Låt oss hjälpa dig med
era framtida
automatiserade
lösningar.
- Industriell automation
- Process automation
- HVAC automation
- Mobila applikationer
- Medicin och Forskning
- Livsmedelsindustrin
- Marine & Offshore

PRODUKTÖVERSIKT
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Bästa läsare,
Kul att du har intresset för SW Automatiks produkter och tjänster.
Varmt välkommen att titta igenom vår nya produktöversikt 2021.
För oss är det viktigt att kunna förmedla vårt stora produktutbud, vi gör det genom att visualisera
produkterna utan tekniska specifikationer.
Stig Wahlström Automatik har blivit starkare genom åren, nu är vi starkare än någonsin genom
fusionen med Allan Rehnström AB, numera går vi under namnet SW Automatik AB.
Från att vara mer experter på komponentnivå, erbjuder vi numera kompletta systemlösningar,
modifieringar, kundanpassningar via vår Customizing-center i Gävle.
Vi producerar allt från enklare ventilblocksmontering, kompletta luftberedningsenheter till
avancerade styrskåp, delsystem och funktionstestade kontrollskåp.
Vi hjälper dig gärna med serieproduktion om behovet uppstår.
Vi är en ledande underleverantör inom tillväxtbranscherna och till den automatiserade industriella
världen, läs mer om produkterna i denna produktöversikt.
Styrkorna som vi besitter är många, då vi har hög kompetens för de produkter som vi marknadsför
inom Norden och Baltikum.
Våra samarbeten med världsledande tillverkare av sensorer, termostater, tryck/flödes produkter
ger dig högkvalitativa lösningar för mätning, styrning, reglering av vätskor, gas, luft, temperatur, is
och fuktvarning.
Vi har ett brett program inom luftpumpar, vakuumpumpar, linjärpumpar, nitrogeneratorer,
luftmotorer och övrig pneumatiska komponenter
Vi förverkligar dina idéer och ger dig trygghet, support, erfarenhet, funktion för oss är det kvalitet.
Hälsningar,
Anders Olsson
VD – SW Automatik AB

Huvudkontor: Farsta
Besöksadress: Mårbackagatan 27
Postnr. ort: 123 22 FARSTA
Telefon: +46 (0)86 203 320
E-post: info@swautomatik.se
www.swautomatik.se

Tryck/Flöde - Mätning och kontroll
Inom detta område har vi ett mycket brett sortiment.
Att visuellt se tryck eller flöden är en extra säkerhet vid olika applikationer.
Med dessa produkter kan du läsa av värden samt låsa inställda värden. Ni får alltid en återkoppling av status.
En gammal slogan är - Att mäta är att veta.
Vi erbjuder även unika digitala instrument för att underlätta kalibreringar vid installationer.

Nivåvakter-Flödesvakter-Tryckvakter
Vi har ett av marknadens vassaste sortiment av kontrollprodukter.
Genom att använda våra produkter i öppna eller slutna system, övervakar ni att systemet uppnår säkerhet
och kvalitet.
Dessa vakter/givare finns som mekaniska, beröringsfria, analoga eller digitala signaler.

Flödesmätare-Flödesvakter-Tryckvakter
Vår leverantör HSW är en ledande aktör inom flödesgivare och flödesmätning.
Från enklare signalhantering, on/off, har HSW utvecklat avancerade digitala enheter för snabb och enkel
installation.
Den nya ultraljudssensorn har verkligen tagit branschen med storm.

Vakuum/Tryck/Differential - Givare och Vakter
Givare och vakter som har obegränsat med möjliga applikationer.
Gedigen kvalitet och mycket prisvärda OEM produkter.
Passar applikationer där du vill arbeta med övervakning och återkoppling.
Givarna finns som standard, fabriksinställda samt justerbara.

Termostater-Relän-Överhettningsskydd
Termostater, relän och överhettningsskydd, är en viktig ingrediens i många slutprodukter.
Komponenterna hjälper till att begränsa och reglera temperaturer.
Några tillämpningar för produkterna är kupévärmare, laddstolpar, vitvaror, hushållsapparater,
transformatorer, värmefolie.
I vårt sortiment ingår precisionsprodukter med MIL-godkännande där det ställs högre krav.

Termostater-Relän-Tryckgivare OEM
Metallux tryckgivare är uppbyggda på en bascell av aluminiumoxid, Al2O3.
Det keramiska materialet har en ypperlig kemisk resistens och klarar därför nästan all typ av aggressiv media.
Givarna kan fås som monolitiska och flushade, med ytmonterat membran, eller som kapacitiva för mycket låga tryck.
Dessa givarelement kan även kundanpassas så som signalbehandling, utsignaler.
Lämpar sig till företag som vill bygga en egen unik givare eller integrera givarelementet direkt i slutprodukten.
Tillämpningar inom medicin, livsmedel, processindustrin eller olika typer av maskiner och fordon.
Genom integrering av dessa givarelement spar man utrymme och får en kostnadseffektiv lösning, istället för en
kapslad standardgivare.

Linjärgivare-Hastighetsgivare-Last/Kraftgivare-Vibrationsgivare
TE är en ledande tillverkare inom givare, mätning, övervakning och kontroll.
Utbudet är från kompletta givare, halvfabrikat eller produkter för montering på kretskort.
Tillämpningarna är att mäta och kontrollera vibration, läge, lutningsvinkel, vinkelhastighet, temperatur, luftfuktighet,
tryck, kraft, moment etc.
Våra kunder är inbyggare med olika inriktningar av maskiner, fordon, processindustrin, medicinsk utrustning samt
energi.
Kunderna finns även inom FoU av fordon.

HVAC styrning-Termostater-Temperaturgivare-Mark/Takgivare
Fastighetsautomation har många tekniska områden, en av dem är värmereglering.
Vi jobbar med en världsledande aktör som lanserar kontinuerligt nya produkter.
Vi erbjuder allt ifrån traditionella vattentermostater till avancerade digitala trådlösa produkter.
Inom HVAC styrning ingår även färdiga isvarnings-kit för mark och takanläggningar.

Säkerhetsprodukter-Ljustorn-Blixtljus
Vårt program utökas - trådlös kommunikation inom LED-ljustorn - IoT
Våra LED-ljustorn är förberedda för öppna protokoll. Det ger hög flexibilitet vid installation och valbara
kommunikationsgränssnitt.
Utbudet av signalljus är nästan obegränsat, gällande varianter eller optioner.

Arbetsljus för industriellt bruk-Interiörbelysning-Verktygsmaskiner
LED-belysning används överallt idag, oavsett om det är en kosmetisk fråga eller funktionellt.
Våra arbetsljus används vid manuella arbetsstation, ökat visuellt seende för visionsystem, inbyggda ljus för
CNC/bearbetningsmaskiner.
Andra praktiska tillämpningar är inomhusgående truckar, belysningar i skåp/kabinetter.
Klassificeringar så som vattentåliga, oljebeständiga, kemikalietåliga, IP66G,IP67G och IP69K
Från 820lux, 5700-6500K

Säkerhetsprodukter-Klämlister-Ljusridå-Brytare-SIM Moduler
Safty goes first - Säkerthetsprodukter eller Safty-produkter började slå igenom hårt i början av år 2000.
Sedan dess har det ökat lavinartat och finns i alla typer av industrier, enskilda celler,
produktionsutrustningar eller inbyggda i olika Motion Control enheter.
Vi erbjuder elektriska klämskydd som bla. används av hiss och porttillverkarna.
I sortimentet finns även bumpers som påkörningsskydd.
Produkterna är till för att byggas in i enskilda celler produktionsliner.
Inom produktionssäkerhet erbjuder vi allt från ljusridåer, låssystem till säkerhetsmoduler.

Säkerhetsprodukter-Klämlister-Ljusridå-Brytare-SIM Moduler
Safty goes first - Säkerthetsprodukter eller Safty-produkter började slå igenom hårt i början av år 2000.
Sedan dess har det ökat lavinartat och finns i alla typer av industrier, enskilda celler,
produktionsutrustningar eller inbyggda i olika Motion Control enheter.
Produkterna är till för att byggas in i enskilda celler produktionsliner.
Inom produktionssäkerhet erbjuder vi allt från ljusridåer, låssystem till säkerhetsmoduler.
Våra avkänningsmattor används överallt. Exemplifiering sjukvård, storkök, industrin, mobila applikationer
m.fl. Mattorna har Fail Safe koppling och är kompatibla med våra SIM moduler.

Accelerometer-Gyroscop-IMUs-INS/GPS-AHRS
Gladiator Tech, tillverkar MEMS gyron/IMU och accelerometrar med hög prestanda avseende brus, bias- skalfaktor.
Dessa är mycket robusta för vibration samt chocktåliga, kan användas för mycket krävande applikationer.
Applikationer som kan tillämpas är till avancerade drönare UAV, guidning, navigering, flygprovning, kontroll,
köregenskaper och säkerhets provning av bilar.
Produkterna skapar även stabilitet till antennstationer och plattformar för kameror, som är monterade på t.ex.
helikoptrar.

Luftpumpar - Kompressoraggregat - Vakuumpumpar
Gast: Pumparna är pålitliga på grund av dess design, avancerade prestanda och hållbarhet.
Många av pumpar är utrustade med en dubbelspänningsmotor, vilket gör dem till de mest mångsidiga produkterna på
marknaden.
Tillämpningar för dessa pumpar är framförallt inom processindustrin, industriell automation och
läkemedelsbranschen.
Jun-Air: Dessa oljesmorda eller oljefria kompressorer är det ideala valet för applikationer där låg ljudnivå och ren luft
efterfrågas.
Tillämpningar för dessa kompressorer är framförallt inom dental, läkemedelsindustri, laboratorer och OEM.

Luftmotorer
Gast luftmotorer är kända för sin robusta konstruktion och tillförlitlighet.
Luftmotorerna är mycket pålitliga, finns i oljesmorda och oljefria modeller.
En luftmotor är det självklara valet i ATEX-miljö.
Motorerna finns med olika rotationsriktningar, medurs eller moturs.
Vi kan även skräddarsy luftmotorer med växlar utöver vårt standardsortiment, beroende på ert behov.

Oljefria och oljesmorda vakuum pumpar
Vakuumpumpar som användas i en mängd olika industrisektorer.
DVP är innovativa och deras tekniska laboratorium arbetar ständigt för att säkerställa bästa prestandan,
samt att anpassa pumparna efter kundspecifika önskemål
Tillämpningar för dessa pumpar är framför allt inom processindustrin, industriell automation och
läkemedelsbranschen.

Linjära membranpumpar
Våra membranpumpar kommer från välkända tillverkare.
Effektiviteten och den väl testade robusta tillförlitligheten, gör att de är idealiska för många applikationer, såväl
inomhus som utomhus.
Tillämpningar för dessa pumpar är inom processindustrin, industriell automation och
läkemedelsbranschen m.fl.

Fläktar
Världsledande fläktar framtagna för att förflytta luft i både tryck och vakuumsystem.
Vi kan också erbjuda ett brett sortiment av fläktar som är lämpliga för hantering av tekniska gaser så som
metan eller biogas.
De kan även anpassas till ATEX miljöer.
Tillämpningar för dessa fläktar är framför allt inom medicinteknik, livsmedelsindustrin.

Process/Magnetventiler-Standard-Högtryck-ATEX
Magnetventiler för olika funktioner och medier, elstyrda eller pilotstyrda.
Ventilerna passar i många branscher till exempel, industriella, processinriktade, även mobila applikationer.
Våra leverantörer är verkligen duktiga på att tillverka kundunika ventiler och system.
Välj mellan standardventiler, högtrycksvariant eller ATEX klassat.
Luft, gas, vatten, livsmedel - du väljer medier
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Luft, gas, vatten, livsmedel - du väljer medier

Industriella pneumatikkomponenter-Standard
Pneumatikprogrammet är brett, vi ger en kort summering vad vi erbjuder.
Portföljen består av kolvstångslösa cylindrar i olika konfigurationer, ISO ventiler, ISO cylindrar, VDMA
cylindrar, FRL samt slang och kopplingar.
För den mer automatiserade industrin finns linjärenheter för Pick and Place.
Hanteringskomponenter som vakuumejektorer, sugkoppar, gripdon för olika ändamål samt vridbord.

Lufttorkare-Kyltorkare-Luft/Gasfilter-Separatorer/Avskiljare
Här kommer "Heavy-Duty" produkterna inom luftbehandling.
Här finns produkterna för att säkerställa luftkvaliteten som kyla, torka och filtrera luften.
Filter och avskiljare i denna serie är robusta och har bra uppsamlingskapacitet och filtreringsgrad.
I detta sortiment hittar du produkter som nitrogen/kväveframställning och syreframställning.

Framtiden - Nitrogeneratorer, Kvävegeneratorer
Kväve används i många kommersiella och industriella applikationer för att förbättra kvaliteten på en
produkt eller process, som säkerhetsåtgärd för att förhindra explosion.
Flytande kväve eller kvävgas på flaska kan vara dyrt, opålitligt och ett säkerhetsproblem.
Nitrogengeneratorer tillåter företag att producera kvävgas enkelt och billigt med ett befintligt
tryckluftssystem.
Nano har utvecklat en säker, pålitlig och kostnadseffektiv försörjning av kväve med hög renlighet.
Vi har utvecklat ECOGEN2-kvävegeneratorn för att möta den ökande efterfrågan på högkvalitativa,
kompletta eller kundanpassade lösningar. Dessa produkter sparar energi och tid.
ECOGEN2 uppfyller kraven för de olika segmenten – Medicin, Livsmedel, Kemi.
Traditionella metoder för gasförsörjning betalar företagen för hyra, påfyllning och leverans,
beställningsavgifter samt en miljöavgift.
När du byter till en nano ECOGEN2-kvävegenerator kan du räkna hem investeringen mellan 6 och 24
månader.
ader.
Kemi och Läkemedel

Livsmedel

Plast

Elektronik

Papper och Massa

Proportionella ventiler
Dessa ventiler har en mycket hög kvalitet, vilket betyder hög noggrannheten och repeternoggrannhet.
Proportionaltekniken är användbar i applikationer där man vill kontroller tryck eller flöde med exakthet.
PDI regulatorn håller koll på ditt önskade värde, jämför och återkopplar ärvärdet.
Proportionella regleringen sköts med automatik arbetar alltid mot inställt börvärde.
Regleringen sker via 0-10 V eller 4-20 mA

Gav vi dig inspiration, nya ideér?
Gör dina noteringar här och kontakta oss för ytterligare information, ett unikt möte eller kanske en offert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmäna frågor

Offert och order

Ring för personlig service

Info@swautomatik.se

order@swautomatik.se

08-620 33 20
026- 188 100

Vårt produkterbjudande till dig
Låt oss hjälpa dig med
dina framtida
automatiserade lösningar
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