


... det definierar oss!

Vi är din onlinespecialist på standardprodukter för automationsteknik till ett oslagbart pris.  
Från givare till kopplingsskåp! – hos oss kan du hitta det du letar efter! Som en internationell webbutik har vi sålt 
 automationskomponenter från utvalda tillverkare i åtta framgångsrika år. Alla produkter finns tillgängliga från lager. Även 
om du bara beställer en enstaka artikel, sparar du i genomsnitt 24% på leverantörens rekommenderade pris. 

Du som kund står alltid i fokus i vår verksamhet. Vårt mål är att erbjuda dig en enkel och snabb inköpsprocess med 
 kompetent rådgivning samt snabb och säker leverans av de beställda varorna. I vissa länder förlitar vi oss på Trusted Shops 
kvalitetsstämpel som inte bara säkerställer ditt skydd som köpare utan också skapar öppenhet om våra tjänster och ger oss 
möjligheten att ständigt optimera dem. 

Tillsammans är vi starka 

och strävar, i nära samarbete med vårt  

logistik- och marknadsföringsteam, ständigt 

efter nya kundlösningar.

Vi förlitar oss på internationella produktspecialister  

med omfattande teknisk kunskap för de marknader som vi för tillfället  

fokuserar på: Sverige, Österrike, Tyskland, Spanien 

Storbritannien, Frankrike, Italien, Polen 

Nederländerna samt USA.

»»

» Kundservice är mycket viktigt för oss: Vi erbjuder  

dig en personlig service via telefon, e-mail och livechatt.

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT


Automation24 på nära håll 
Lär känna oss personligen i vår nya företagsvideo.  
Ta en titt: www.automation24.se/om-oss

Alla priser är nettopriser exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att göra nödvändiga prisändringar utan föregående meddelande.

Vi finns här för dig ...

+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se
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ifm

Automation24's sortiment av ifm-produkter 
Vi säljer ett brett utbud av ifm-produkter för processregistrering och 
-övervakning samt vätskemätning och modern IO-Link-kommunikation 
för dina system. Med ifm erbjuder Automation24 det kompletta paketet 
inom sensorteknik.   

» Vä rldsberömd  
sensor- och styrteknik «

Varför ifm? 
 › 50 års varumärkeskvalitet  › Innovativ och pålitlig automations-
teknik med IO-Link  › Robust, enkelt handhavande och flexibel anpassning 

Fotoceller/Ljussensorer

Kapacitiva givare

 � Exakt nivådetektering av fasta och flytande media

 � Enkel inställning med hjälp av teach-funktion

 � Visualisering av kopplingsstatus via LED på enheten

 � Varianter med ATEX 3D finns tillgängliga

 � Kompakt, robust och kraftfull

 � Exakt ljuspunkt för detektering av små objekt

 � Varianter med tillförlitlig bakgrundsdämpning 

Induktiva givare

 � Detektering av alla metaller med ett utökat kopplingsavstånd

 � Resistent mot aggressiva oljor och kylvätskor

 � Kompakt design för enkel montering

 � Finns även som högupplösta ringgivare

Prisvärt alternativ för standardapplikationer från M.D. Micro Detectors

Alla produkter från M.D. finns på: www.automation24.se/m-d-micro-detectors samt fr.o.m. sida 11

Mer information: www.automation24.se/induktiva-givare-ifm

Induktiva givare
Imponerande livslängd

Kapacitiva givare
Säkrare detektering av 

nästan alla material

Fotoceller/Ljussensorer 
Kostnadseffektivt utförande 

med ett robust plasthölje 
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  www.automation24.se/lasergivare

Exakt "Time-of-flight"-mätning

Artikelnummer Leverantörens art.nr Storlek Arbetsområde Pris SEK

103205 O1D100 42 x 45 mm 0,2–10 m 2 509,50

104882 O1D106 42 x 45 mm 1–75 m 2 824,50

101645 O5D100 18 x 56 mm 0,03–2 m 1 275,75

104721 OGD580 22,5 x 61,7 mm 0,025–1,5 m 1 695,75

103198 OID200 M30 0,03–2 m 1 370,25

 � Räckvidder upp till 10 m eller 75 m mot reflektor

 � Mätning oberoende av objektets färg

 � Detektering små föremål på större avstånd

Laseravståndsgivare  
från ifm

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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  www.automation24.se/vortex-floedesmaetare-sv

2 429,70 kr

Vortex-flödesgivare 
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Artikelnummer: 104749

till exempel:

 �  Prisvärd med integrerad temperaturmätning

 �  Tydlig avläsning med vridbar elektronisk flerfärgsdisplay

 �  Överskådliga processvärden med röd-/grön displayvisning

 � Lämplig för vatten, med eller utan konduktivitet (avjoniserat vatten)

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Mätområde Processanslutning Utgångsfunktion Pris SEK

104757 SV4204 1–20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x 4–20 mA 2 472,75

104749 SV4200 1–20 l/min G 1/2 (DN8)
2 programmerbara  
öppnande/slutande  

kontakter
2 429,70

104759 SV5204 2–40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x 4–20 mA 2 560,95

104753 SV5200 2–40 l/min G 1/2 (DN10)
2 programmerbara  
öppnande/slutande  

kontakter
2 517,90

104761 SV7204 5–100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x 4–20 mA 2 720,55

104755 SV7200 5–100 l/min G 3/4 (DN20)
2 programmerbara  
öppnande/slutande  

kontakter
2 674,35

Alternativet till mekaniska  
flödesgivare!
Vortexgivare SV
från ifm 
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ifm

Tryckgivare

Flödesmätare

Nivågivare

Temperaturgivare

 � Magnetiskt-induktiva flödesmätare för ledande media upp till 600 l/min

 � Vortexsensorer tillåter mätning i stort sett oberoende  
av tryck och temperaturförändringar i mediet

 � Tryckluftsmätare för detektering av tryckluftsförbrukning och 
tidig upptäckt av läckage 

 � Nivåövervakning för oljor och vattenbaserade media

 � Kontinuerlig mätning som kapacitiv sensor eller med styrda mikrovågor

 � Enkel programmering av gränsvärden direkt på enheten

 � Enkel driftsättning genom programmering på enheten eller via IO-Link

 � Snabb responstid för kritiska processer

 � Noggrann och exakt temperaturmätning

 � Smal och kompakt design samt med inbyggd LED-display

 � Finns med analog utgång och fritt programmerbara kopplingsutgångar

 � Varianter för hydrauliska, pneumatiska och andra industriella tillämpningar 

Flödesgivare

 � Versioner i rostfritt stål för applikationer med flytande eller gasformiga 
medier

 � Finns i kompakt design med programmering på enheten eller som version 
med en separat utvärderingsenhet i kopplingsskåpet

 � Temperaturkompensation för fluktuerande medietemperaturer

 � Varianter upp till 300 bar för högtrycksapplikationer

Processgivare för livsmedelsindustrin: www.automation24.se/automationsteknik-livsmedelsindustri
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ifm

Sensorkablage

Vibrationsgivare

Lasergivare

 � Förebyggande underhållsdetektering för undvikande av maskinhaveri

 � Reducerar oplanerade driftstopp

 � Intuitiv inställning med inställningsringar på enheten eller som  
en enkel transmitter

 � God noggrannhet, repeterbarhet och svarstid tack vare  
PMD time-of-flight-teknik

 � Förlustfri dataöverföring via IO-Link

 � En exakt laserstråle för upptäckt av små föremål även på stora avstånd

 � M8 och M12 sensor- och anslutningskablar tillgängliga

 �  Innovativt Ecolink-system för permanent vibrationsskydd med  
sågtandskontur

 �  Finns i olika material av hög kvalitet för lång livslängd i varierande  
applikationer

Cylindergivare

 � Exakt positionsavkänning på cylindrar med hjälp av GMR-teknik

 � Höga kopplingsfrekvenser för snabba förlopp

 � Underhållsfri och hållbar med ett nästan obegränsat antal cykler

M8 och M12 sensorkablage i PVC 
Idealisk för användning inom fabriksautomation utan 
några speciella applikationskrav.

Mer information: www.automation24.se/murrelektronik samt på sida 15

Prisvärt alternativ för standardapplikationer från Murrelektronik
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ifm

Varvtalsvakter

 � Hastighetsövervakning eller stilleståndsdetektering via pulsutvärdering

 � Pulsutgången möjliggör extern utvärdering av signalen

 � En hög kopplingsfrekvens möjliggör kompatibilitet med  
höghastighetstillämpningar

Inkrementella pulsgivare

 � Funktion som encoder, räknare eller hastighets- och riktningsdetektering

 � Den magnetiska mätprincipen kombinerar noggrannhet, snabbhet och 
hållbarhet

 � Programmerbar upplösning på 1 till 10 000 pulser per varv via IO-Link 
eller direkt på enheten

Upplev Industri 4.0 
med IO-Link Master Startkit 
från ifm

 �  IO-Link Master AL1100

 �  Parametreringsmjukvara LR DEVICE

 �  Optisk Avståndsgivare O5D150

 �  Nätaggregat 

 �  Kablage 

till exempel:

3 139,50 kr

IO-Link Master Startkit ZZ1100 
Artikelnummer: 103969

Mer information: www.automation24.se/io-link-master
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Automation24's sortiment från microsonic
Ultraljudsgivare från microsonic möjliggör en pålitlig och kontaktfri 
detektering av position och objekt samt nivåmätning och mycket mer. 
Vi rekommenderar produkterna från specialisten på ultraljudsgivare.  

» Exper ten på  
ultraljudsgivare «

microsonic
Varför microsonic? 
 › Beprövade ultraljudsgivare till  bästa pris 

 › Kontaktfri objektdetektering och nivåmätning 
 › Maximal produktkvalitet med  en kompakt design 

Tillförlitlig avståndsmätning från 20 mm upp till 8 m
Ultraljudsgivare
från microsonic

 � Kontinuerlig och tillförlitlig detektering av ett stort antal 
objekt och fyllnadsnivåer

 � Med hjälp av multiplexdrift kan upp till 10 givare  
användas inom ett begränsat utrymme

 � Integrerad temperaturkompensation 
för högre säkerhet

 � Varianter med digital display och 
numerisk inställning direkt på givaren

  www.automation24.se/ultraljudsgivare

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Storlek Avkänningsavstånd Gränsavkänningsavstånd Utgångsfunktion Pris SEK

100402 mic+35/D/TC M30 65–350 mm 600 mm
Programmerbar  

öppnande/slutande  
kontakt

1 417,50

100413 mic+130/IU/TC M30 200–1 300 mm 2 000 mm 4–20 mA/0–10 V 2 572,50

100417 pico+25/F M18 30–250 mm 350 mm
Programmerbar  

öppnande/slutande  
kontakt

1 407,00

100426 pico+100/I M18 120–1 000 mm 1 300 mm 4–20 mA 1 795,50

102009 lcs+340/DD 62 x 62 mm 350–3 400 mm 5 000 mm
2 programmerbara  
öppnande/slutande  

kontakter
1 879,50

102013 lcs+600/IU 62 x 62 mm 600–6 000 mm 8 000 mm 4–20 mA/0–10 V 2 572,50
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Automation24's sortiment av M.D. produkter
Oavsett om det gäller induktiva givare, fotoceller eller kapacitiva givare, 
med M.D. Micro Detectors erbjuder Automation24 ett seriöst   
alternativ – kvalitet till bästa pris. 

» De t prisvärda alternativet 
för positionsgivare «

Varför M.D. Micro Detectors?  › Kvalitet "made in Europe"  › Det prisvärda alternativet för  standardapplikationer 
 › Tillförlitliga givare för  positions detektering 

M.D. Micro Detectors

Fotoceller/Ljussensorer

Kapacitiva givare

Sensortestare

 � Finns i gängat utförande som M18 och M30 samt i rektangulär design

 � Tillgängliga med fast kabel eller med M12-kontakt 

 � Långa avkänningsavstånd, upp till 25 mm, för icke-infälld montering

 � Även 230 V AC-versioner finns i sortimentet

 � Omkopplingsbar utgångsspänning 5 eller 24 V DC

 � Automatisk detektering av PNP/NPN-utgång

 � Lång driftstid upp till 10 timmar

 � Powerbankfunktion för laddning av externa enheter, t.ex. smartphones

 � M18-design med kort plasthölje

 � Finns i reflexavkännande-, reflekterande- och envägsutförande

 � Reducerat antal varianter med antivalenta utgångar (NO/NC)

 � Hög kapslingsklass IP67 och M12-kontakt

Induktiva givare

 � Tillförlitliga givare för applikationer utan speciella krav

 � Finns både med standardiserade- och med utökade avkänningsavstånd

 � Tillgängliga med fast kabel samt M8, M12 eller M18-kontakt

Mer information finns på: www.automation24.se/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors

Artikelnummer Leverantörens 
art.nr. Storlek Kopplingsavstånd Monteringssätt Anslutning Pris SEK

104272 AE6/AP-4AA24 M8 4 mm inte infällt 2 m PVC-kabel 172,20

104273 AE6/AP-3FA24 M8 2 mm infällt Hane M8 172,20

104321 AM6/AP-2AA24 M12 4 mm inte infällt 2 m PVC-kabel 141,75 

104326 AM6/AP-3HA24 M12 4 mm infällt Hane M12 183,75

104354 AK1/AP-2A M18 8 mm inte infällt 2 m PVC-kabel 173,25

104357 AK1/AP-3H M18 8 mm infällt Hane M12 220,50

Artikelnummer Leverantörens 
art.nr. Storlek Kopplingsavstånd Monteringssätt Utgångsfunktion Pris SEK

104891 C18P/BP-1A M18 8 mm infällt Öppnande/slutande 
kontakt 514,50

104899 C30P/00-2A M30 25 mm inte infällt Öppnande/slutande 
kontakt 934,50

104900 C30P/00-1E M30 16 mm infällt Öppnande/slutande 
kontakt 934,50

104902 CQ55/BP-3E 55 x 35 x 15 mm 25 mm inte infällt Öppnande/slutande 
kontakt 472,50

Artikelnummer Leverantörens 
art.nr. Funktionsprincip Arbetsområde Pris SEK

104431 FQIH/00-0E Envägsfotocell - sändare 20 m 183,75

104432 FQID/BP-0E Envägsfotocell - mottagare 20 m 252,00

104433 FQI7/BP-0E Direktavkännande fotocell 400 mm 304,50

104434 FQRN/BP-0E Reflexavkännande fotocell 4,5 m 273,00

Induktiva givare

Kapacitiva givare

Fotoceller

Detaljerad information på: www.automation24.se/m-d-micro-detectors
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Automation24's sortiment från Eickmann
Vi erbjuder dig högkvalitativa gaffel- och ramfotoceller tillverkade av 
Eickmann. Pålitlig kvalitet till bästa pris.  

            » Tillförlitlig  
objektdetektering «

Varför Eickmann? 
 › Kompetens & innovation inom  automationsteknik  

 › Givare för en tillförlitlig objekt-detektering 
 › Kvalitet "made in Germany" 

Eickmann

Säker detektering av små objekt
Gaffelfotoceller/Ramfotoceller 
från Eickmann

 � Enkel och snabb installation eftersom sändare och 
mottagare är inbyggda i ett och samma hölje

 � Hög kopplingsfrekvens för snabb och 
säker detektering av små komponenter

 � Stort urval av gaffelbredder och 
aktiva områden för varje applikation

 � Snabb anslutning via M8-kontakt 
med integrerad ring-LED 

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Utförande Gaffelbredd Aktivt område Ljustyp Kopplingsfrekvens Pris SEK

104921 OGS-10-GUKI-ST3 Gaffelfotocell 10 mm - Infrarött ljus 2 500 Hz 892,50

103619 OGS-30-PUK-ST3 Gaffelfotocell 30 mm - Rött ljus 5 000 Hz 1 050,00

103620 OGS-50-PUK-ST3 Gaffelfotocell 50 mm - Rött ljus 5 000 Hz 829,50

103847 ORSH-70-PSK-ST3 Ramfotocell - 70 x 64 mm Infrarött ljus 5 000 Hz 3 853,50

104619 ORSH-100-PSK-ST3 Ramfotocell - 100 x 94 mm Infrarött ljus 5 000 Hz 4 399,50

104621 ORSH-150-PSK-ST3 Ramfotocell - 150 x 144 mm Infrarött ljus 5 000 Hz 4 819,50

  www.automation24.se/gaffelfotoceller-ramfotoceller
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» Marknadsledare 
på tryck- och 
temperaturmätning «

Automation24's sortiment frånWIKA
I vårt WIKA-sortiment hittar du olika versioner av manometrar, 
trycktransmittrar, bimetalltermometrar, multifunktionsdisplayer samt 
motståndstermometrar. På Automation24 förlitar vi oss på denna globala 
specialist inom mätteknik.  

Varför WIKA? 
 › Specialist inom mätteknik 

 › Marknadsledare på tryck- och  temperaturmätning 
 › Över 70 års varumärkeskvalitet 

WIKA

Manometrar

Dränkbara trycktransmittrar

Motståndstermometrar

 � Robust hölje i rostfritt stål med kapslingsklass IP68 

 � Hög noggrannhet för exakta mätvärden

 � Olika tryckområden och kabellängder tillgängliga

 � Enkel nivåmätning i floder, sjöar samt avlopps-, sediment-  
och dagvattenbrunnar

 � Pt100-kabelsensorer som dopp-, inskruvnings- och kontaktgivare 

 � Olika mätområden från -50–260 °C

 � Alla varianter kan levereras direkt från lager

 � Matchande dopphylsor finns tillgängliga

 � Fyllda och ofyllda rörfjädertryckmätare för industriella tillämpningar

 � Ett urval av tryckområden från -1–600 bar

 � Tillgängliga i storlekarna 63 och 100 mm

 � Varianter i rostfritt stål finns tillgängliga för aggressiva media

 � Kompakt design med G 1/4-processanslutning och vinklad kontakt typ A

 � Ett flertal olika tryckområden från -1–600 bar

 � Analog utgång finns som 0–10 V eller 4–20 mA

 � Idealisk för användning inom maskinbyggnation, på pumpar  
och kompressorer

Trycktransmittrar

Mer information på: www.automation24.se/wika
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Kabelskyddsslang 
Kvalitativa kabelskyddsslangar 

från Murrplastik

Kabelförtöjning 
Stabila buntband förenklar  

din kabeldragning 

Ändhylsor
Isolerade ändhylsor 

Made in Germany

Varför Murrelektronik? 
 › Skräddarsydda systemlösningar  › Snabb installation och montering  › Hög prestanda och kvalitet 

Murrelektronik

Automation24's sortiment från Murrelektronik
M8- och M12-sensorkablar från Murr möjliggör en kostnadseffektiv 
kabeldragning för dina sensorer. Kraftfulla produkter inom området för 
kopplingsskåpsmatning, såsom transformatorer och lastövervakare, 
avrundar Automation24's sortiment av Murr-produkter.  

 » Smart matning 
av kopplingsskåpet «

Sensorkablage

Transformatorer

 � Isoler-, styr- och skyddstransformatorer för varje tillämpning

 � Multispänningsversioner tillgängliga för flexibel användning

 � Kapaciteter på upp till 2 000 VA tillgängliga från lager

 � M12- och M8-sensorkablar för applikationer utan särskilda krav

 � UL-certifierade PVC-kablar finns i längder på 2 m, 5 m och 10 m

 � Raka och vinklade versioner finns tillgängliga

 � Guldpläterade kontakter för en säker anslutning

Flerkanaliga lastövervakare

 � Varianter med fasta eller justerbara utlösningsströmmar

 � Särskilt platsbesparande tack vare en kompakt design

 � Förvarningsfunktion vid för hög belastning

 � Felmeddelande via potentialfri signalkontakt 

Lämpliga tillbehör för en professionell kabeldragning

Mer information: www.automation24.se/anslutningsteknik



16

Automation24's sortiment från LAPP-kabel
Med högkvalitativ anslutningsteknik erbjuder LAPP rätt lösning för 
den interna kableldragningen i kopplingsskåpet. Oavsett om det gäller 
sensor-, data- eller styrkablar tillhandahåller Automation24 en mängd 
LAPP-kablar samt även skruvanslutningar och kabelgenomföringar. 

Varför LAPP? 
 › Global leverantör av innovativ  kabelteknik under 60 år  › Brett sortiment av produkter från kablar till fästelement och tillbehör   › Högkvalitativa, pålitliga och hållbara 
lösningar 

LAPP

 » Kraftfull kabel- och 
anslutningsteknik «

Dataledningar

Sensorkablage

 � Robusta, hållbara och pålitliga UNITRONIC® sensorkablar

 � Lämpliga för en mängd olika applikationer

 � Flexibla versioner finns tillgängliga för rörliga applikationer

 � Industriella ETHERLINE®-datakablar för Ethernet- och  
PROFINET-applikationer

 � Hög dataöverföringshastighet för snabbt informationsutbyte

 � UNITRONIC® datakommunikationskabel för maskininformation 
av alla slag

 � Enkelledare för ledningsdragning i maskiner och apparatskåp

 � HAR-certifierad för användning i hela Europa

 � Versioner av H05V-K och H07V-K i olika färger

 � 0,5 mm² till 16 mm² tillgängliga från vårt lager

Enkelledare

RJ45 patchkabel

 � Dubbelskärmade patchkablar CAT 6A i olika färger

 � Nätverkskabel av hög kvalitet, idealisk för alla nätverksapplikationer

 � Flexibelt böjskydd och optimerad upplåsningsmekanism

 � Olika längder upp till 10 m på lager; Finns i ett antal färger

Alla produkter på: www.automation24.se/lapp
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Artikelnummer Leverantörens  
art.nr. Antal ledare Ledararea Yttre diameter 

mantel Skärmad Mantelfärg Pris SEK 
per meter

103720 00100224 3 0,75 mm² 5,7 mm nej grå 5,78

103721 00100234 4 0,75 mm² 6,2 mm nej grå 7,35

103724 00100644 3 1,5 mm² 6,7 mm nej grå 8,40

103726 00100664 5 1,5 mm² 8,1 mm nej grå 14,18

103728 0035458 3 1,5 mm² 10,3 mm ja transparent 21,00

103729 00354593 4 1,5 mm² 11,3 mm ja transparent 22,05

ÖLFLEX®-kabel på metervara
från LAPP

Mer information: www.automation24.se/oelflex

För individuell montering!

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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Monteringskontakter
M12 frontmonteringskontakt 

för sensor- och datasignaler

Rektangulära kontakter
Stort sortiment av robusta 

rektangulära kontakter

Frontdetaljer
Praktiska RJ45- och USB- 

kontakter för frontmontering

PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP 
Varför dessa tre starka partners? 
 › Tre varumärken – trefaldigt högsta 

kvalitet 
 › Snabb, enkel och behovsbaserad kabeldragning 

 › Perfekt övergång mellan kabel och 
hölje Automation24's sortiment inom kabelhanteringsteknik

Med PFLITSCH, Trelleborg och CONTA-CLIP erbjuder vi på 
 Automation24 tre förstklassiga leverantörer inom högkvalitativ 
kabelhanteringsteknik. Oavsett om det gäller kabelgenomföringar eller 
-förskruvningar, produkterna från våra tre kvalitetsmärken gör kabeldragningen enkel,  
säker och pålitlig. 

Kabelgenomföringar från Trelleborg

Kabelgenomföringar från CONTA-CLIP

 � Modulärt kabelgenomföringssystem för monterade och omonterade kablar

 � Stort urval av tätningselement för olika kabeltyper

 � Ingen fullständig demontering vid längdjustering eller kabelbyte

 � Säker tätning tack vare kapslingsklass IP66

 � Kabelgenomföringsplattor för omonterat kablage

 � Stort utbud av ledarantal och kabeldiametrar 

 � Modulära genomföringar även för stora kabeldiametrar

 � Högsta pris-/prestandaförhållande

 � Metriska plast-, mässing- och rostfria förskruvningar finns tillgängliga 

 � Hög kapslingsklass och stort tätningsområde tack vare den variabla 
 tätningsinsatsen

 � EMC-variant med 360° kontakt med skärmen

Kabelförskruvningar från PFLITSCH

Utforska hela vår produktportfölj på: www.automation24.se/kabeldragning-till-dina-kopplingsskap

Ska förbindelsen till kopplingsskåpet ske via en kontaktanslutning?
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Automation24's sortiment av Siemensprodukter
Du hittar ett brett utbud av Siemens produkter till bästa pris i sortimen-
tet hos Automation24. Med dessa produkter blir processautomationen 
och styrningen av din utrustning och dina system enkel och effektiv. 

Varför Siemens? 
 › Internationell  marknadsledare  gällande komponenter för  industriell automation › Världsberömd märkeskvalitet som 
man kan lita på 

 › Innovation, kvalitet och kontinuitet  

Siemens

»  Avan cerad processautomation och 
industriell styrteknik «

SIMATIC ET200 SP

SIMATIC S7-1200

HMI Operatörspaneler

 � Styrsystem för små och medelstora automationslösningar

 � Integrerade kommunikations- och teknikfunktioner

 � Modulära expansionsmöjligheter för individuell anpassning

 � Beroende på behov, som SIMATIC HMI Basic eller Comfort Panels 

 � Enkel och intuitiv användning via touch-funktion

 � SIMATIC WinCC för en snabb utveckling av visualiseringar

 � Innovativt IO-system för kompakta kopplingsskåp

 � Snabb verktygsfri ledningsdragning med push-in anslutningar

 � Kommunikation via PROFINET med isokron bakplansbuss

 � Enkel felsökning med kanalspecifika diagnostiska funktioner

LOGO! Modulära styrsystem

 � Den perfekta introduktionen till styrningsteknik

 � Idealisk för mindre automationsuppgifter inom områden som maskin-, 
byggnads- och processautomation

 � Enkel, platsbesparande, effektiv och modulärt utbyggbar

Mer information finns på: www.automation24.se/styrningsteknik

Mer information: www.automation24.se/siemens-logo
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 � Kompakta automationslösningar med integrerade kommunikations- och teknikfunktioner

 � Modulärt utbyggbart för små och medelstora automationsuppgifter

 � Integrerat PROFINET-gränssnitt för perfekt interaktion med andra automationskomponenter

 � Effektiv systemkonstruktion i TIA Portal från planering via programmering till simulering  

Artikelnummer Leverantörens art.nr Beskrivning Pris SEK

101692 6EP1332-1SH71 Nätaggregat Power Modul PM1207, 24 V DC/2,5 A 699,30

101655 6ES7214-1AG40-0XB0 Kompakt CPU 1214C, DC/DC/DC, PROFINET 3 402,00

101677 6ES7223-1BH32-0XB0 Digital in-/utgångsmodul SM 1223, 8 DI/8 DO 0,5 A 1 559,25

101682 6ES7231-5PD32-0XB0 Analog ingångsmodul SM 1231 RTD, 4 x Pt100/Pt1000 2 821,35

105267 6ES7822-0AA06-0YA5 Software SIMATIC STEP 7 Basic V16 3 349,50

Hög flexibilitet och modulär design
SIMATIC S7-1200
från Siemens

  www.automation24.se/simatic-s7-1200
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SINAMICS G120C Frekvensomriktare

SINAMICS V20 Frekvensomriktare

 � För enskilda applikationer som t.ex. kompressorer, dynamisk transportteknik 
eller lagerhantering

 � För att driva kontinuerliga processer med hög noggrannhet på varvtal och 
vridmoment

 � Enkel samt snabb driftsättning och diagnostik via Smart Access Module 

 � Ekonomisk driftslösning för applikationer med enkla rörelseförlopp

 � Snabb driftsättning med integrerade applikationsmakron

 � Perfekt lösning för ventilations- och transportbandssystem

Mer information: www.automation24.se/sinamics-v20

 �  Extra robusta i lackerat utförande och med droppskydd

 �  Driftstabilitet oavsett nätkvalitet tack vare integrerad DC-drossel

 �  Energieffektiva med applikationsspecifika funktioner

 �  Enkel uppstart med Smart Access Modul som tillval

  www.automation24.se/sinamics-g120x

från 7 486,50 kr

Siemens

Optimerade för pump- och fläkt- 
applikationer inom infrastruktursektorn 
De nya frekvensomriktarna – SINAMICS G120X
från Siemens 
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Automatsäkringar
Optimalt kortslutnings- och 

ledningsskydd

Jordfelsbrytare
Säker jordfelsdetektering och 

personskydd

Ljusbågsskydd
Fångar in såväl seriella som 

parallella ljusbågar

Motorskyddsbrytare

Övervakningsreläer

Startutrustning/Lastfördelare

 � Termiska överlastreläer CLASS 10 för ett säkert motorskydd upp till 18,5 kW

 � Elektroniska strömövervakningsreläer med ett stort inställningsområde för 
reducerad lagerhållning

 � Praktiska hållare till fristående enheter tillgängliga för ett enkelt användande   

 � Kompakta motorstartare upp till 3 kW som direkta eller  
fram-/backomkopplare

 � Mjukstartare för en skonsam start av drivenheter upp till 18,5 kW

 � Platsbesparande SIRIUS kompaktstartare kombinerar brytare, kontaktor  
och övervakningsrelä i en enhet

 � SIRIUS brytare för motorskydd garanterar ett säkert kortslutnings- och 
överbelastningsskydd

 � Motorskyddsbrytare för startkombinationer och lastmatare i storlekarna 
S0/S00   

 � Brett utbud av tillbehör för enkel anslutning av alla produkter i SIRIUS 
modulsystem 

Effektreläer

 � Kompakta SIRIUS-kontaktorer i storlekarna S0/S00 upp till 18,5 kW

 � Slitagefria halvledarkontakter för applikationer med höga 
 kopplingsfrekvenser

 � Kan kombineras på ett optimalt sätt med alla produkter i SIRIUS 
 modulsystem

Siemens

Mer information: www.automation24.se/siemens

Ytterligare komponenter inom området skyddsteknik
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Automation24's sortiment från Selec och TELE 
Från TELE har vi övervaknings- och tidreläer för ett pålitligt 
 anläggningsskydd. Förutom tidreläer erbjuder vi från Selec produkter 
av hög kvalitet inom områden som ström- och spänningsövervakning, 
 kopplingsur,  processdisplayer/räknare samt termostater. 

Varför Selec och TELE?  › Tillförlitliga tidreläer   › Övervakningsreläer för undvikande  
av maskinhaveri  

 › Utmärkta produkter för säkerhet  och kvalitet i dina utrustningar 

Selec, TELE

Tidreläer från TELE

Övervakningsreläer från Selec

Övervakningsreläer från TELE

 � Spänningsövervakning av över- och underspänning i 1- och 3-fassystem

 � Övervakningsreläer för ström- och jordfel som ger ett optimalt 
 anläggningsskydd

 � Kompakta övervakningsreläer för fasföljd, fasbortfall och asymmetri

 � Övervakningsreläer av hög kvalitet i olika utföranden  
för alla applikationer

 � Optimalt maskin- och systemskydd genom ström- eller spänningsövervakning

 � Nivåövervakningsrelä med integrerade tidsfunktioner

 � Reläer för övervakning av temperatursensorer i motorlindningar

 � Pålitliga industriella tidreläer i tre olika utföranden

 � Matningsspänningar från 12–240 V AC/DC för en flexibel användning

 � Finns i varianter som multifunktionsrelä eller stjärn-/delta-start

 � Analoga och digitala tidreläer för montering på DIN-skena

 � Flexibla matningsspänningar och UL-godkännande för användning över 
hela världen

 � Upp till 15 tidsfunktioner och 10 tidsintervall för maximal flexibilitet 

Tidreläer från Selec

Utforska hela vår produktportfölj på: www.automation24.se
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Automation24's sortiment av Eatonprodukter
Med sin expertis kombinerar Eaton innovation och långvarig kvalitet och 
erbjuder därmed ett brett utbud av kontroll- och signalanordningar. För 
statusindikering i din anläggning erbjuder vi signaltorn från Eaton. Hos oss 
hittar du även Eatons varvtalsstartare och lastfrånskiljare. 

Varför Eaton? 
 › Innovation och teknisk perfektion  › Stort utbud av kontroll- och  signalutrustningar  › Rätt lösning för varje applikation 

Eaton

» Stort utbud 
           av kontroll- och 
    signalutrustningar «

Nyckelbrytare

Ljusindikatorer

Nödbrytare/nödstoppsknappar

 � Indikatorlampor för signalering av maskintillstånd 

 � Lång hållbarhet tack vare LED-teknik för lik- och växelspänning

 � Finns även som innovativ RG- eller RGB-variant 

 � Nödbrytare/nödstoppsknappar för säker avstängning i händelse av fara

 � Varianter med nyckelmanövrering för auktoriserad hantering

 � Matchande påbyggnadskåpor och identifieringsskyltar finns tillgängliga 

 � RMQ-Titan nyckelbrytare för en auktoriserad hantering 

 � Finns som återfjädrande eller med fasta lägen samt med olika antal 
positioner 

 � Även som en komplett enhet installerad i en påbyggnadskåpa

Tryckknappar

 � Fasta och återfjädrande tryckknappar i alla standardfärger

 � Enkel beställning med artikelset innehållande adapterfäste och 
 kontaktelement

 � Ett brett utbud av lämpliga tillbehör finns tillgängliga online 

Mer information finns på: www.automation24.se/eaton
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Signalarmaturer med färgval
från LED2WORK

Varvtalsstartare

Signaltorn

 � Praktisk kombination av frekvensomriktare och klassisk motorstartare

 � Enkel parameterisering med hjälp av skruvmejsel eller med en styrenhet

 � En- och trefasversioner upp till 7,5 kW finns tillgängliga

 � Optimal visualisering av maskinstatus med hjälp av LED-teknik

 � Som en komplett enhet eller modulär variant för egen montering

 � Kan kombineras med akustik- och blinkmodul

Lastfrånskiljare

 � Finns som en enkel strömbrytare eller som en frånskiljare med en  
nödbrytar-/nödstoppfunktion

 � Olika storlekar upp till 63 A med leverans direkt från lager

 � Som infälld variant för kopplingsskåpet eller som ytmonterad version i en 
egen kapsling

Samtliga signaltorn finns på: www.automation24.se/signaltorn

Konfigurerbara signaltorn
från ifm

Signaltorn som komplett 
enhet

från PATLITE

Eaton

Känner du till de ljusstarka signaltornen från ifm, PATLITE och LED2WORK?
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Artikelnummer Leverantörens art.nr. Beskrivning Pris SEK

100947 216512 - M22-D-G-X1/K10 Tryckströmställare grön, återfjädrande, Text: I, 1 x slutande kontakt 90,30

100968 216517 - M22-WRS/K11 Nyckelbrytare, fasta lägen, Text: 0-I, 1 x öppnande/slutande kontakt 397,95

100972 216529 - M22-I2-M1 Dubbel tryckströmställare, Komplett i kåpa, 2 öppnande/slutande 
kontakter 319,20 

101071 229746 - FAK-R/KC11/I Stor nödstoppsbrytare, återfjädrande, Rött knapphuvud, Komplett enhet 405,30

100979 216523 - M22-PVS/KC11/IY Nödbrytare/nödstopp m. nyckellås, Komplett i kapsling, 
1 öppnande/slutande kontakt 511,35

 � Har använts framgångsrikt i miljontals 
applikationer

 � Hög kapslingsklass för tillförlitlig 
 användning

 � Integrerat system för alla behov

 �  Nyhet: Plana kontakter och LED-element 
för utökat utrymme

Kontroll- och signalutrustning RMQ-Titan  
från Eaton 

  www.automation24.se/rmq-titan

Maximal användarvänlighet i tuffa industriella miljöer!
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Ethernet och PROFINET- 
kablage på metervara

TERZ, Helmholz, Anybus
Varför dessa tre starka partners? 
 › Tre starka varumärken för en  intelligent sammankoppling av dina 
utrustningar 

 › Effektiv dataöverföring med robusta 
och kraftfulla produkter  › Pålitliga Ethernet-, PROFINET- och trådlösa lösningar 

Oövervakade Fast Ethernet-switchar från TERZ

Övervakade PROFINET-switchar från Helmholz

 � Övervakade PROFINET-switchar som versioner med 4- eller 8-portar i en 
 kompakt design

 � Prioritering av PROFINET-frame trafiken i maskinätverket

 � Stöd för PROFINET-protokoll som LLDP eller DCP, men även diagnostiska larm

 � Platta Ethernet-switchar i Nite-RF-serien för DIN-skena och Nite-RW för 
ytmontering med 5-, 8- och 16 portar

 � De tunna NITE-RS-switcharna kräver världens minsta installationsutrymme och 
passar alla typer av skåp

 � De robusta M12-switcharna för användning i fält med 4-, 6- och 8-portar har 
E1- och järnvägsgodkännande samt överensstämmer med DIN EN 50155

 � Pålitlig trådlös lösning för att ersätta kablar i Industrial Ethernet-nätverk

 � Stöder maskinåtkomst via Bluetooth-protokoll eller WiFi-anslutning

 � Stöder alla vanliga Ethernet-protokoll som t.ex. PROFINET eller EtherNet/IP

Trådlöst Ethernet från Anybus

Intelligent anslutningsteknik hos Automation24
Med Helmholz erbjuder vi robusta övervakade PROFINET-switchar 
för effektiv dataöverföring mellan maskiner. De oövervakade Fast 
 Ethernetswitcharna från TERZ är robusta och kraftfulla. Anybus produkter 
för trådlöst Ethernet kompletterar utbudet av intelligent anslutningsteknik.  

Fältmonterade PROFINET- och 
Ethernet-kontakter

RJ45 och M12 PROFINET 
patchkablar

Passande komponenter för strukturerade kabelnätverk

Mer information på www.automation24.se/industriell-kommunikationsteknik
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Robusta M12 Fast Ethernet-switchar  
med hög kapslingsklass
från TERZ

Artikelnummer Leverantörens 
art.nr. Antal Portar Kapslingsklass Driftstemperatur Ingångsspänning Pris SEK

104043 411300 4 IP65/IP67 -40–70 °C 8–28 V AC/9–36 V DC 2 142,00

104044 411500 6 IP65/IP67 -40–70 °C 8–28 V AC/9–36 V DC 2 362,50

104045 411600 8 IP65/IP67 -40–70 °C 8–28 V AC/9–36 V DC 2 688,00

 �   Ultrakompakta och robusta IP65/67 metallhöljen

 �   4-, 6- och 8-portar med en överföringshastighet på 
10/100 Mbit/s

 �   Utökat temperaturområde  
på -40 till +70 °C

 �   Anpassad för industri- (PROFINET)  
och järnvägsapplikationer  
DIN EN 50155

Nätverkskoppling i fält utan kapsling!

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se

Mer information: www.automation24.se/terz-ie

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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LED2WORK, PATLITE 

Automation24's sortiment från LED2WORK och PATLITE 
Vill du ha den perfekta belysningen på din maskinarbetsplats?  
Då  erbjuder vi dig de bästa lösningarna med olika produktvarianter 
från LED2WORK. Du kan också öka maskin- och systemsäkerheten med 
 signaltorn och -lampor från PATLITE. 

Varför LED2WORK och PATLITE?  
 › Användning av lysdioder för låg  energiförbrukning och  värmeavgivelse 

 › Besparingspotential för  energiförbrukning på upp till 70 %   › Lång driftstid – upp till 60 000 timmar  

Kompakta signallampor från PATLITE

 � Enfärgad modell med 5 olika färgalternativ (röd, gul, grön, blå och vit)

 � En mångfärgad version finns även tillgänglig med kapacitiv beröringssensor  
och akustiskt larm

 � Jämnare ljusfördelning tack vare en nyutvecklad reflektor

 � Hög kapslingsklass för användning i tuffa miljöer

Signaltorn från PATLITE

 � Smal och elegant design samt robust konstruktion med hög kapslingsklass 
upp till IP65

 � Beroende på anläggningens design, finns höljets färger i krämvitt och 
silver

 � Modulär "vrid-och-snäpp"-design för individuell konfiguration av 
 LED-enheter och akustiska moduler

Stort sortiment med över 300 000 artiklar PÅ LAGER

Bli övertygad: www.automation24.se
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LED2WORK

Rörarmaturer

 �  Oljebeständiga armaturer med okrossbart glas för användning  
i verktygsmaskiner 

 � Upp till 50 000 driftstimmar utan underhållsintervall

 � Dagsljusvitt, Ra85 flimmerfritt ljus utan UV- eller IR-komponenter

Påbyggnadsarmaturer

 �  Energieffektiv LED-teknik i dagsljusvitt med jämnt och flimmerfritt ljus

 �  Olika konstruktioner och driftspänningar för att passa alla applikationer

 � Passande monteringstillbehör och dimmerbox   

Systemarmaturer

Signalarmaturer

 � För signalering av olika maskintillstånd

 � Smal design för enkel integration i din anläggning

 �  Beroende på styrning kan alla färger i RGB-färgutrymmet genereras

 � Optimal LED-belysning för arbets- och teststationer

 � Enkelt byte från befintliga lysrörsljus

 � Med mattskiva för en homogen, bländ- och skuggfri belysning

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Beskrivning Pris SEK

104246 118110-01 TUBELED_40 II, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 280 mm, IP67/IP69K 1 341,90

104254 118410-02 TUBELED_40 II, ECO-Version, 24 V DC, 17 Watt, 715 mm, IP67/IP69K 1 625,40

104239 116010-01 INROLED_50, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 305 mm, IP67/IP69K 1 162,35

103824 114310-02 TECLED, 220–240 V AC, 23 Watt, 910 mm, IP54 1 729,35

103692 110890-11 SIGNALED, RGB LED, 24 V DC, 8 Watt, 260 mm, IP54 784,35

Bli övertygad: www.automation24.se
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 � Effektivare ljusmoduler med förhöjd ljusstyrka

 � Helkapslad summermodul med 4 inbyggda 
signaler

 � Ett flertal monteringsalternativ

 � Ett robust hölje i polykarbonat med hög 
 kapslingsklass

Med maskinstatus i blickfånget!

LR – den senaste generationen signaltorn
från PATLITE

  www.automation24.se/patlite-signaltorn

Artikelnummer Leverantörens art.nr Beskrivning Pris SEK

104158 LR4-202WJNU-RG Röd/grön, Fast ljus, Direktanslutning, Silver 870,45

104157 LR4-202WJBW-RG Röd/grön, Fast ljus/Blinkande/Summer, Direktanslutning, Vit 1 086,75

104160 LR4-302WJBU-RYG Röd/gul /grön, Fast ljus/Blinkande/Summer, Direktanslutning, Silver 1 379,70

104166 LR4-502WJNU-RYGBC Röd/gul/grön/blå/vit, Fast ljus, Direktanslutning, Silver 1 502,55

104173 LR4-502PJBW-RYGBC Röd/gul/grön/blå/vit, Fast ljus/Blinkande/Summer,
Rörmontage, Vit 1 880,55

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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Varför  
PHOENIX CONTACT?
 › Noggrannhet, pålitlig kvalitet och omfattande teknisk expertis  › Robusta produkter för tuffa  industrimiljöer 

 › Varumärkeskvalitet under nästan 100 år 

PHOENIX CONTACT 

    » Robust automationsteknik  
för tuffa industrimiljöer «

Kontaktdon

Kopplingsreläer

Fördelningsboxar

 � Elektromekaniska- och solid-state reläer med snabb push-in anslutning 

 � Extra smal design, tillgängliga ner till 6,2 mm

 � Enkel och snabb beställning tack vare kompletta enheter 

 � Tidsbesparande potentialfördelning med hjälp av bygling

 � Passiva fördelningsboxar för bundling av flera signaler på en stamkabel

 � Robust och tät fördelare för tuffa fältjobb, finns även i rostfritt stål

 � Varianter med permanent ansluten kabel eller jackbar skruvanslutning finns 
tillgängliga

 � En mängd industriella signal-, data- och sensorkontakter finns tillgängliga

 � Alla vanliga varianter i M8 eller M12 tillgängliga från lager

 � Lätt att arbeta med även i fält tack vare skruv-, push-in eller QuickON- 
anslutningar

 � Full flexibilitet: Kopplingsplintar med skruv- eller push-in anslutning

 � Enkel bryggning med hjälp av dubbla anslutningspunkter

 � Reducerad lagerhållning tack vare enhetliga tillbehör för bryggning och 
märkning 

 � Finns även tillgängliga som korskopplingsplintar eller potentialfördelare

Kopplingsplintar

Utforska hela vår produktportfölj på: www.automation24.se/phoenix-contact

Automation24's sortiment från PHOENIX CONTACT
Vi har ett omfattande utbud av PHOENIX-produkter. Förutom 
 komponenter för kopplingsskåp som till exempel strömförsörjning/
UPS och överspänningsskydd, även artiklar för kabeldragning i form av 
 sensorkablar, kontakter, fördelningsboxar och anslutningsplintar. Vi 
erbjuder nu även PTFIX fördelningsblock i vårt sortiment.
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Flexibel och platsbesparande!

 � Färdiga fördelningsblock för enkel installation utan manuell bryggning 

 � Flexibel användning i din applikation tack vare de en mängd monteringsalternativ

 � Tidsbesparande anslutning med verktygsfri push-in-teknik

Fördelningsblock PTFIX
från PHOENIX CONTACT 

3 139,50 kr

Systempaket fördelningsblock 
1092040 - PTFIX L-BOXX 
Artikelnummer: 104623

till exempel:

Mer information: www.automation24.se/ptfix-foerdelningsblock
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PHOENIX CONTACT 

Eluttag för kopplingsskåp

Switchade nätaggregat/UPS

 � Snabb och enkel kabeldragning tack vare skruv- eller Push-in anslutning

 � Alla vanliga europeiska kontakttyper finns tillgängliga

 � Enkel och tidsbesparande installation sker enkelt på DIN-skena

 � Lämpliga nätaggregat för din applikation: produktfamiljer med olika  
funktioner och prestanda

 � Flexibel användning tack vare internationella godkännanden och ett stort 
ingångsspänningsområde

 � Olika märkeffekter med 12 eller 24 V DC utgångsspänning upp till 480 W  
tillgängliga från lager

Överspänningsskydd

 � Effektivt överspänningsskydd för alla vanliga applikationer och signaltyper 

 � Skydd mot transienta och högfrekventa spänningar i kombination med 
störningsfilter och överspänningsskydd

 � Platsbesparande installation tack vare extremt kompakt design

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Kontakttyp Märkström Anslutning Pris SEK

104281 0804026 - EO-CF/UT/LED  C/F 16 A Skruvanslutning 74,55

104277 0804040 - EO-CF/PT/LED  C/F 16 A Push-in anslutning 74,55

104283 0804053 - EO-G/UT/SH/LED  G (Storbritannien) 13 A Skruvanslutning 74,55

104278 0804022 - EO-E/PT/SH/LED  E (Frankrike) 16 A Push-in anslutning 89,25

Optimalt skydd för 24 V DC-användare 

Elektronisk lastövervakning
Upptäck överbelastning och kortslutning i 
god tid för att hinna reagera.

Mer information: www.automation24.se/lastoevervakningMer information: www.automation24.se/ptfix-foerdelningsblock
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Automation24's sortiment av WAGO-produkter
Anslutningsklämmorna för alla typer av ledare med sin  innovativa 
 fjäderteknik erbjuder ett säkert alternativ till konventionella 
 skruvanslutningar. Nytt i sortimentet hos Automation24 är nu också 
JUMPFLEX®-mätomvandlare och isolationsförstärkare från WAGO för högkvalitativa gränssnitt. 

WAGO

»  Specialisten på  
anslutningsteknik «

Isolationsförstärkare

Mätomvandlare

 � Lämpliga mätomvandlare för alla standardapplikationer i en smal design

 � Individuell justering av applikationen på plats med hjälp av DIP-switchar på 
enheten

 � Snabb inkoppling tack vare push-in anslutningar

 � Galvanisk isolering av in- och utsignaler samt matningsspänning

 � Noll- och omfångsinställning för att kompensera för fel eller 
 signalförskjutningar

 � Sparar plats i kopplingsskåpet med en bredd på endast 6 mm

Anslutningsklämmor

 � Anslutningsklämmor för anslutning av alla typer av ledare, även utan 
preparering

 � Ledardiametrar och -typer upp till 6 mm² kan blandas individuellt på 
samma klämma

 � Snabb montering på en DIN-skena med en monteringsadapter som tillval

Artikelnummer Leverantörens art.nr Beskrivning Pris SEK

104653 857-500 Frekvenssignalomvandlare för PNP- eller NPN-givare 1 808,10

104665 857-800 Temperatursignalomvandlare för Pt-sensorer 1 332,45

104630 857-400 Isolationsförstärkare för ström/spänning 1 758,75

104659 857-411 Isolationsförstärkare för ström (förkonfigurerad) 1 165,50

104662 857-423 Isolationsförstärkare med signalduplikator 1 871,10

Varför WAGO? 
 › Innovativ CAGE CLAMP®-dragfjäder-

teknik som ett säkert alternativ till 
skruvanslutningar  › Kvalitativ  interface-elektronik med mätomvandlare och  isolationsförstärkare  › Branschledare med individuella lösningar 

Utforska hela vår produktportfölj på: www.automation24.se



37

Varför dessa tre starka partners? 
 › Tillförlitligt skydd för dina  elektroniska komponenter  › Robusta industriella kopplingslådor 
och -skåp av metall eller plast  › Matchande tillbehör som  filterfläktar, värmeelement för kapslingar etc. 

FIBOX, Rittal, Raychem

Aluminiumlådor från Raychem

Kopplingsskåp i stålplåt från Rittal

 � Kompakta väggskåp och påbyggnadskåpor av stålplåt i många storlekar

 � Lämpliga monteringstillbehör för snabb och enkel inbyggnad

 � Filterfläktar och värmeelement finns tillgängliga från lager

 � Högkvalitativa, pulverlackerade aluminiumlådor för industriellt bruk

 � En mängd olika storlekar och matchande tillbehör finns tillgängliga direkt 
från lager

 � Finns även som EX-versioner för användning inom områden  
med explosionsrisk

 � Robusta och slagfasta polykarbonathöljen och väggskåp

 � Korrosions-, väder- och UV-beständiga, även för utomhusapplikationer

 � Betydligt lättare än plåtkapslingar och lättare att bearbeta

Kapslingar i polykarbonat från FIBOX

Artikelnummer Leverantörens art.nr. Höjd Bredd Djup Pris SEK

103638 RJ05 75 mm 80 mm 57 mm 89,25

103639 RJ06 125 mm 80 mm 57 mm 113,40

103640 RJ07 175 mm 80 mm 57 mm 136,50

103642 RJ11 122 mm 120 mm 81 mm 208,95

103643 RJ21 220 mm 120 mm 81 mm 280,35

103646 RJ19 230 mm 200 mm 113 mm 439,95 

Automation24's sortiment av kopplingslådor, 
 kopplingsskåp och tillbehör
Med FIBOX, Rittal och Raychem, förenar vi tre leverantörer av pålitliga 
kopplingslådor och kopplingsskåp. Från FIBOX levererar vi kapslingar 
i plast samt matchande tillbehör. Från Rittal erbjuder vi dig robusta 
metallhus och kopplingsskåp samt tillbehör till dessa. Raychem avrundar 
Automation24-sortimentet med högkvalitativa aluminiumkapslingar.   

Utforska hela vår produktportfölj på: www.automation24.se
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Innovativa och robusta lösningar!

  www.automation24.se/rittal

 � Kompakta kopplingsskåp AX

 � Kopplingslådor KX

 � Filterfläktar

 � Värmeelement

Kopplingsskåp och tillbehör 
från Rittal 
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Automation24's sortiment av verktyg
Med tre av de ledande tillverkarna inom verktygskategorin erbjuder 
Automation24 dig ett högkvalitativt sortiment av skruvmejslar och  
tänger samt kap-, press- och avisoleringsverktyg.   

Varför dessa tre  starka partners? 
 › Innovativa STRIPAX®-lösningar för 

en skadefri hantering av kablar › Världens ledande specialist på  tänger för en ökad effektivitet  › Wera – experten på skruvverktyg 

Weidmüller, KNIPEX, Wera

Skruvverktyg från Wera

Pressverktyg från KNIPEX

 � Innovativt crimpverktyg Twistor 16 med ett stort crimpområde på 0,14–16 mm²

 � Automatiskt avisoleringsverktyg för sensor- och stamkablage

 �  TwistCut – det praktiska kapverktyget för tomma eller färdigkonfektionerade 
korrugerade rör 

 � Kraftform-skruvmejslar och mejselset av hög kvalitet för ett snabbt och 
skonsamt arbete

 � Joker – den geniala U-ringspärrnyckeln med hållfunktion och ändanslag

 � Wera 2go – de formstabila och kombinerbara verktygsväskorna när du är 
på språng

 � Ergonomiska avisolerings- och avmantlingsverktyg för ett precisionsarbete

 � Professionella kapverktyg för hantering av koppar- och aluminiumkablar

 � Praktiska crimpverktyg för optimal bearbetningskvalitet

Avisoleringsverktyg från Weidmüller

Enkel montering av kabelförskruvningar!

SKINMATIC® RZ – Universellt monteringsverktyg
från LAPP

  www.automation24.se/rittal

Mer information: www.automation24.se/lapp-monteringsverktyg



Från givare till kopplingsskåp  
Det kompletta produktpaketet  
för alla dina applikationer 

922,95 kr

PHOENIX CONTACT
Elektronisk enhetsskyddsbrytare 
Artikelnummer: 102599

499,80 kr

Rittal
Filterfläkt SK 3237.124
Artikelnummer: 103453

199,50 kr

Selec
Spänningsövervakningsrelä 
Artikelnummer: 104295

1 459,50 kr

microsonic 
Ultraljudsgivare 
Artikelnummer: 100404

2 509,50 kr

ifm
Laseravståndsgivare
Artikelnummer: 103205
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Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
+46 (0) 8 51 71 17 83 
00800 24 2011 24 (gratis) 

info@automation24.se www.automation24.se

2 887,50 kr

ifm
Elektronisk tryckbrytare
Artikelnummer: 102061

  www.automation24.se/givare-kopplingsskap

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT



Vårt mål är din tillfredsställelse!

Service, rådgivning 
och kvalitet ...

... produkterna är utmärkta.  
Handlar mycket gärna här igen.

 

Perfekt!
Mycket bra varor, väl förpackade, 

levereras snabbt.

Trevlig kontakt och 
 supersnabb leverans. 

Tack så mycket.

Den rätta produkten för dig på lager 
Vårt mål är att erbjuda dig ett brett sortiment inom automationsteknik. Samtidigt är vårt sortiment begränsat så att vi ska 
kunna lagra alla artiklar i tillräcklig mängd och för att säkerställa en utmärkt teknisk support för alla produkter. Därför 
lagerför vi medvetet inte identiska produkter från flera tillverkare. Detta förhandsval hoppas vi ska hjälpa dig som kund.  

Med över 300 000 artiklar i lager kan vi garantera dig en leverans inom 24-48 timmar!

Din åsikt är viktig för oss 
Vi gläder oss åt de mer än 80 000 nöjda kunder som vill utnyttja våra produkt- och serviceerbjudanden.

Detta bekräftar också vårt kundbetyg hos Trusted Shops, "mycket bra", med maximala fem stjärnor på samtliga  områden:  
Leverans, varor och kundservice. Särskilt uppskattat är snabba leveranser, god service med livechatt och teknisk 
 kunskapsnivå samt omfattande information om leveransen efter att ordern är expedierad.

Allt är bra.
Rimliga priser, prydligt förpackat och 
kvaliteten är som väntat mycket bra.



     Sverige
Automation24
Kistagången 20B, 2tr
164 40 Kista, Sverige
Telefon: +46 (08) 51 71 17 83
00800 24 2011 24 (gratis)
info@automation24.se

www.automation24.se

     Huvudkontor
Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen, Tyskland
Telefon: +49 (201) 52 31 30-0
00800 24 2011 24 (gratis)
info@automation24.de

www.automation24.de




