel-nummer: 103205

239,00 €

Selec
Spanningbewakingsrelais
Artikel-nummer: 104295

19,00 €

VK:
306,00

www.automation24.nl/sensor-schakelkast

Graag geven wij u persoonlijk advies!
+31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (gratis)

info@automation24.nl
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LIVECHAT
www.automation24.nl

LIVECHAT

Ons doel is uw tevredenheid!
Het passende product voor u op voorraad
Ons doel is om u een breed assortiment op het gebied van de automatiseringstechniek aan te bieden. Tegelijkertijd is de
portfolio beperkt om alle producten in voldoende hoeveelheden op voorraad te hebben, en om uitstekend technisch
advies voor alle producten te kunnen garanderen. Daarom bieden we bewust geen identieke producten van verschillende
fabrikanten aan, en maken we een voorselectie voor u. 
Met meer dan 300.000 artikelen op voorraad, kunnen we u garanderen dat we binnen 24 uur verzenden!

Uw mening is belangrijk voor ons
We zijn trots op meer dan 80.000 tevreden klanten die profiteren van ons product- en serviceaanbod.
Dit wordt ook door onze "zeer goed" Trusted Shops beoordeling met bijna 5 van 5 sterren in alle 3 bereiken bevestigd.
Levering, goederen en klantenservice. De snelle levering, de goede service met live chat en technische expertise evenals
de uitgebreide informatie over de levering nadat de bestelling is voltooid, worden bijzonder gewaardeerd.

Alles perfect.
Perfect!

Redelijke prijzen, netjes verpakt en
de kwaliteit is erg goed zoals verwacht.

Zeer goede goederen, goed
verpakt, snel geleverd.

Hartelijk dank!
Service, advies
en kwaliteit ...
... de producten zijn top. Ik koop hier graag.

Prettig contact en super
snelle levering.

Nederland

Hoofdkantoor

Automation24
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
Telefoon: +31 (33) 7999377
00800 24 2011 24 (free)
info@automation24.nl

Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen, Duitsland
Telefoon: +49 (201) 52 31 30-0
00800 24 2011 24 (free)
info@automation24.de

www.automation24.nl

www.automation24.de

