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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, hög service- och kompetensnivå
inom vårt område.
Vi samarbetar med ledande originaltillverkare vars produkter finns globalt under flera andra 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. Genom samarbete i form av nätverk
erbjuder vi global tillgänglighet. För maskinbyggare, koncerner eller vid större affärer kan vi både göra
specialöverenskommelser och globala avtal.
Egen tillverkning
Vi har producerat givare sedan 1973. En av våra specialiteter är
nivå- och temperaturgivare. Givarna tillverkas i vår ISO-certifierade
fabrik i Roslagen och håller högsta kvalitet.

Huvudkontor i Länna, dotterbolag i Finland

Produktion i Östhammar

Några av våra samarbetspartner:
Contrinex är tekniskt ledande på induktiva miniatyrgivare från Ø3 mm,
stålfront, långa kontaktavstånd, höga tryck m.m. Samarbete sedan 1975.
Microsonic. Specialist och ledande orginaltillverkare av ultraljudsgivare, mic+ med
inbyggd display, även bland de minsta givarna i världen. Samarbete sedan 1988.
M.D. skapade standard för M18 fotoceller, ATEX och livsmedelsutförande. Samarbete
sedan 1975.
Rechner gör kapacitiva givare utöver det vanliga, high performance, ATEX, livsmedel
& medicin. Samarbete sedan 1973.
Kari-Finn producerar nivåvippor i hög kvalitet och har samarbetat med Hemomatik
sedan slutet av 70-talet.
Waycon är specialist på lägesgivare, wiregivare och LVDT.

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

INDUKTIVA GIVARE
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Efter mer än 45 år är vi fortfarande världsledande på induktiva givare. Vi tillhandahåller både normerade
standardgivare och specialmodeller med prestanda utöver det vanliga. Givarna håller högsta förhållande mellan
pris och prestanda. Med stor lagerhållning i sverige kan vi erbjuda snabba leveranser.

Mini
Contrinex var först med att tillverka givare i dimensionerna M5
samt även Ø3 mm och kan idag erbjuda ett mycket brett program
av miniatyrgivare.
Långt känselavstånd
I början av 80-talet kom CONDIST-teknologin och vi var först med
att presentera 3 ggr. normerat känselavstånd. Även fast patentet
har gått ut är vi fortfarande steget före när det gäller noggrannhet
och driftsäkerhet genom hela temperaturområdet.
Stålfront, 700-serien
Nästa utvecklingsfas, CONDET-teknologin innebär extremt
slagtålig homogen stålfront och långt känselastånd utan
reduktionsfaktor. Idag kan vi erbjuda komplett serie från Ø4 mm
till M30.
- Svetssäkra. Immuna mot magnetfält och tål svetsloppor
- Maringodkända, DNV-GL
- Chip immune, för skärande bearbetning
- Trycktäta

I Contrinex egenutvecklade ASIC ingår
IO-Link, utan extra kostnad.
Den nya tekniken möjliggör
programmering, identifiering och
diagnostisering i realtid via IO-Links
processflöde.
NO/NC, timer, pulsförlängning, temp,
räknare m.m.
Mini, Ø3, M4, Ø4, M5 & 5x5 mm

Livsmedelsgodkända induktiva givare, IP69K

Minst i världen! Massproducerade standardgivare och modeller
med extremt långt känselavstånd, upp till 2,5 mm.
- Ø3x12 mm, Sn:1 mm,
temperaturstabil till -25° C,
kopplingsfrekvens 8 kHz
- Ø4 mm & M5 med 2,5 mm
känselavstånd
- Modeller för höga tryck
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M12 och M18 givarhus i syrafast stål AISI316L. Extremt tät
givare som och klarar högtrycksspolning och rengöringsmedel.
Temperaturområde -40°C...+80°C eller -25°C ...+110°C.
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700-serien. Helt i metall - Stålfront / V2A
- Långt känselavstånd utan
reduktionsfaktor
- Extremt slagtåliga
Känselavstånd:
- Ø4, M5 upp till 3 mm
- M8 upp till 6 mm
- M12 upp till 10 mm
- M18 upp till 20 mm
- M30 upp till 40 mm
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700-serien - Miniatyr
Minigivare Ø4 mm och M5 med stålfront. Långt känselavstånd
utan reduktionsfaktor.
- Trycktät front, 120 bar
- 3 mm känselavstånd
- Homogent givarhus, V2A
- Temperaturstabil
- IO-Link
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Långa avstånd 3xNorm, 500 serien

Extremt långa avstånd, Sn = 4xNorm

För applikationer där man behöver längre känselavstånd.
Nu med IO-link samt Condet-teknologi med temperaturkompensering ger verkligt avstånd.

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

- Blinkande diod varnar utanför
80% av avkänningsområdet.

- Skärmad M8
Sn: 4 mm, 500 Hz

- Storlek M5 - M30

- Skärmad M12
Sn: 8 mm, 400 Hz

- Känselavstånd
2,5 mm - 40 mm
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Normerade standardgivare

Chip immune - För skärande bearbetning

Prisvärda standardgivare av mycket hög kvalitet. Lämpliga
för stora OEM-projekt. Möjlighet till anpassning och global
tillgänglighet.

Detekterar de flesta metallobjekt
men är helt okänslig för deras
spånor. M12, M18 eller M30
- Stålfront, helt i rostfritt stål
- Temperatur upp till +85°C
- Skyddsklass IP68 / IP69K
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Livsmedelsutförande – Homogent V4A/AISI316L

Marinutförande ned till 800 m vattendjup

Extremt robust serie med stålfront i homogent syrafast stål.
Långa känselavstånd utan reduktionsfaktor.
Skyddsklass IP68+IP69K.

Trycktät i homogent syrafast hus samt TPE-S kabel.
Lämpliga för applikationer inom Fartyg - U-båtar - Hamnar Dockor - Offshore - Fiskeriindustri m.m.
7 ggr. normavstånd på Al och Cu.
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INDUKTIVA GIVARE
Höga tryck - 500 bar, spikar upp till 1000 bar
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Svetssäkra - Nu även med keramisk beläggning
Komplett sortiment med
prestanda som saknar
motstycke. Vi kan nu erbjuda
flera olika modellserier.

Tekniken med långt känselavstånd tillåter en tjockare keramisk
front. Tillsammans med patenterad tryckavlastning klarar
givarna högre tryck och får längre livslängd.
- Lång livslängd, över 1 miljon cykler (MTTF) under tryck
- Storlekar: M5, M8, M12 och M14

- Immuna mot magnetfält
- Med eller utan keramisk
beläggning
- Med eller utan stålfront
- Långt känselavstånd
- Tål svetsloppor
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Rektangulära givare för montering i små utrymmen

700-serien – Rektagulär i rostfritt stål

Rektangulära givare med vinklad
avkänning är särskilt lämpliga
för applikationer med platsbrist i
avkänningsriktningen.

Storlek 32x20x8 mm helt i rostfritt
stål. Långt känselavstånd utan
reduktionsfaktor.

- 5x5 eller 8x8 mm med vinklad
avkänning.
- Dimensioner samma som
microbrytare

- Svetssäker med keramisk
beläggning
- 7 mm känselavstånd
- Maringodkänd DNV-GL
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Komplett serie - Analog signal

Hög temperatur

Storlekar från M8 till M30, även 8x8 mm med långt arbetsområde och hög noggrannhet.
- Upplösning från 0,1 µm
- 0-10 V och 4-20 mA utgång
i samma givare
- Abetsområde från 0...4 mm
till 0...40 mm
- Temperaturstabil

Modeller med inbyggd förstärkare klarar kontinuerlig temperatur
upp till 180°C. 230°C med separat förstärkare.
- Storlekar från M8 till M50
- Fri från silikon
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Utökat tryck - Keramisk front, 20 bar

Testvinnare. Induktiva givare 40x40 mm

Gastäta givare med keramisk front för svåra miljöer. Lämpliga
även för applikationer med högt vakuum.

Flexibel montering med roterbar känselfront som kan vridas i
fem olika riktningar.

- Trycktät 20 bar
- Ø4, M5, Sn:0,6 mm
- Ø6,5 och M8,
Sn:2,5 mm
- IO-Link
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- Tät och robust konstruktion
som gör den lämplig för tuffa
applikationer, IP69K.
- Snabbfäste medföljer för enkel
och snabb montering
- Känselavstånd: 15, 20, 30 eller
40 mm

18
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KAPACITIVA GIVARE
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Hemomatik erbjuder givare för allt från standardapplikationen till applikationer med mycket höga krav och
svårdetekterbara material, inklusive ATEX. Rechners High Performance-teknik ger långa avstånd, enkelt
handhavande och säker funktion.
Levelmaster KS-801, kapacitiv givare som ger säker detektion på konduktiva och kletiga vätskor. Den är
dessutom EHEDG-godkänd för användning inom livsmedelsindustrin. I sortimentet finns även givare för höga
temperaturer, upp till 250°C (special upp till 800°C) och extremt långa avstånd, upp till 120 mm.

M18 kapacitiva givare

Nyhet ! Levelmaster

Norm-givare med givarhus i slagtålig plast.
Justerbart känselavstånd med vridpotentiometer. Antivalent utgång.
Skyddsklass IP67.

Reläutgång och timer, kapacitiva givare serie-95
Kapacitiva givare särskilt lämpade för t ex lantbruksapplikationer. Säker detektion av exempelvis pellets,
spannmål eller gödningsmedel. Långt känselavstånd och
stora justeringsmöjligheter gör att man lätt kan trimma bort
kvarvarande material.

Tri-clamp hygienutförande för livsmedelsoch läkemedelsindustri
High Performance-givare i V4A och PTFE. Stort utbud av
FDA-godkända processanslutningar.

- Inbyggt potentialfritt relä, 1A

- CIP (Cleaning In
Place)

- Justerbar till- och
frånslagsfördröjning.

- WHG

- Multispänning
20-250V AC/DC

- EHEDG
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M22 med PTFE hus / Universell M12

För svåra material och vätskor – Serie 26 helt i PTFE

Givare med teflonhus,
lämplig som nivågivare
i aggressiva vätskor.

Priseffektiv givare med universell utsignal. 8 mm känselavstånd,
skärmad upp till 4 mm. Enkel justering med teach-in knapp.
Universell PNP/NPN NO/NC.

21
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Speciellt framtagna för att detektera svåra
konduktiva och kletiga vätskor t ex pastor, sirap,
ketchup, majonnäs m.m.

Lämpade för nivåkontroll inom t ex halvledar-, kemi- och livsmedelsindustrin. Olika processanslutningar så som 1", M22,
Tri-clamp och modifierat hus för montering i förlängningsrör.
Unik teknik ”High
Performance” tillsammans
med rundad front gör
det lätt att trimma bort
kvarvarande produkt.
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OPTISKA GIVARE
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Vi började vårt samarbete med DIELL numera M.D. Micro Detectors, som har sin produktion i Modena inte
långt från Ferrari och Maserati. M.D. skapade världsstandard för optiska givare i M18-hus som än idag kanske
är den mest sålda och kopierade fotocellserien. De producerar i dag till ett flertal andra kända varumärken
samt har utvecklat andra optiska givare där förhållandet pris/prestanda och kvalité fortfarande är vägledande.

Följande principer är vanligast:
Sändare - mottagare (envägsfotocell).
Oslagbar i smutsig miljö eller för avstånd upp till
150 m.
Mot reflektor (tvåvägsfotocell).
Polariserat rött ljus eller IR-ljus för längre avstånd.
Direkt (diffus reflexion mot objektet).
Bred säker ljusstråle bygger på reflekterad
ljusstyrka, färgberoende avstånd.
Bakgrundsavbländad (Triangulationsprincip).
Mindre ljuspunkt (inställt avstånd nästan oberoende
av färg).
Flera optiska givare är Färg- KontrastLuminiscens- Fix-fokus- Laser- Fiber- m.m.

Minifotocell i rostfritt stål, V2A / IP67

Miniatyrfotocell 5x7 mm med cylindrisk ljusstråle

Extremt kompakta fotoceller i Ø4 mm & M5 med inbyggd
förstärkare och hög kopplingsfrekvens.

Linsen gör ljusstrålen cylindrisk med en diameter mindre än
4 mm. Givarhus i rostfritt stål. Storlek, endast 5x7x40 mm.

- Immun mot störningar från andra
givare
- Cylindriskt avkänningsområde
- Valbar kopplingsfrekvens: 1 kHz
(normal, default), 500 Hz (fine)
eller 2,5 kHz (fast) via IO-Link

- Trots det kompakta

formatet har givaren ett
känselavstånd på 50 mm
och är kortslutningssäker

- Skyddsklass IP67
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C23 Kompakta fotoceller med hög prestanda

UV-ljus för transparenta objekt

Komplett serie med livsmedelsgodkända
givare. IO-Link ingår utan extra kostnad.
Känselavstånd:

Patenterad UV-teknik detekterar även svåra transparenta objekt.
Givaren klarar även oregelbudna former och plastfilm i vinkel.
Lämplig inom förpacknings- och livsmedelsindustrin.

- Direktreflexion upp till 1,5 m

- Livsmedelsgodkända, Ecolab

- Bakgrundsavbländad 10...300 mm

- IO-Link

- Mot reflex 8 m

- 1200 mm mot UV-reflex

- Sändare-mottagare 30 m

- Valbar kopplingsfrekvens och
responstid via IO-Link
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M12 fotoceller. DM-serien med metallhus, IP67

Priseffektiva optogivare M18. FA-serien

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

Kanske marknadens mest kompletta och prisvärda fotoceller.
Sändare - mottagare, mot reflektor, polariserad, objektreflexion
eller bakgrundsavbländad.

- Direktavkänning.
Sn:300 mm
- Polariserat ljus mot
reflektor. Sn:2 m
- Sändare - mottagare
Sn:7 m

- Modeller för att känna
transparenta objekt
- Vinklad ljusutgång
- Plast- eller metallhus
- Direktreflexion upp till 1 m
- Bakgrundsavbländad
35...300 mm
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M18 med kort hus - Marknadsledande i pris/prestanda

M18 fotoceller för livsmedelsindustri, IP68 / IP69K

Komplett serie med IO-Link

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

Givarna är producerade med den
senaste ASIC-tekniken med långt
justerbart känselavstånd och skydd
mot crosstalk.

- Justering görs beröringsfritt med ett verktyg

- Fäste för "flush-montering" ingår

- Givarhus i syrafast stål
AISI 316L

- Vinkelspegel med 90° avkänning
finns som tillbehör

- Slät Ø18 mm för extra
höga hygieniska krav
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Högpresterande kontrastskanner

Sändare-mottagare för tuffa miljöer

Framtagen för packmaskiner, tryckerier m.m.
Optik med både rött, blått och grönt ljus,
givaren väljer automatiskt det ljus som
ger bäst kontrast för er applikation. Hög
kopplingsfrekvens, 10 kHz.

Färgsensor som klarar små
nyansskillnader

FTS-4155-30x känner upp till 3 färger
(3xPNP). Inställning görs enkelt med teach-in
och fem valbara toleransnivåer för respektive
färg. Arbetsområde 30…40 mm. 4 kHz.

Extremt tät givare speciellt utvecklad för biltvättsapplikationer.
Starkt och bredstråligt ljus som klarar smuts, vattendimma och
underlättar inriktningen.
- M18 T-style
- Kodat ljus
- Synkronisering
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4050-serien för livsmedelsapplikationer

Fiberoptik
3060/3066 programmerbar
förstärkare för DIN-montage
- Hög kopplingsfrekvens, 4 kHz
- Justerbar pulsfördröjning och
streching. Även med display
och IO-Link

8
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Komplett serie inkl. bakgrundsavbländad med unik optisk
konstruktion som ger större arbetsområde och effektiv
bakgrundsavbländning, känselavstånd från 25 till 500 mm. IP67

Prisvärda kapningsbara
syntetfibrer. Lämpliga för
trånga utrymmen och noggrann
detektering.
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LASERGIVARE / SPECIAL
Livsmedelsgodkänd avståndslasergivare, IP69K
Mäter upp till 5 m med hög läsfrekvens, 500 Hz. Universell med
både analog 4-20 mA och digital PNP/NPN signal.
- Kompakt, 50x50x23 mm
- Snabb responstid, 2 ms
- ECOLAB, IP 69K
- Temperatur ner till -40°C
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FBL-serien. M18 Lasergivare
Prisvärda lasergivare med rak eller
vinklad optik och metallhus.
- Direktreflekterande med minsta
detekterbara objekt 0,1 mm.
- Mot reflektor eller sändare/
mottagare upp till 50 m.
FALW - Bakgrundsavbländad laser
med Ø1 mm ljuspunkt genom hela
arbetsområdet. 30-150 mm. 1,5 kHz.

35

36

Areasensor, CX serien, analog mätning

BX, mycket hög upplösnning

Lämpliga för objekt med stor positionsspridning eller som
utkastarkontroll. Detekteringshöjd 160 till 960 mm.

BX80. Areasensor med 12 optikpar och 70 mm detekteringshöjd.
Högpresterande givare som klarar att detektera föremål ned till
Ø2 mm i hela arbetsområdet. Responstid ned till 2 ms.

CX2, sändare-mottagare med
analog signal 4-20 mA och
hög upplösning, Ø1 mm.
CR, areasensor mot
reflex 70 eller 150 mm
detekteringshöjd, Ø6 mm
upplösning. IP67

BX04 & BX10
Ekonomimodeller med 4
eller 10 optikpar och 90 mm
detekteringshöjd.
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COAST - Glans, färg och ytstruktur i samma givare

A-LAS, Analog laserbarriär

Kombinerade givare som särskiljer mycket små skillnader i
nyans och ytstruktur för att säkerställa korrekt separering och
kontroll. Lämplig för kvalitetskontroll inom produktion av textiler,
golv och plastprodukter.

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

GLAST - Vid hög glans
Mäter glans och ytstruktur
på högblanka objekt så
som metall, lack och
transparenta föremål.

Applikationsexempel:
Dynamisk diametermätning
av tråd. Mäter bredd,
centrering, position från
höger eller vänster sida
med 1 µm upplösning.
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SPECTRO-3. Färggivare med true color-detektion

L-LAS-LT-SL, Triangulationsgivare

Särskiljer mycket små nyansskillnader och finns i en mängd
utföranden för kontroll in-line. Givarna löser de flesta
applikationer och kan klara mätningar upp till 2 m.

Högpresterande lasergivare med extrem noggrannhet.
Programmerbar via PC, RS232. Fyra olika modeller med
arbetsområde från 21...45 till 150...1000 mm.

- Upp till 31 färger, 60 kHz
- Analog mätning enligt 45°/0°
- Polarisationsfilter, fokuserad
optik, fiberoptik eller UV-ljus.
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- Upplösning från ±6 µm
- Mätfrekvens 2 kHz
- 2 digitala ingångar
- 2 digitala utgångar
- 2 analoga utgångar
4-20 mA & 0-10 V

42
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ULTRALJUDSGIVARE
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Microsonic GmbH från Dortmund, är en världsledande tillverkare av ultraljudsgivare. Deras mest välkända
givare är mic+, M30 givare med display som klarar många applikationer där andra fallerar. Tillsammans med
Microsonic kan vi även erbjuda många specialvarianter t ex minigivare, dubbelarkskontroll och givare för
kantstyrning. Vi har även trycktäta och kemiskt tåliga modeller som klarar 6 bar och har membran med PEEKeller PTFE-beläggning.
M.D. Micro Detectors har sin produktion i Modena, Italien. En av deras specialiteter är M18-givare som
tillverkas i stora volymer och erbjuds i två olika längder med givarhus i plast eller i syrafast stål.

Nyhet!
UQ1, Universell med hög prestanda

Rektangulärt givarhus och M18 ger två monteringsalternativ.
Både analog och digital utsignal (4-20 mA + PNP) i samma
enhet. Kompakt storlek och M12 kontaktanslutning.
Arbetsområden: 40...300, 60...800 eller 80...1200 mm.

zws, komplett serie
miniultraljudsgivare

Kompakt ultraljudsgivare 20x32x12
mm. Enkel programmering, all
justering sker med endast en knapp.
Känselavstånd upp till 700 mm.

”Soundpipe”

Tillbehör som ger mycket smalt
avkänningsfält och gör det möjligt att
detektera genom små hål och trånga
flaskhalsar ned till Ø3 mm.

LCA-2, PC-Interface

Programmeringsverktyg för Microsonics ultraljudsgivare.
Enkel programmering och simulering med dator. Verktyget
har display och minnesfunktion. Inställningar kan sparas
och kopieras, innehåller även en dataloggerfunktion. USBanslutning.

nano, M12 ultraljudsgivare,
endast M12x55 mm
Extremt kompakt cylindrisk givare med 250
eller 350 mm känselavstånd.
- Programmerbart (teach-in by wire eller via
LCA-2) arbetsområde och stigande eller
fallande signal
- Analog eller digital signal
- Skyddsklass IP67
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pico+, 4 arbetsområden upp till 1.3 m

pico+TF, M22 i kemisk tålig PVDF
Extremt tålig ultraljudsgivare med hus i PVDF och membran
med PTFE beläggning. Lämplig som nivågivare i aggresiva
vätskor.
- Trycktät, 0,5 bar

Kort M18 givarhus i förkromad mässing. Fyra arbetsområden
från 20...250 upp till 120...1300 mm. Rak eller vinklad avkänning.
Programmerbar via dator och LCA-2 eller teach-in by wire.
- Upplösning från 0.069 mm
- Synkronisering av upp till tio givare. IO-Link

45
10

- IO-Link
- Skyddsklass IP67
- Teach-in by wire eller
via LCA-2
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ULTRALJUDSGIVARE
UK6 Prisvärd serie i kort utförande endast 60 mm
M18 givarhus i slagtålig plast eller
syrafast stål AISI 316L. Teach-in
programmering via kabel.
- Arbetsområde upp till 1200 mm
- Analog eller digital signal
- Skyddsklass IP67
- cULus certifierad
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UK1, ultraljudsgivare med långt känselavstånd
M18 givarhus i slagtålig plast eller syrafast stål AISI 316L.
Teach-in programmering via tryckknapp. Arbetsområde upp
till 2200 mm.
- Analog eller digital
signal
- Skyddsklass IP67
- cULus certifierad

47
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mic+, kommunicerbar
ultraljudsgivare

Microsonics originalgivare är det självklara valet vid
tuffa miljöer och vibrationer.

Avancerad M30 ultraljudsgivare med
display. Enkel programmering med två
knappar eller LCA-2. Känselavstånd
upp till 8 m.
- Stenkrossar

crm+, för krävande
applikationer

- Inbyggt filter, timer,
hysteres med mera

Lika som mic+ fast med hus i 316L
och membran med PEEK-beläggning.
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lcs+600, rektangulär med långt känselavstånd

hps, trycktät med processanslutning

8 m känselavstånd i ett mycket kompakt hölje.
Storlek: 62x62x37 mm

Extremt tålig ultraljudsgivare med hus i syrafast stål, 316Ti och
membran med PTFE-beläggning. Enkel programmering med två
knappar eller LCA-2.

- Upplösning 0,18 mm.
- Teach in via knappar eller
LCA-2
- IO-link.

- Trycktät, 6 bar
- G1" eller G2"
gänganslutning
- Finns även i PVDF
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bks+, för kantstyrning, < 0.1 mm upplösning

Dubbelarkskontroll med ultraljud, dbk+

Givaren av gaffeltyp ger en analog signal proportionellt mot
skuggningen av avkänningsfältet. Lämplig även för transparenta
material eller i dammiga miljöer.
- 4-20 mA och 0-10 V
- 12 eller 35 mm
arbetsområde
- Programmering via knapp
eller LCA-2
- IO-Link

53

Kompakt M18 sändare-mottagare. Programmerbar med teach-in
eller via PC-interface. Lämplig för t ex tryckerimaskiner.
Givaren känner skillnaden
mellan ett och två papper och
larmar för dubbelark och inget
ark.
Klarar pappersytvikt mellan
100-2000 g/m². Även lämplig
för laminat, plastfilm, folie, tunn
plåt och mönsterkort.

54
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Hemomatik tillhandahåller givare avsedda för områden där det finns risk för explosiv atmosfär.
ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas,
snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar,
kemisalar, restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra
känsliga miljöer.

Nivågivare Ex ia, zon 0

Dränkbar nivåsond med analog mätning och hög noggrannhet 0,35 %.

ATEX M18 Ultraljudsgivare

Areasensor klassad för zon 1 & zon 21

Givarhus i syrafast stål, AISI 316L. Teach-in programmering via
kabel. Specialmodeller med membran med parylene-beläggning
för aggressiva applikationer.

EX-godkänd areasensor för explosionsfarliga miljöer.
EEx m IIC T6, II 2GD IP67 T85°C

- Ex-godkänd, zon 2 & 22

- Detekteringshöjd 90 mm

- Känselavstånd upp till
1200 mm

- Min detekterbara
förmål Ø5 mm

- Skyddsklass IP67

- Känselavstånd upp till 2 m
- Skyddsklass IP67
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Barriärer

Induktiva, kapacitiva, optiska med mera

Exi-reläer för namur-signal eller potentialfri kontakt.
Repeater för 4-20 mA och HART. Även SIL och DNV-GL

Komplett sortiment med prisvärda induktiva och optiska för zon
2 och zon 22. Induktiva och kapacitiva även med namurgivare
ner till zon 0 och zon 20.
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SAFETINEX –Säkerhetsklassade ljusbarriärer
Tillsammans med Contrinex kan vi erbjuda ett komplett sortiment
av ljusbarriärer för personskydd. Säkerhetsklassade enligt
riskklass 4, PL e eller 2 PL c.
- Finger protection (Ø14 mm upplösning)
- Hand protection (Ø30 mm upplösning)
- Access Control
- Detekteringshöjder från 150 mm upp till 1800 mm
- Nu även med blåtandsprogrammering

Kodade magnetbrytare, riskklass 4, PL e, SIL 3
Givarna garanterar tillförlitlig tillståndsövervakning (öppen eller
stängd) av t ex dörrar och grindar.

Safetinex
SLIM, riskklass 2, PL c
- Mycket kompakt. Profilmått
endast 26x26 mm
- Avkänning på hela höjden,
utan blindzoner

- Beröringsfri med lång livslängd
- ECOLAB IP6K9K
- Kodat system gör dem immuna
mot störning

- Hand protection, Ø30 mm
upplösning

- Även med RFID-kod med
möjlighet att seriekoppla upp till
30 enheter

- Skyddsklass IP65
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MARINGODKÄNDA
Hemomatik tillhandahåller ett brett sortiment av
maringodkända givare.
Givarna är speciellt framtagna för att klara de högt
ställda kraven på säkerhet och pålitlighet i marina
miljöer. De uppfyller kraven gällande temperatur,
luftfuktighet, vibrationer, kapslingsklassificering och
elektromagnetisk kompatibilitet.
Givarna är lämpliga för fartyg, broar, hamnar,
vindkraftverk mer mera.
Tryck & Nivågivare DNV-GL & LR

- Nivåsond och tryckgivare
maringodkända enligt DNV-GL
- Flottörnivåvakter med eller utan
övertemperatursskydd,
maringodkända enligt LR

Maringodkända induktiva givare
Tillsammans med Contrinex kan vi erbjuda givare avsedda
för marina applikationer. Även trycktäta modeller lämpliga för
båtmotorer med mera.

- DNV-GL
- Stålfront
- Trycktät, 500 bar
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Hemomatik tillhandahåller automationsprodukter avsedda för fastigheter och erbjuder t ex givare inom
områderna: vatten, avlopp, värme, fjärrvärme, ventilation, luftkvalitet, fukt, läckage och hissar.
Många av våra givare har absolut digital signal och är förberedda för molntjänster och IoT.

ALLT-I-ETT-GIVARE för fastighetsautomation
LUFTFLÖDE - TEMP - FUKT

Givare med MEMS-teknik som mäter luftflöde,
temperatur och relativ luftfuktighet. Många efterfrågar
idag miljövänliga och energisnåla bostäder och
industrilokaler. Att t ex optimera ventilationssystem och
använda frånluftssystem med värmeåtervinning, gör
att vi alla sparar på planetens resurser.
Allt-i-ett-givaren är kostnadseffektiv och speciellt
lämplig för att kontrollera inomhusklimat och
energiförbrukning i fastigheter, smarta lösningar inom
HVAC och IoT (Internet of Things). Givaren monteras
enkelt och flexibelt i ventilationsrör. Alla mätvärden
ges via Modbus processdata och många enheter kan
kopplas ihop i en bus-slinga vilket förenklar installation
och kabeldragning. Låg strömförbrukning.
Modbus RTU via RS485.

Luftkvalitet

Brett sortiment av CO-, O2-, CO2- och VOC-givare, även
kombinerade modeller med flera funktioner i samma enhet.
Kapsling i modern design avsedd för montering inomhus eller
utomhus.
- 4-20mA eller Modbus RTU
- Med eller utan display
- Även temp-, fukt-, rörelse-,
partikel och ljusgivare

Temperaturgivare - Fastighetsautomation
Samarbete med ledande tillvekare tillsammans med egen
produktion gör att vi kan erbjuda alla typer av temperaturgivare.
Egen tillverkning ger stor möjlighet till anpassade modeller.

- Pt100 / Pt1000 / NTC
- Dubbelisolerad med
vulkad prob
- Anliggningsgivare för rör
med unik värmeöverföring
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Läckagevakter "Made in Sweden"

Tryck- och fuktgivare med mera

REED-princip utan strömförbrukning ger stora fördelar i
t ex batterimatade applikationer, wake-up-sensors och IoT.
Dessutom kan valfritt antal vakter serie- eller parallellkopplas.

Kombinerade modeller med flera funktioner i samma enhet.
Kapsling i modern design avsedd för montering inomhus eller
utomhus.

- Dränkbar kabel

- Givare för lufttryck, fukt och
daggpunkt

- Syrafast stål, SUS-316

- Meteorologi

- Egen tillverkning

- Difftryckgivare med eller
utan display

- Temp upp till 125°C

65
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LÄGESGIVARE
Waycon - Wiregivare

Wiregivare är ett enkelt sätt att mäta och kontrollera axiella
rörelser från 0-50 mm upp till 0-42,5 m.
SX 50/80/120/135. Komplett serie
- Coating, marina applikationer
- Lågtemperaturs-utförande, -40°C

www.hemomatik.se

Vinkelgivare

Vinkelgivare med beröringsfri
avkänning 0-360°. Robust
metallhus Ø39x12,5 mm, IP67.
Inklusive magnetskruv M10x28
mm.

Inklinometer
MH 60/120. Ny extra robust
modellserie med wiretjocklek upp till
Ø1,5 mm.
- Redundant signal. CANopen
- IP69K, klarar högtrycksspolning

Inklinometer med MEMSteknik och robust metallhus.
Programmebar 0° position. Mäter
vinkeln i 1 eller 2 axlar. 4-20 mA
eller CANopen.
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Eddy Current
Snabb och noggrann mätning mot metall

LVDT - Mätpenna

- Ny tät förstärkare, IP68
- Upplösning 0,006 % (vid 10 Hz)
- 1 eller 2 ingångskanaler
- Specialmodeller avsedda för
turbo-aggregat med mätfrekvenser
upp till 150 kHz
- Nya skärmade mätgivare med
keramiskt hus, 185°C, IP68, 200 bar

Idealiska för mätning under svåra förhållanden då de tål tryck,
smuts och höga temperaturer. Nu kan vi även erbjuda modeller
med inbyggd förstärkare.
- Arbetsområden från
0...2 till 600 mm
- Linjäritet ner till 0,01 %
- Mätprob IP68/IP69K,
max 150°C
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Encoderhuvud med magnetmåttband

Linjär potentiometer

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

Linjärpotentiometer med dubbla kulledsaxlar eller
M6 mätaxel i rostfritt stål.

- Linjäritet: ±0,3 %
- Max hastighet: 5 m/s
- Temperatur: -30...+100°C
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Encoder utöver de vanliga

Färdiga mätsystem

Absoluta pulsgivare med EnDra-teknik utan varken batteri eller
kugghjul ger mutiturn med lång livslängd och minimalt underhåll.
SSI, CANopen & Lift, RS485, Profibus, Profinet, EtherCat mfl.

Komplett system med encoder, mäthjul och robust fäste med
justerbar fjäderkraft. Mäthjulen kan erhållas med 200 eller
500 mm omkrets och flera olika friktionsytor.

Inkrementella med upp till 25 000 pulser per varv.

- Justerbar fjäderkraft
0-30 N i 5N-steg
- Upplösning upp till 125
pulser/mm
- Friktionsytor för trä, textil
metall, kabel m.m.
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NIVÅGIVARE
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Vi har över 45 års erfarenhet av tillverkning av nivå- och temperaturgivare. En av våra specialiteter är
flottörnivåvakter med REED-princip, där den i flottören monterade magneten beröringsfritt påverkar
magnetbrytarna i givarröret. Givare med REED-princip har ingen strömförbrukning och ger stora fördelar i t ex
batterimatade applikationer, wake-up-sensors och IoT. Dessutom kan valfritt antal
vakter serie- eller parallellkopplas.
Egen tillverkning ger hög flexibilitet och stora möjligheter till anpassade modeller.
Hög kompetensnivå och bra samarbete med ledande komponenttillverkare gör
att vi kan erbjuda produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
NSPB-serien
Vår nya standardserie med prob
i syrafast stål, SUS-316.
- Även kombinerad
med temperaturgivare
- Skyddsklass IP67
- Fasta nivåmått
Egenutvecklad kopplingsdosa
med o-ringstätat skruvlock
och upp till 10 push-in
fjäderkraftanslutningsplintar.

- Nya modeller kan läggas
upp redan vid 10 st.

Egentillverkade magnetbrytare
Storlekar från Ø4 mm till M18. Möjlighet till anpassade modeller t ex med inbyggd
säkring, dubbelpolig (redundant), växlande eller bistabil kontakt.
Högtemperatursutförande med silikonkabel. Kontaktering t ex M8-, M12-kontakt,
Amp, Molex, Packard, Deutsch.
Kopplingsdosor och tillbehör
Kopplingsdosa med fläns och dubbla kabelgenomföringar, M16 och M20. Komplett
med fjäderklämmor och flerhålspackning. Anpassade splitterboxar för upp till fyra
givare. Skyddsklass IP67.

HFNI - Anpassade nivå- och temperaturgivare

Håll koll på ditt hydraulsystem

Vi anpassar givarna efter er applikation och driftförhållanden.
Givarna tillverkas i vår ISO-certifierade fabrik i Roslagen och vi
välkomnar nya förfrågningar.

Ny serie av extra robusta nivåvakter med inbyggd
temperaturgivare och lättmonterad display. Speciellt avsedda för
övervakning av hydraulvätskan i mobila maskiner och fordon.

- Unikt art.nr och
dokumentation

- Svensktillverkad

- Skyddad ensamrätt

- Skyddsklass IP67
- Inbyggd Pt1000

75
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Nivåvakter - Sidmontage

Byggsats i PP

Beprövad REED-teknik med flottör och innesluten magnet.
Nivåvakterna levereras i materialen SUS-316 syrafast,
polyamid, polypropen och PVDF.

Byggsatsen beställs och levereras i tre separata delar:
anslutning, förlängningsrör och flottörnivåvakt.

- Priseffektiv med
expanderande packning
som tätar vid montering
- Robust i rostfritt stål,
1/2" gänga och DINkontakt

Välj mellan kopplingsdosa eller gängkoppling
och rör i lämplig längd upp till 1 m.
Röret kan enkelt kapas till önskad längd.
Rörets ena ände har G1/8" invändig gänga
som passar till nivåvakten.
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Kapacitiva nivågivare med
analog signal, 4-20 mA.

EL22 - Konduktivt nivårelä
Storsäljare för brunnar, pumpgropar, dammar.

Analog mätning utan rörliga delar.
Lämpliga för oem-applikationer inom
hydraulik- och fordonsindustrin.

Komplett automatik med inbyggd självhållningskrets för
pumpstyrning eller hög- eller lågnivålarm. Inkl. 2 st. elektroder.
- För vatten och elektriskt
ledande vätskor
- Direktstyrning av
enfaspumpar upp till 0,37 kW
- Torrkörningsskydd
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Suglans, PP & SUS-316

Nivåavkänning med PTC / termistorautomatik

Nivåvakt med sugrör och
justerbar konisk anslutningspropp
som passar till de flesta dunkar.

Termisk princip med snabb resistansändring vid avkylning. Ger
säker funktion även vid förorenade och trögflytande vätskor.

PP. Enkel och priseffektiv modell i
polypropen och PVC-slang.
SUS-316. Hygieniskt och kemiskt
tåligt utförande för krävande
applikationer.
Även anpassade modeller med
sil, backventil och luftfilter.

81

- Hög-, lågnivålarm eller
nivåstyrning i samma enhet
- Stort urval av PTC-givare: G1/4",
G1/2" fast eller justerbar nivå.
Hänggivare m.m.
- Inga rörliga delar, inbyggt
skvalpskydd.

82
Paddelvakt 230 VAC
spån - granulat - pulver
En inbyggd motor snurrar paddeln
1 rpm. När paddeln bromsas av
materialet aktiveras en mikrobrytare.

Nivåvippor Ø30, Ø76, Ø99 och Ø170 mm

Kvalitetsprodukt för t ex ren- och avloppsvattenapplikationer. Vi
erbjuder även ”sjunkande” modeller.
- Modeller för pumpstyrning med vikt och justerbar hysteres
- Upp till 4 funktioner i samma enhet.
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- Robust hus och 3/4" gänga i metall
- Skyddsklass IP65
- Finns även med 24 VDC matning
- Justerbar fjäderkraft

84
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Kalorimetrisk flödesgivare, 4-20 mA

Flödesvakter, minimalt underhåll

Flödesgivare utan rörliga delar. Mäter strömningshastighet från
3 till 300 cm/s. Mediaberörda delar i syrafast stål.

Flödesvakt med svävkropp och graderad skala. Lämplig för
övervakning av vätskeflöden i maskiner och processer t ex
kylning, smörjning och torrkörning.

- LCD-display och roterbart givarhuvud

- Graderad skala för vatten

- Mediatemperatur -20...110°C

- Potentialfri kontakt (REED) på
justerbar skena

- Processtryck upp till 40 bar.
- 4-20 mA + 2 x PNP, finns även med
relä och 230V matning

- Upp till 50 l/min
- Även i syrafast och
högtrycksutförande upp till 85 bar
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Flödesgivare med impeller och DIN-kontakt

Flödesgivare ultraljud

Prisvärd med hög upplösning
upp till 22 000 pulser/liter. Mäter
vätskeflöden från 0,1...2,5 till
5...65 l/min.

Utan rörliga delar som fungerar till de flesta vätskor utan
kalibrering eller underhåll.

- G1/4", G3/8" eller G3/4"
- Livsmedelsgodkänd Trogamid
- Max tryck 25 bar

- Både pulsutgång och analog
signal, 4-20 mA
- Pulserna är fritt programmerbara
från 0,1 till 3000 ml per puls.
- Flödesområde: från 0,3…21 till
5…240 l/min.
- Max tryck: 16 bar. IP67.
- Displayvisning: Nominellt, totalt
och batchhantering
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Massflödesgivare för gaser

Komponent flödesgivare

Flödesgivare med avancerad
MEMS-teknologi.

Massflöde med MEMS-teknik

Noggrann mätning med kort
svarstid och kompakt design.
Analog utsignal och I²Ckommunikation.

Lämpliga för andningsmasker,
ventilatorer och CPAP.
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Kombinerad tryck- och flödesgivare

Difftryckgivare - med extrem prestanda

Mäter både tryck och luftflöde. Programmerbar med dubbel
display. Enkel montering med snabbanslutning för tryckluftsslang.

Differenstrycksmätning med mycket hög noggranhet, även för
aggressiva vätskor.

- LCD-display med 3 färger

- Hög noggrannhet ± 0,1 %

- 4-20 mA + 2 x PNP

- Mediatemperatur 150°C

- Push-in-anslutning för Ø6
eller Ø8 mm slang

- 4-20 mA, Modbus och HART
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Filterövervakning i luftrenare
och projektorer.
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TRYCKGIVARE / TRYCKVAKTER
Tryckgivare - Pneumatik

Tryckvakter - Elektroniska

Stort sortiment av prisvärda tryckoch vakuumgivare avsedda för icke
korrosiva gaser upp till 10 bar.

Komplett sortiment av prisvärda
tryckvakter och vakuumvakter,
lämpliga för pneumatik.

KP30, programmerbar tryckgivare med
display. 1-5 V + 2xPNP, G1/8"
+ invändig M5.
KP45, tryckgivare med programmerbar
2-färgdisplay. PNP + 4-20 mA, G1/8"
+ invändig M5. IP65
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Tryckvakter - Mekaniska
Både för luft och vätskor. Lämpliga
för t ex hydralikapplikationer upp till
400 bar. Potentialfri kontakt som
klarar hög belastning upp till 5 A.
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Hög prestanda - Display

PA-I/U, Industritryckgivare / vakuum

Programmerbar med roterbart hus och 4-siffrig display, IP67.

Stort urval av stryktåliga tryck / vakuumgivare
med standard M12- eller DIN-kontakt. Robust
givare i rostfritt stål. Lämpliga för t ex mobila
och industriella hydraulikapplikationer.

- Mätområden från 400 mbar till 1000 bar
- Mediaberörda delar i rostfritt stål
- G1/2" med slätt membran
- Mediatemperatur - 40...100°C
- Noggrannhet 0,5 %

- Upp till 1000 bar
- Utsignal 4-20 mA eller 0-10 V
- Kan även erhållas med CANopen
- Noggrannhet 0,5 %
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Dränkbar tryckgivare med slätt
membran, 316 L

Priseffektiv - Display

Nivåsond i syrafast stål och sanitetsmembran.
Slitstark kevlarförstärkt PUR-kabel. Möjlighet till
nollställning. Analog signal 4-20 mA.

KP50. Programmerbar givare med 4-siffrig tvåfärgsdisplay.
Mätområden från ±1 bar till 20 bar, IP65
- 4-20 mA + 2 x PNP

- Noggrannhet 0,35 %

- Medieberörda delar i 316L

- Standardmätområden 0...3,5, 0...5 eller
0...10 mWC

- G1/4" + inv. M5

- MODBUS via RS485 mot förfrågan

- Mediatemperatur 0...50°C
- Noggrannhet 2,5 %
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Fujikura - Komponenttryckgivare för ytmontering

Tryckgivare - Process & Livsmedelsapplikationer

Tryckgivarna är temperaturkompenserade och kan erhållas med
analog eller digital utsignal. Tillämpningsområden inom bland
annat medicin, konsumentprodukter och industri. Lämpliga för
icke korrosiva gaser som luft och andra torra gaser.

Stort urval av hygieniska processanslutningar och material för
tryckmembranet. Gauge / Absolut / Diff-tryck

- Hög noggrannhet ±1,5 %FS
- Matning 3,0 / 3,3 / 5,0 VDC
- Arbetstemperatur -40...125°C
- 0,5..4,5 V eller I²C
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- Hög noggrannhet ± 0,1 %
- Mediatemperatur 150°C
- Modbus, HART och 4-20 mA
- Åskskydd
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TEMPERATURGIVARE / ÖVRIGT
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Temperaturgivare - Inbyggd förstärkare, 4-20 mA

IKE / IKS / IHS-serien - Pt100, Pt1000 eller NTC, 150°C

Mycket kompakta givare med prob i syrafast stål.

Helt tät temperaturgivare med vulkad prob i termoplast.
Kan även erhållas med Ø6 mm skyddshölje i syrafast stål.

- Många olika modeller även med
magnesiumoxid-isolering upp till 500°C.
- Fast eller valfritt programmerbart mätområde
via PC-interface
- Gjuten M12-kontakt, IP67

TRC, Homogent givarstycke av syrafast
stål och G1/8" gänganslutning. Passar till
modulförstärkare med M12-kontakt.
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Temperaturgivare - Hög temperatur

Panelinstrument

TRM med Ø3 eller Ø6 mm böjbar prob i syrafast
stål och magnesiumoxid-isolering, upp till 500°C.

MV+, Universellt instrument
med 4-siffrig display. Kan enkelt
kompletteras med separata kort för
önskad funktion.

- Pt100, 4-tråd, klass A eller B
- Passar modulförstärkare med M12-kontakt
TCSV12. Termoelement typ "K" med gjuten M12kontakt och Ø3 mm prob. Vibrationstålig givare
som klarar att mäta temperaturer upp till 1150°C.

ITP, Kompakt instrument med 4-siffrig
display. Monteras i Ø22,5 mm hål
(standardhål för signallampor). Gröna
siffror med 14 mm höjd. IP65.
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RFID HF (13,56 MHz)

Cylindergivare för pneumatiska cylindrar

Högfrekvent RFID-system
- Kompatibelt med ISO/IEC15693
- Logisk adressering upp till 253
läs-/skrivenheter.
- Transpondrar för upp till 250°C.

RFID – helt i syrafast stål

KT-75. Universell givare med "Drop-in montering" som
passar de flesta cylindrar med T-spår. Kan även användas
till dragstång- och ISO-profil-cylindrar tillsammans med
tillbehörsfäste.
- Tvåfärgslysdiod underlättar optimal monteringsposition

Lågfrekvent RFID-system, 125 kHz
- RWM och transpondrar med
stålfront i V4A, IP68/69K
- Långt läs/skrivavstånd
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Hittar du inte den givare du söker?
Kontakta oss, teknik@hemomatik.se. Vi har många fler givare än vad vi kan visa.
Använder ni givare från andra leverantörer?
Vi undersöker gärna om vi kan erbjuda en bättre och billigare givarlösning för er,
meddela era krav och önskemål.

Länna, S-142 50 SKOGÅS (Stockholm)
20

Ordertel 08-771 00 04
Orderfax 08-771 62 00
www.hemomatik.se

Tekniska frågor 08-771 35 80
Växel
08-771 02 20
E-mail
info@hemomatik.se

