TÅGKOMPONENTER
Industrikomponenter AB, INKOM representerar Schaltbau,
MTM Power och Lutze Transportation. Vi har sedan 1967
jobbat med tågapplikationer där vi idag levererat något
komponentsystem till de flesta nybyggnationer eller
renoveringar som sker i landet. INKOM har godkända
lösningar som kontaktorer, strömförsörjning, förskruvningar,
kapslingar, kontaktdon, mikrobrytare, diod-, resistor- och
relämoduler, funktionsreläer, tidsreläer, halvledarswitchar
och transducers. Godkända enheter enligt applicerbara
tågnormer och standarder.

KONTAKTORER
Kontaktorer för att bryta och styra AC och DC upp till 1100A. Från
batterispänning upp till 3000V. Frekvenser upp till 400Hz.

STRÖMFÖRSÖRJNING,
DC/AC VÄXELRIKTARE
DC/AC-växelriktare. Tåggodkända och kompakta. Från 250 VA och
upp till 3000VA.

TÅGKOMPONENTER SCHALTBAU
Schaltbau, leverantör sen vår start 1967 har ett brett sortiment av
tekniska komponenter för tåg, t.ex. körkontrollers, vakuumbrytare,
manöverswitchar för förarpaneler, nödhandtag, dödmansgrepp och
fotpedaler samt motordrivna switchar.

STRÖMFÖRSÖRJNING,
DC/DC OMVANDLARE
Extremt tillförlitliga DC/DC-omvandlare, godkända enligt applicerbara
tågstandarder såsom EN50155 och EN45545-2.

MIKROBRYTARE
Mikrobrytare från Schaltbau. Bryter upp till 16A, mekanisk livslängd
upp till 10M cykler. Shock och vibrationståliga. Temperatur område
-55C till + 155C.

BESLYSNING & LJUD
Ljudenheter för signalering ombord, både som buzzers och med förinspelade meddelanden. LED belysning för dörrar, paneler, skåp mm.

INTERFACE & SIGNALTEKNIK
Komponenter för signalstyrning ombord. Från enklare relästyrning
till kompletta PLC-lösningar. Diod- och resistormoduler. Funktions-,
halvledar- och tidsreläer, dimmers.

KAPSLING & FÖRSKRUVNING
Vårt kapslingsprogram har dom certifikat och IP-klassningar som krävs
för dom flesta marknader och miljöer. Möjlighet till kundspecifika
lösningar i rostfritt, polyester eller aluminium. Vi har möjlighet att
skräddasy lösning inklusive förskruvningar, membran och låsmutter i
rätt material för din applikation.

KONTAKTDON & KABEL
Tåggodkända kontaktdon och kompletta kablage. För överföring av
kraft och signal enligt UIC 553, 558, 541-5 m.fl. Även don för gigabit
ethernet med IP69K klassning.
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KUNDANPASSNINGAR
Vi har lång erfarenhet av framtagning av kundanpassade lösningar.
Tillsammans med er som kund och vårt gedigna nätverk av tillverkare
hittar vi den bästa lösningen vare sig det gäller enklare modifikationer
i kortare serier eller utveckling av helt nya enheter.

Tel: 08-514 844 00
Fax: 08-514 844 01
E-post: info@inkom.se
inkom.se
INKOM ingår sedan 2006 som ett helägt dotterbolag i Teqniongruppen.
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