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

Vi samarbetar sedan mer är 35 år med ledande originaltillverkare vars produkter finns globalt under mer än 
10 kända varumärken. Många inköpare har idag standardiserat speciella fabrikat, vår filosofi är sedan vi
startade 1973 att prioritera bästa tekniska lösning till bästa möjliga pris.

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

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

www.hemomatik.se

Är tekniskt ledande på induktiva miniatyrgivare från Ø3 mm,
stålfront, långa kontaktavstånd, höga tryck m.m. Samarbete sedan 1975.

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

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

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

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

Specialist på lägesgivare, wiregivare och LVDT.

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

Huvudkontor i Länna, dotterbolag i Finland Produktion i Östhammar

Nedan visas ett urval av våra sammarbetspartner.
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Universell cylindersensor för exakt
montering.

Lättmonterad och kompakt givare som 
passar de flesta pneumatiska cylindrar. 

Passar till alla t-spår och kan även 
användas till dragstång och ISO-profil 
tillsammans med fäste.
Extra lysdiod (röd) som indikerar osäker 
signal före och efter optimal position.

KT-75

CYLINDERSENSOR

C23. Komplett serie högpresterande fotoceller.
Marknadsledande i pris/prestanda med kompakt 
givarhus i vanlig monteringsstandard.
Storlek endast 30x20x10 mm.
Skyddsklass IP67.
IO-Link ingår utan extra kostnad.
Direktreflexion Sn: 15-1500 mm
Bakgrundsavbländad Sn: 15-300 mm
Mot reflektor Sn: 50-8000 mm
Sändare - mottagare Sn: 0-30000 mm
Kan placeras bredvid varandra utan störningar 
då alla givare har kodat ljus.

LHR-C23PA-PMS-403

NY SERIE FOTOCELLER

Point-to-point kommunikation mellan master 
och givare möjliggör kontinuerlig identifiering, 
programmering och diagnosticering via 
IO-Links processdata.
Med C23-seriens fotoceller kan man övervaka 
nedsmutsning av linsen, kabelbrott, spännings-
fall, störningar, justera känselavståndet, 
kopiera inställningar, tidsfördröjning, puls- 
förlängning och tillslagsräkning. 
Tre valbara lägen: "Normal", "Fast" och "Fine". 
Givarens temperatur mäts kontinuerligt och 
den högsta temperaturen sparas. 
Synkronisering för att undvika störningar från 
andra givare. 
Valbar kontaktfunktion NO/NC.

IO-LINK NYA STANDARDEN FÖR GIVARKOMMUNIKATION
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Nu kommer den efterlängtade nyheten Ø4 mm och M5 
induktiva helt i rostfritt stål.

Mycket tåliga miniatyrgivare i 700-serien från Contrinex 
helt i rostfritt stål, även fronten.

Faktor 1 på stål och aluminium, Sn: 3 mm

IO-Link utan kostnad i PNP NO-givare.

Kabel eller pigtail M8

IP68/69K, 80 bar (fronten)
IP67 (kabel/pigtail)

MINIATYRGIVARE I ROSTFRITT STÅL

ANLIGGNINGSGIVARE / TEMPERATURGIVARE

Unik bakgrundsavbländad laserfotocell med 
vinklad optik.

Givaren har noggrann detektering, effektiv
bakgrundsavbländning och lågt svart/vitt
förhållande oberoende av känselavstånd.

Den runda symmetriska laserpunkten är endast
Ø1 mm genom hela arbetsområdet.

IP67, hus i förnicklad mässing.

FALW/BP-3E

LASERFOTOCELL MED EFFEKTIV BAKGRUNDSAVBLÄNDNING

Temperaturgivare med snabb responstid.

Anliggningsgivare för enkel montering på 
rör Ø 8…20 mm med buntband.

Givaren har rundad undersida som ger 
mycket bra värmeöverföring.

Extremt snabb responstid ca 20-30
gånger lägre än traditionella temperatur-
givare. Helt tät givare där kabel och prob 
har ett och samma hölje, IP67.

TAS-2F2-T030
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Över 40 års erfarenhet av tillverkning av kundspecifika nivåvakter. 
Bästa pris/prestanda anpassat för just er applikation.

Nu med ny kopplingsdosa, IP67.

De justerbara modellerna får också ny mycket
kompakt skärringskoppling i syrafast stål.

• Kundspecifika nivåvakter.

• Egen design - NIVAKT®.

• OEM.

• Stort standardutbud.

• Flexibel ny kopplingsdosa, IP67 
 (gänga, fläns, svart eller transparent lock).

• Nivå + temperaturvakt.

• Analog temperatur 4-20 mA / PT100 / PT1000.

• Analog nivå 250 mm som tillval.

• Möjlighet till expressproduktion.

• Kopplingsdosa / M12-kontakt / DIN-kontakt /  
 Kabelutgång.

• Justerbar uppåt tillverkas i steg om 50 mm.
 Nivåer över 400 mm i steg om 100 mm.

• NCB1S1 och NCB1P1 är universell 5-250 V

• För maskinbyggare skapar vi nivåvakter med  
 låg bygghöjd och fasta nivåer. Fördelaktigare  
 pris och global spårbarhet under lång tid.

• Egen tillverkning – Made in Sweden.

NY SERIE UNIVERSELLA NIVÅVAKTER
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700-serien, originalet av stålfrontsgivare med oslagbar prestanda
finns nu i rektangulärt utförande.

Mycket robust induktiv givare med stålfront och långt känselavstånd utan 
reduktionsfaktor.

Inbyggt IO-Link utan extra kostnad.

Givarhus 32x20x8 mm helt i rostfritt stål, IP68, Sn: 7 mm.

Mycket lämplig för t ex gripdon och svetsapplikationer.

DW-AD-703-C23

REKTANGULÄR GIVARE I STÅL

Induktiv givare med extremt känselavstånd och
stålfront. 700-serien Extreme

M12-givare med 15 mm känselavstånd.

Ingen reduktionsfaktor mot t ex aluminium.

Givarhus helt i rostfritt stål.

IP68/IP69K och trycktät till 80 bar.

IO-Link ingår utan extra kostnad.

DW-AS-733-M12

EXTREME M12 - KÄNSELAVSTÅND 15 MM

Förutom stort sortiment standardgivare skapar vi 
serietillverkade givare anpassade för att uppnå 
optimal pris/prestanda.

TRYCKVAKTER OCH ANALOGA GIVARE

Tryckgivare 250 bar
med M12-kontakt.
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VI KAN MER ÄN STANDARDGIVARE
Flexibilitet även vid små volymer ger styrka och försprång.
Vi lyssnar på kundens önskemål  och behov.

Kundspecifikt istället för standard ger stor vinst vid större antal.

Nivå + tempvakt
Vinklad med DIN-kontakt

Kapningsbar konduktiv 
nivågivare G1"

Spånresistenta induktiva givare helt i metall. 
M12, M18, M30

Specialnivåvakt för
transformatorolja.
1 nivå och två tempvakter

G1/2"

Påfyllning
vätska i värme-
pump

Anpassad IO-box för
fyra givare, IP67

Nivåvakt helt i syrafast stål
5 bar och 120°C, G1"



Länna, S-142 50 SKOGÅS (Stockholm)

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

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

Komplett program
digitala / analoga

UTÖVER DET VANLIGA
Induktiv Ø3x12 mm
8 kHz, 200 bar 
IP68/IP69K med 
keramikfront
IO-Link

M5 induktiv
Marknadens mest kompletta serie
Avstånd upp till 2,5 mm
Hög temp utförande +125°C
Trycktålig 20,100 och 500 bar.

NY TEKNOLOGI
FÖR INDUKTIVA GIVARE

Contrinex serie 700 kontaktavstånd 6 ggr Norm-
givare på Al, Ms.

M8 till M30 kontaktavstånd 3-40 mm
Givare i homogent rostfritt stål, IP68, 60 bar

Okänslig för metallspån, skärvätskor och svets-
loppor – samma kontaktavstånd på alla metaller.

SENSORS since 1973

Atex-klassad för zon 2 & 22
Avstånd 50-400 mm, 200-2200 mm
0-10 V, 4-20 mA, PNP eller PNP + analog

ULTRALJUD ATEX

ULTRALJUD MINI

VÅGA FRÅGA
GE OSS UTMANINGAR


