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Hemomatik valmistaa ja tuo Skandinaviaan maailman huippuvalmistajilta korkealaatuisia antureita. Antureitam-
me käytetään kone-, laite- ja prosessiteollisuudessa ympäri maailmaa esim. suurkeittiöissä, metsätraktoreissa, 
kaivoksissa.
Hemomatikin keskittyminen  antureihin tarjoaa asiakkaillemme hyviä ratkaisuja, laajan valikoiman luotettavia 
tuotteita ja huippuluokan palvelun. Myös hintamme ja toimituskykymme 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. Periaatteemme on tarjota paras ratkaisu
sopivaan hintaan.

Valmistajiemme 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 alihankkijoitaan. Palveluumme kuuluu myös antureiden ohjelmointi asiakkaiden para-
metrein.

www.hemomatik.se

Sveitsiläinen yritys on teknologiajohtaja induktiivisissa antureissa. Laaja valikoima alkaen Ø3 mm 
anturista aina M50 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 räjäh-
dysvaarallisiin tiloihin myös, 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.

Omat tuotteemme valmistamme Ruotsissa,
Östhammarissa

Tunnettuja tuotemerkkejämme
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- Ruotsissa valmistettu pintakytkin, jossa koho  
 SUS 316 –terästä ja upotustiivis kaapelointi.

- Hemomatikin suunnittelema kaapelin
 tiivistys, kytkin voidaan upottaa 10 metrin   
 syvyyteen asti

- korkealämpötilaiset vaihtoehdot +125°C asti

- läikesuoja PVDF- muovia
- toimitukseen sisältyy ruostumattomasta   
 teräksestä kulmakiinnike ja mutteri

PINTAKYTKIN UPOTUSTIIVEIN KAAPELEIN

- haponkestävää 1.4404 –terästä, pinnankarheus 
	 Ra	<0,8	μm	

- FDA –hyväksytty versio, jossa sisäkalvo PTFE: 
 stä 

- valmistettu EHEDG –periaatteiden mukaisesti 

- elintarviketeollisuuteen hyväksytty kiinnike, joka  
 mahdollistaa hygieenisen kaapeloinnin

- tiiviysluokka IP68 & 69K, IO-Link -ympäristö

ULTRAÄÄNIANTURI HYGIENISIIN OLOSUHTEISIIN

M18 ultraäänianturi, lyhyt runko haponkestävää 
AISI 316L –terästä. 

- tunnistusetäisyydet 1200 mm asti.

- saatavana myös Atex –hyväksyttyjä vaihtoehtoja  
 sekä IO Link -ympäristöön.

- UL-hyväksytty.

- suojausluokka IP67.

ULTRAÄÄNIANTURI  ATEX JA UL -LUOKITELTUJA



www.hemomatik.fi4

- kustannustehokas etäisyyden mittaus mm. rakennus- 
 koneissa 
- pienten rakeiden haitta voidaan poistaa käyttämällä  
 avointa MH -mallia
- vahva vaijeri ruostumatonta terästä
- redundantti mittaustulos 
- tiiviysluokka IP69K, Teach-in -asetus 

KESTÄVÄ VAIJERIANTURI – UUSI RAKENNE 

- M18 –runko, kompakti rakenne
- tiiviysluokka IP67 
- kohteesta tunnistava Sn= 3 …1200 mm, heijas 
 timesta tunnistava Sn= 20…7000 mm,
 lähetin vastaanotin myös

KORKEAN SUORITUSKYVYN VALOKENNO - VIIMEISINTÄ ASIC -TEKNIIKKAA 
- anturi voidaan asentaa helposti myös taso-
 pintaan, asennuslevy sisältyy toimitukseen
- lisätarvikkeena olevan peilin kanssa  90°   
 tunnistuskulma  
 mahdollinen 

- asennuslevylle 
ja peilille saatavissa sopiva pikakiinnike

- laaja valikoima pieniä, hyvän suorituskyvyn omaavia  
 valokennoja
- erinomainen hinta/suorituskyky. 
- rungon koko vain 30x20x10 mm 
- suojausluokka IP67 
- IO-linkki vakiona 
- kohteesta tunnistus Sn= 15…1 500 mm 
- taustahäivytteinen Sn= 10…300 mm 
- heijastimesta tunnistava Sn= 50…8 000 mm 
- lähetin-vastaanotin Sn= 0…30 000 mm 
- koodatun valon ansiosta useamman valokennon
 asennus lähekkäin mahdollista ilman häiriöitä 

VALOKENNO CONTRINEX C23 -SARJA 
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Monipuoliset ominaisuudet
- kolme eri toiminta-aluetta, tunnistusetäisyys max. 1200mm 
- nopea ja yksinkertainen ohjelmointi Teach In –kytkimin
- samassa anturissa sekä analoginen 4-20 mA että
 digitaalinen PNP NO/NC ulostulo 
- voidaan ohjelmoida myös IO-Linkin avulla
- UL-hyväksytty, suojausluokka IP67. 

Helppo asennus 
Anturin runko on vakioasennettavan pieni ja suorakulmainen. 
Lisäksi rungossa on asennusta varten M18 –kierre. Rakenteen 
ansiosta anturi on käyttökelpoinen ahtaisiin paikkoihin. Sopii 
paremmin ominaisuuksin hyvin käytettäväksi myös valokennon 
tilalle esimerkiksi pölyisissä tiloissa ja tunnistettaessa kiiltäviä 
tai läpinäkyviä kohteita.

UQ1 –SARJA MICRO DETECTORSIN ULTRAÄÄNIANTUREITA

Laivaluokiteltuja antureita 
DNV GL –luokiteltuja antureita moniin sovelluksiin niin pinnalla kuin pinnan alla ja syvyyksissä.
Runko ja kotelo haponkestävää AISI 316L –terästä. Tiiviysluokka IP68 ja IP69K, 100% merivedeltä 
tiiviitä
Ottakaa yhteyttä meihin, mahdollisuuksistanne annamme mielellämme lisätietoja.

Upotettava paineanturi pinnankorkeuden mittaamiseen

Anturin runko on haponkestävää terästä. Anturissa hygieeninen kalvo. Ohut tuuletusletku kompensoi 
ilmanpaineen vaikutuksen.

        10 metrinen, kevlarilla vahvistettu kaapeli.   
        Ulostulo analoginen 4-20 mA.
        Monta vaihtoehtoa mm. HART / Modbus / laiva- 
        luokiteltu / ATEX. 
        Muita kaapelipituuksia tarjoamme tiedustelunne  
        mukaan. 
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Uusia valokennoja Ø4 & M5
Tehokkaan kokoisissa antureissa on nyt laajennettu toimintalämpötila -25… 
+65°C ja korkeampi kytkentätaajuus. Käytössä näkyvä punainen valo ja 
kohdistuslinssi, joka muodostaa lieriömäisen tunnistusalueen. Tämä mah-
dollistaa upotusasennuksen. Tunteeton muiden antureiden aiheuttamaan 
häirintään.

IOT ja viimeisin ASIC -tekniikka
Suuri toimintakyky pienessä koossa on mahdollista Contrinexin uuden ASIC 
tuotekehityksen ansiosta. Anturi voidaan ohjelmoida, tunnistaa ja diagnosoi-
da tosiaikaisesti IO – Linkin avulla. Vasteaika on valittavissa: 500 ms (nor-
maali, tehdasasetus), 1 ms (hieno) tai 200 ms (nopea). Kytkentätaajuus on 
myös valittavissa: 1 kHz (normaali, tehdasasetus), 500 Hz (hieno) tai 2,5 
kHz (nopea). 

LVDT-anturit

Asema-anturissa, jossa on kosketukseton induk-
tiivinen toimintaperiaate, on pitkä elinaika ja suuri 
tarkkuus. Antureita on useita vaihtoehtoja, jotka 
ovat erittäin mekaanisesti ja lämmönkestäviä. 
Malleja myös pneumatiikan ohjaukseen. Toimin-
ta-alue 600 mm asti, suojausluokka IP68/IP69K, 
käyttöolosuhteet max +200°C ja 400 bar. 

M22 ultraäänianturi, runko PVDF -muovia

Laaja valikoima ultraääniantureita, tunnistusetäi-
syys max 1300 mm.

M22	–kierteinen	PVDF-runko	ja	Teflon-päällys-
tetty kalvo kestävät myös syövyttäviä aineita. 

Anturi toimii jopa 3 bar paineisissa astioissa.
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Yli 40 vuoden kokemus standardi ja asiakaskohtaisista
uimuripintakytkimistä. Markkinoiden paras hinta/laatu -suhde.

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 pinnanvalvonta max 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

•  Hemomatikin oma valmistus; Made in Sweden

UIMURIPINTAKYTKIMET
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Tässä esitteessämme on esitelty vain yleisimpiä tuotteitamme ja tuoteryhmiämme. 
Hemomatik antaa käyttöönne luotettavia ratkaisuja laajan valmistajaverkostomme, tuotevalikoiman 
ja asiantuntemuksemme avulla.

Teidän kannattaa ottaa meihin yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa. 

Täydellinen valikoima
digitaalisia/analogisia

TAVALLISTA 
PAREMPAA

Induktiivinen anturi Ø3 
x12 mm, 8 kHz, 200bar
IP68/IP69 K
keraaminen
tunnistuspinta ja
IO –Link

M5 induktiivinen anturi
Laajin valikoima
kytkentäetäisyys 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
koot M8…M30 ja pieni rasiamalli C23, kytkentä-
etäisyys on 3..40 mm .
Kokonaan ruostumatonta AISI 303 tai AISI 316 – 
terästä,  IP68, 60bar
Ei tunnista metallilastuja, leikkuunesteitä eikä
hitsausroiskeita. Useille metalleille sama
kytkentäetäisyys (korjauskerroin = 1,0)

ULTRAÄÄNIANTURIT 
MINI

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

www.hemomatik.seMeteorinkatu 3, FIN-02210 ESPOO 

24x32x12mm

LR (Lloyd’s Register) laivaluokiteltu.
Pintakytkimet REED-tekniikalla yhdellä tai kahdel-
la kytkentäpisteellä.
Saatavana myös ylilämpösuojalla.
Tarjoamme myös asiakassovellutuksia laivaluoki-
tellulla kaapelilla


