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Hemomatik valmistaa ja tuo Skandinaviaan maailman huippuvalmistajilta tarkoin valittuja antureita. Antureitam-
me käytetään teollisuudessa ympäri maailmaa esim. suurkeittiöissä, metsätraktoreissa, kaivoksissa.
Hemomatikin keskittyminen  antureihin tarjoaa asiakkaillemme laajan valikoiman luotettavia tuotteita ja huippulu-
okan palvelun. Myös hintamme ovat kilpailukykyiset, ostamme lähes aina tuotteet alkuperäisilta valmistajilta.

Yhteistyömme johtavien anturitoimittajiemme kanssa on pitkäjänteistä, useat edustukset ovat olleet
Hemomatikilla jo yli 30 vuotta. Tuotemerkkejä, joihin panostamme on yli kymmenen. Monet
asiakkaamme käyttävät Hemomatikin tuotteita standardiratkaisuna. Filosofiamme on tarjota paras ratkaisu
parhaaseen hintaan.

Valmstajiemme tuotteita markkinoidaan myös useina muina tunnettuina tuotemerkkeinä, mikä on osoitus tuottei-
demme korkeasta laadusta ja käyttökelpoisuudesta

Globaaleille OEM-valmistajille ja laitevalmistajille toimitamme myös räätälöityjä tuotteita, sopimukset koskevat 
koko konsernia ja heidän alihankkijoita. Palveluumme kuuluu myös antureiden ohjelmointi asiakkaiden parame-
trein.

www.hemomatik.se

Sveitsiläinen yritys on teknologiajohtaja induktiivisissa antureissa. Laaja valikoima alkaen Ø3 mm 
anturista aina M30 antureihin. Yhteistyössä Hemomatikin kanssa vuodesta 1975 lähtien.

Johtava ultraääniantureiden valmstaja. mic+-antureissa  on integroitu LED näyttö. He valmistavat
maailman pienimmät ultraäänianturit. Yhteistyössä Hemomatikin kanssa vuodesta 1988 lähtien.

On luonut standardin M18-valokennoille.  He valmistavat myös ATEX-hyväksyttyjä antureita räjä-
hdysvaarallisiin tiloihin, elintarviketeollisuuteen räätälöityjä tuotteita. Yhteistyössä Hemomatikin 
kanssa vuodesta 1975 lähtien.

Lämpötila-antureiden, PT-100 ja PT-1000 antureiden ja 4..20 mA signaalia lähettävien antureiden 
valmistaja.

Valmistaa asemointiantureita, vaijerivetoantureita ja LVDT-antureita

Pintakytkimiä, magneettikytkimet ja erikoisantureita. Made in Sweden. Hemomatikin oma valmistus.NIVAKT®

Emoyhtiömme ja päävarastomme sijaitsee
Tukholmassa.
Suomen myyntikonttorimme ja varastomme on Espoossa.

Tehtaamme Östhammarissa

Tunnettuja tuotemerkkejämme

http://www.contrinex.com
http://www.microsonic.de
http://www.microdetectors.com/
http://www.italcoppie.it/
http://www.waycon.biz/
http://www.hemomatik.se


www.hemomatik.fi 3

Helposti asennettava standardi 
mikrokytkin, soveltuu lähes kaikkiin pneu-
matiikkasylintereihin

Sopii kaikkiin T-uriin. 

Punainen LED  

KT-75

SYLINTERIANTURI

Contrinex  C23 valokenno. Laaja valikoima 
hyvän suorituskyvyn omaavia valokennoja. 
Erinomainen hinta/suorituskyky. 
Koko vain 30x20x10 mm
Suojausluokka IP67
IO-linkki vakiona
Kohteesta tunnistus Sn 15…1500 mm
Taustahäivytteinen Sn 15…300 mm
Heijastimesta tunnistava Sn 50…8000 mm
Lähetin-vastaanotin Sn 0…30000 mm
Koodatun valon ansiosta useamman valokennon 
asennus lähekkäin mahdollista ilman häiriöitä 

LHR-C23PA-PMS-403

VALOKENNOT

Point-to-point viestintä masterin ja anturin 
välillä mahdollistaa jatkuvan tunnistamisen.  
IO-linkin kautta ohjelmointi ja diagnosointi 

Contrinex C23 sarjan valokennon avulla 
voidaan seurata esim. linssin likaantumista, 
kaapelin katkeamista, jännitteen alenemista ja 
häiriötä 

Anturissa valittavissa kolme tilaa: Normaali, 
Nopea ja Hieno. Anturin lämpötilaa mitataan 
jatkuvasti, korkein lämpötila tallennetaan
Sykronoinnilla estetään, että anturit eivät häirit-
se toisiaan
Anturissa NO/NC-toiminta

IO-LINK STANDARDI ANTURIEN TIEDONVAIHTOON
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Induktiiviset anturit Ø 4 mm ja Ø 5mm ruostumattomasta 
teräksestä

700-sarjan anturit ovat myös kokonaan ruostumattomasta 
teräksestä.  Myös tunnistuspinta ruostumatonta terästä

Tunnistusetäisyys teräkselle ja alumiinille Sn=3 mm

IO-link  PNP/NO anturissa

Suojausluokka IP67

MINIKOKOISET ANTURIT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

PINTA - JA LÄMPÖTILA- ANTURIT

Ainutlaatuinen taustahäivytteinen laservaloken-
no jossa suorakulmaoptiikka

Erinomainen kappaleen tunnistaminen, hyvä 
taustahäivytys

Laserpisteen koko Ø 1mm tunnistusalueella

IP67 suojausluokka, anturin runko niklattua 
messinkiä

FALW/BP-3E

TEHOKAS TAUSTAHÄIVYTTEINEN LASERANTURI

Nopea vasteaika

Nippusiteellä helppo asentaa putkiin
Ø 8..20 mm

Anturin pyöreän pohjan ansiosta hyvä 
lämmönjohtumiskyky

Jopa 20..30 kertaa nopeampi vasteaika 
verrattuna perinteiseen anturiin

Anturilla ja kaapelilla suojausluokka IP67

TAS-2F2-T030
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Yli 40 vuoden kokemus standardi ja asiakaskohtaisista
uimuripintakytkimistä. Markkinoiden paras hinta/laatu.

Uusi kytkentärasia,  suojausluokka IP67

Säädettävissä malleissa uusi kompakti haponkestävä
leikkausrengasliitin 

•  Asiakaskohtaiset räätälöidyt kytkimet

•  Oma suunnittelu ja valmistus - NIVAKT®.

•  OEM-versiot

•  Laaja valikoima

•  Uusi kytkentärasia, IP67, kierre, laippa, musta  
 tai läpinäkyvä kansi

•  Pintakytkin+lämpötila

•  Analoginen lämpötila  4…20 mA

•  Analoginen pinta 250mm

•  Pikatoimitukset tuotannosta mahdollisia

•  Kytkinrasia/ M12-liitin / DIN-liitin / kiinteä
 kaapeli

•  Alle 400 mm pitkät anturit 50 mm tasojaolla,
 yli 400 mm 100 mm tasojaolla

•  Laitevalmistajille räätälöimme omat ratkaisut,  
 parempi hintataso ja globaali jäljitettävyys

•  Tuotantomme on ISO9001 ja ISO14001
	 sertifioitu

•  Hemomatik oma valmistus; Made in Sweden

UIMURIPINTAKYTKIMET
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700-sarjan induktiiviset anturit saatavissa suorakaiteen muotoisina

Vaikeisiin käyttöolosuhteisiin valmistettu anturi ,pitkällä tunnistuse- 
täisyydellä

IO-link vakiona

Anturin koko 32x20x8 mm, materiaali ruostumaton teräs, suojausluokka 

IP68, Sn 7 mm

Soveltuvuus esim. tarraimiin ja/tai hitsausroboteihin

DW-AD-703-C23

SUORAKAITEEN MUOTOINEN INDUKTIIVINEN ANTURI

M12 anturin tunnistusetäisyys on jopa 15 mm

Myös alumiinilla sama tunnistusetäisyys,
tunnistuspinta haponkestävää terästä

Suojausluokka IP68/IP69K, paineenkestävyys 80 bar

IO-link vakiona

DW-AS-733-M12

PITKIEN ETÄISYYKSIEN INDUKTIIVINEN  M12 ANTURI

Standardiantureidemme lisäksi räätälöimme myös 
asiakaskohtaisia antureita. Hemomatikin antureissa 
erinomainen hinta/laatusuhde

PAINE- JA ANALOGISET-ANTURIT

Paineanturi 250bar ja M12-liitin



www.hemomatik.fi 7

MEILTÄ MYÖS ERIKOISSOVELLUKSIA
Joustavuutemme jo pienissä määrissä antavat asiakkaillemme etuja ja monia mahdollisuuksia.

Kuuntelemme asiakkaan toiveita ja tarpeita.

Pinta- ja lämpötilakytkin, 
90-asteen kulmassa,
DIN-liittimellä

Lyhennettävissä oleva 
konduktiivinen pintavahti 
G1”

Induktiivinen anturi, ei reagoi metallilastuihin. 
M12, M18 ja M30

Muuntajaöljyn pintavahti. 
Yksi öljypinnantason
mittaus ja kaksi lämpötila-
kytkintä

G1/2"

Lämpöpumpun 
väliaineen
täyttöliitin pinta-
vahdilla

Asiakkaalle räätälöity kytkentärasia 
neljälle anturille. Suojausluokka IP 67

Ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu pintakytkin, 
5bar, 120°C, G 1”.

Esimerkkejä asiakassovelluksista
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Tässä esitteessämme on esitelty vain yleisimpiä tuotteitamme ja tuoteryhmiämme.
Hemomatik antaa käyttöönne laajan joukon valmistajia sekä laajan kokemuksemme ratkaista
anturihaasteita.

Ota meihin yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa.

Täydellinen valikoima 
digitaalisia/analogisia

TAVALLISTA 
PAREMPAA

Induktiivinen anturi Ø3 
x12 mm, 8 kHz, 200bar
IP68/IP69 K
keraamisella tunnistus-
pinnalla ja IO-Linkillä

M5 induktiivinen anturi
Laajin valikoima
Tunnistusetäisyys jopa 2,5 mm
Versiot myös +125°C lämpötilaan
Paineenkestävyys 20, 100 tai jopa 500bar

UUSI TEKNIIKKA 
INDUKTIIVISISSA 
ANTUREISSA

Contrinex 700-sarja, kytkentäetäisyys
6 x normianturi Al, Ms
M8…M30 kytkentäetäisyys on 3..40 mm .
Kokonaan ruostumatonta terästä,  IP68, 60bar
Ei tunnista metallilastuja, leikkuunesteitä ja
hitsausroiskeita. Kaikille metalleille sama
kytkentäetäisyys

Soveltuu tiloihin Zone 2 ja 22
Toimintaetäisyys 50-400mm, 200-2200mm.
Ulostulo 0-10 V, 4-20mA, PNP tai analoginen + 
PNP

ULTRAÄÄNIANTURI 
ATEX

ULTRAÄÄNIANTURIT 
MINI

tel. +358- 9- 8037 337                      fax +358- 9- 8037 006
email : hemomatik@hemomatik.fi

www.hemomatik.seMeteorinkatu 3, FIN-02210 ESPOO 

24x32x12mm
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