
Undervisning
Elektro - Elektronikk - Automasjon - Tilstandskontroll - Kalibrering

Vi tilbyr finansiering 
via Nordea AS
Priseksempel:
Kjøp et produkt for kr 100 000,- eks. mva.
Mnd. pris i 3 år kr 3 085,- eks. mva.
Ta kontakt for detaljer!
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IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, 
bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til 
industri, shipping, offshore og offentlig sektor.  
 
Vi har kompetanse innenfor prosess, test- og måleinstrumenter, 
maritim navigasjon og kommunikasjon samt tilstandskontroll.  

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og 
avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er 45 
ansatte og har en  omsetning rundt kr 200 mill., og er en del av 
IKM Gruppen med ca. 2 340 ansatte og en budsjettert omsetning 
på kr 4,5 milliarder.

Helt siden starten har modeller og produkter til undervisnings-
sektoren vært et av nøkkelområdene våre. Innenfor fagfeltene 
elektro, elektronikk og prosess/automasjon, leverer vi et bredt 
spekter av produkter. Samtidig har vi fra våre ulike leverandører 
ferdige og spesialtilpassede modeller til undervisning. Som 
tidligere ar har vi laget en spesialutgave med produkter, spesielt 
rettet mot undervisning. I dette magasinet har vi handplukket 
produkter innenfor fagfeltene elektro, elektronikk og prosess/ 
automasjon, som vi mener passer ypperlig for dere som arbeider 
med undervisning.

PS! Undervisningsmodellene vi leverer fra våre leverandører blir 
sammenstilt, bygget og testet etter bestilling, tenk derfor på at det 
er noe leveringstid på disse produkter. Vær ute i god tid med en 
bestilling dersom dere har behov for denne til en gitt tid.

Ta kontakt med oss for pristilbud og estimat på leveringstid, hvis 
du har spørsmål eller trenger veiledning med tanke på hvilke 
produkter/ løsninger dere trenger. 

Medlemsforening som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien i hele 
verden.

Klassifiseringsselskap. Sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt innen: 

• ISO 9001   
Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

• NS-EN ISO 14001   
Verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. 

• OHSAS 18001   
Internasjonalt anerkjent standard for Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Sikkerhetstesting og sertifisering av elektrisk materiell. Sertifisert av Nemko innen 
elektrotermografering.

Tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. Sertifisert av Post- og Teletilsynet som 
radioinstallatør.

Returordning for emballasje, plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk 
avfall.

En samarbeidspartner
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Christiani trainere innen AC, DC og digitalteknikk

- Grunnlegende prinsipper for digital teknologi
- Grunnleggende elementer og kretser
- Oppsett, tilkobling, måling og analyse

Pris på forespørsel

MobileLab Digital, koffert for 
grunnleggende elektronikk

Varenr.: DC93710  

Christiani har MobileLab-systemet, Digitaltrener 
i koffert. Eleven skal kunne forstå og analysere 
grunnleggende elementer og kretser i den digitale 
teknologien. Trenerern har utskiftbare 
eksperimentbrett. Det vil tilkomme nye brett etter 
hvert som utviklingen skjer.

Koffertene kan lades i egne oppbevaringsskap 
DC76826.  

- Brett til MobileLab Digital 
- Arduino kompatibelt brett
- Arduino Uno Board w. Arduino
- UNO
- USB-kabel
 

Pris på forespørsel

Microcontroller Supplement Kit 
for mobileLab and deskLab-Dig

Varenr.: DC50940

- Justerbart spenningskilde integrert
- Integrert funksjonsgenerator
- 22 Eksperimentmaler
- Inkludert 2-kanals Oscilloskop og multimeter
- Inkludert ledninger, lasker, plugger etc.

Pris på forespørsel

MobileLab AC koffert for 
grunnleggende elektronikk

Varenr.: DC76806  

- Internt batteri, Lav spenning
- Justerbar spenningskilde, integrert
- Overbelastningsbeskyttelse
- Inkludert ledninger, lasker, plugger etc.
- Kan lades med AC-adapter 
- Inkludert multimeter

Pris på forespørsel

MobileLab DC, koffert for 
grunnleggende elektronikk

Varenr.: DC76801

- Forsynes med 230V/50Hz
- Lagre og lade inntil 8 kofferter
- Lading er helautomatisert
- Statusindikator i front av koffert
- Fysiske mål: 910 x 1770 x 440 mm (W x H x D)
 

Pris på forespørsel

MobileLab lade- og opp-
bevaringsskap for 8 kofferter

Varenr.: DC76826
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Elektronikk

- Med 2 justerbare separat isolerte utganger
- Høy oppløsning med 1mV/1mA
- Brukervennlig, programmerbar med  
4 minneplasser
- Plassbesparende og støysvak på arbeidsbenken
- USB grensesnitt, LabView  
driver og PC program

Nå Kr 3 664,-
Veil. Kr 4 580,-

Programmerbar lineær DC 
strømforsyning 2x 0-30v, 0-3a

Varenr.: GWGPD-2303S

- Utmerket til service og undervisning LCDdisplay
- Godt sikret mot feilbruk grov-/finjustering
- Konstant strøm og konstant spenning
- Kan serie eller parallellkobles
- God kvalitet har, lav rippel og støy

Nå Kr 1 808,-
Veil. Kr 2 260,-

Lineær DC strømforsyning
0-30V, 0-3A, 90W

Varenr.: GWGPS-3030DD

- Utmerket til service og undervisning LCD display
- Godt sikret mot feilbruk grov-/finjustering
- Konstant strøm og konstant spenning
- Kan serie eller parallellkobles
- God kvalitet har, lav rippel og støy

Nå Kr 1 424,-
Veil. Kr 1 780,-

Lineær DC strømforsyning 
0-30V, 0-3A, 90W

Varenr.: GWGPS-3030D

- 250MHz båndbredde 4 kanaler
- Dual samplingsmodi: 5GSa / s sanntid
- 8tommer 800 x 600 Høyoppløst TFT LCD Skjerm
- VGA utgang for ekstern skjerm eller projektor
- Flere modeller tilgjengelig i serien

Nå Kr 20 360,-
Veil. Kr 25 450,-

Oscilloskop digitalt 250MHz 
4kanaler

Varenr.: GWGDS-3254

- Passer mange applikasjoner og undervisning
- 1 GS/s sanntids samplingshastighet
- 8 tommer 800*480 hoyopplost TFT LCD Skjerm
- Avansert visning av kurveform med VPO
- Flere modeller tilgjengelig i serien
- Programvare støtter Windows 10Nå Kr 4 760,-

Veil. Kr 5 950,-

Oscilloskop digitalt 70MHz, 
2 kanaler, 1GSa/s

Varenr.: GWGDS-2072E

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

- Nytt revolusjonerende design og funksjoner
- Instrumentet har Go/NoGo analysefunksjon
- 10M minnedybde per kanal, stor tydelig skjerm
- USB grensesnitt og gratis programvare
- Flere modeller tilgjengelig i serien

Nå Kr 2 768,-
Veil. Kr 3 460,-

GW Instek Oscilloskop digitalt 
70MHz 2kanaler, 1GSa/s

Varenr.: GWGDS-1072B

20%
RABATT
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- Koblingsbrettene er meget anvendelige og 
økonomiske i bruk.
- De er tilpasset enhver elektronisk del, komponent 
og koblingstråd.
- Gir meget god kontakt uten at
man behøver å lodde.
- Fåes i flere varianter

 
Pris på forespørsel

K&H Koblingsbrett GL-23
Varenr.: KHGL23FN

- For opplæring innen analoge og digitale kretser
- Løs koblingsplate
- Tilkobling til eksternt utstyr
- Gir god kontakt ved gjentatt bruk
- Mulighet for varierte oppgaver og kretser

 
Pris på forespørsel

K&H Digital-analog trener
Varenr.: KHETS-7000A

Elektronikk

- RF Frekvensområde: 870 ~ 920MHz
- Sinus/firkant/trekant signal
- 5 Av/på-brytere og 5 test punkt
- AM og FM modulasjon
- Oppgave og undervisningsbok følger med

Nå Kr 4 392,-
Veil. Kr 5 490,-

GRF-1300A RF 
Kommunikasjonstrener

Varenr.: GWGRF-1300A 

- Passer til avanserte oppgaver innen RF testing
- Hurtig oppdatering, Sveipetid på ned til 204 µs
- Følsomhet ned til -149 dBm (1Hz)
- Mulighet for sporingsgenerator og batteridrift
- Flere modeller tilgjengelig, ta kontakt

Nå Kr 25 936,-
Veil. Kr 32 420,-

Spektrumanalysator 
9kHz - 3GHz

Varenr.: GWGSP-9300B

- Enkel betjening
- Frekvensområde 0,1 Hz til 3 MHz for sinus og 
firkant
- Frekvensområde 0,1 Hz til 1 MHz
ved trekant kurve

Nå Kr 1 424,-
Veil. Kr 1 780,-

Funksjonsgenerator 
1 kanal 3MHz  

Varenr.: GWSFG1013 

- DDS basert signal generator
- Nøyaktig og rimelig signalkilde
- Dekker produksjon av sinus, firkant (Puls), Ramp 
(trekant)
- 20M Sa / s samplingsrate
- 10 bit vertikal oppløsning
- 4k punkt minne for din
programerte kurve

Nå Kr 2 816,-
Veil. Kr  3 520,-

Funksjonsgenerator
1 kanal 25MHz FM/AM/FSK

Varenr.: GWAFG-2125

- Stort frekvensområde 150KHz til 3GHz
- Auto konfigurasjonsfunksjon
- Grunnstøy: <=-100dBm
- Fjernstyrings programvare
- 5.6 TFT LCD med VGA Utgang.

Nå Kr 7 024,-
Veil. Kr 8 780,-

Spektrumanalysator 
150kHz til 3GHz

Varenr.: GWGSP-730

- Passer til undervisning og servicelaboratorier
- Viser ACV og Hz, eller DCV (ACV) og dBm
- Max / Min, REL, sammenligne Hold, dB, dBm
- Sann RMS AC, eller sann RMS AC + DC
- Standard USB grensesnitt for bruk med PC

Nå Kr 2 768,-
Veil. Kr 3 460,-

Bordmultimeter med 4 3/4 
dobbelt display 50 000 tellinger

Varenr.: GWGDM-8341

20%
RABATT

20%
RABATT

25%
RABATT

12%
RABATT

20%
RABATT

- Test frekvens: fra 100 kHz til 10 kHz
- To målemetoder, 2 tråd og fem tråds måling
- Kan leveres med en rekke forskjellige standard 
eller tilleggsutstyr

Nå Kr 2 152,-
Veil. Kr 2 690,-

Goodwill Håndholdt 
LCR-915 meter

Varenr.: GWLCR-915

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT
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Elektro

- Tester opptil 1000Mohm
- Kontinuitetstester med 200mA
- “Live Circuit Warning”
- Digitalt display med analog visning
- Testspenning 500V - Cat lll 600V

Nå Kr 3 192,-
Veil. Kr 3 990,-

MIT200 500 V Isolasjonstester, 
200 mA kontinuitetstesting

Varenr.: MEGMIT200-EN

- Stor og tydelig visning med analog nål!
- 200mA kontinuitetstest
- Live Circuit Warning ved spenningssatt anlegg
- Automatisk utladning av kretsen etter test
- Kraftig bygget med høy IP-grad (54)

Nå Kr 4 736,-
Veil. Kr 5 920,-

MIT 310A Analog 
Isolasjonstester

Varenr.: MEGMIT310A-EN

- 250, 500 og 1000V testspenning
- 200mA kontinuitetstest
- “Live Circuit Detection” ved spenningsatt kabel
- Kan brukes til å måle spenning
- Cat lV 600V / Cat lll 1000V og IP54

Nå Kr 4 296,-
Veil. Kr 5 370,-

MIT400/2 Isolasjonstester
Varenr.: MEG1004-731

- Megger AVO410 CATIV TRMS multimeter
- Megger PVM210 irradiance meter
- C4  connektor til 4 mm bananplugg
- MC3 to MC4 adapter
- Solid bag for hele settet

Nå Kr 3 104,-
Veil. Kr 3 880,-

PVK320 Photovoltaic Kit
Varenr.: MEG1002-550

- DCM340 600 A ac / dc tangamperemeter
- PVM210 irradiance meter
- C4  connektor til 4 mm bananplugg
- MC3 to MC4 adapter
- Solid bag for hele settet

Nå Kr 3 104,-
Veil. Kr 3 880,-

PVK330 Photovoltaic Kit
Varenr.: MEG1002-551

- Diff.måling for kjapp resultatsammenligning
- Kan brukes med ekstra lange testledninger (1A)
- Perfekt for utendørs bruk - IP54
- Sikker resistansetest av induktiv last ved 1A
- Sikkerhetsklasse Catlll 600V/CatlV 300V

Nå Kr 18 104,-
Veil. Kr 22 630,-

DLRO2 Digital Low Resistance 
Ohmmeter

Varenr.: MEG1012-280

- Grafisk display i full farge
- 3-Fase isolasjonsmotstandstest
- Kontinuitet, LCR, motor- og faserotasjon
- Medfølger software, ledninger og Kelvin-prober
- CAT III 600 V opp til 3000 m

Nå Kr 16 832,-
Veil. Kr 21 040,-

MTR105 Håndholdt motor-
tester 1 kV, alt i ett instrument

Varenr.: MEG1010-361

- CAT IV / 1000 V og IP64
- 12...1000 V AC og 12...1500 V DC
- Spenningsindikasjon uten batterier
- Faserotasjon indikator
- LED- og LCD display

Nå Kr 760,-
Veil. Kr 950,-

TPT420 LCD 2-pol tester
Varenr.: MEG1013-189

- Måler opptil 400A
- Voltmåling opptil 600V AC/DC
- Mål opptil 20Mohm resistans
- Liten og nett, enkel i bruk
- CATlll 600V

Nå Kr 1 512,-
Veil. Kr 1 890,-

DCM320 Tangamperemeter 
AC/DC

Varenr.: MEG1000-304

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT
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Amprobe 20% undervisningsrabatt

- PE forhåndstest
- PP-status, kabelsimulering
- CP-status, kjøretøysimulering
- CP-feil og PE-feil kan simuleres
- IP 54 klassifisering

 Nå Kr 5 999,-
Veil. Kr 7 499,-

EV-520-D kit testadapter 
for ladestasjon, type 2

Varenr.: FLAMEV-520-D KIT

20%
RABATT

- Kontaktfri med reflekstape
- Inkl. 6 stk adaptere, bæreveske og reflekstape

 Nå Kr 3 062,-
Veil. Kr 3 827,-

Tachometer Amprobe Tach20
Varenr.: FLAMTACH20

20%
RABATT

- Robust multimeter med sann RMS
- Frekvensområde 45 Hz...1 kHz
- 6000 tellinger
- Inkl. veske, hengestropp og 2 stk. temp.prober
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Kjøp 15 stk. 
- og få med 1 ekstra!

 Nå Kr 1 274,-
Veil. Kr 1 593,-

AM-555 Digitalt Multimeter 
Sann RMS

Varenr.: FLAM-555-EUR

20%
RABATT

- Spenningstest opptill 1000V AC og 1200V DC
- Kontinuitet, faserotasjon, RCD trip test++
- Ekstra lange måleledninger med slitasjevarsel
- 4 års garanti
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, IP64

Kjøp 15 stk. 
- og få med 1 ekstra!

 Nå Kr 815,-
Veil. Kr 1 019,-

2100-Gamma Spennings- 
og kontinuitetstester  

Varenr.: FLAM2100-GAMMA

20%
RABATT

- En liten og svært hendig strømtang (14,7 cm)
- 300A AC/DC Sann RMS, måler startstrøm på 
motor
- Kontaktløs spenningsdetektering
- Automatisk detektering AC/DC
- Sikkerhetsklasse: CAT III 600 V  Nå Kr 1 414,-

Veil. Kr 1 767,-

AMP-25-EUR Ministrømtang 
300 A AC/DC

Varenr.: FLAMAMP-25-EUR

20%
RABATT

- Internminne for 14000 målinger
- Oppløsning 0,1dB - 4 digit LCD
- Lagringsintervall fra 1 sekund til 8 timer
- Data hold, Max/Min
- Inkl. bæreveske, USB kabel og 9V batteri

 Nå Kr 2 972,-
Veil. Kr 3 715,-

SM-20A Lydmåler 
30...130dB, loggefunksjon

Varenr.: FLAMSM-20A

20%
RABATT

- Måling i lux eller fot-candela
- Mål opp til 200 000 lux / 20 000 fot-candela
- Stor display
- Automatisk og manuelt områdevalg
- Estimert batterilevetid 200 timer

 Nå Kr 1 216,-
Veil. Kr 1 520,-

Beha-Amprobe LM-120 
Lux meter

Varenr.: FLAMLM-120

20%
RABATT

- Måleområde - opptil 1000V AC / 1500V DC
- Åpen kjeft for rask strømmåling opptil 200 A
- IP64 for bruk i fuktige omgivelser
- 4 års garanti
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

 Nå Kr 1 255,-
Veil. Kr 1 569,-

2100 DELTA Strøm- 
og spenningstester

Varenr.: FLAM2100-DELTA

20%
RABATT

- Robust multimeter
- Integrert diodetest
- Strømmåling opptil 10A AC/DC
- 1,5V og 9V batteritest
- CAT III 600V

Kjøp 15 stk. 
- og få med 1 ekstra!

 Nå Kr 265,-
Veil. Kr 331,-

AM-500-EUR 
Digitalt Multimeter

Varenr.: FLAM-500-EUR

20%
RABATT
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Fluke undervisningsrabatt

-20% undervisningsrabatt !
Gjelder alle Fluke produkter*

* Gjelder ikke Fluke Networks. 

20%
RABATT
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- En fullstendig bildiagnosepakke i et DMM
- Med temperaturmåling
- 20000 tellinger(4 1/2 siffer), nøyaktig måling
- 0,1 % DC nøyaktighet
- Store siffer og to lysnivåer øker lesbarheten

Nå Kr 5 201,-
Veil. Kr 6 501,-

Multimeterpakke for bil
Varenr.: FL88V-A

Fluke 20% undervisningsrabatt

- Fluke Connect - system med trådløse testverktøy
- 600A AC- og DC-strømmåling med sann RMS
- 2500A AC-strømmåling med iFlex (tillegg)
- Startstrømmåling, inkl. DMM funksjon
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå Kr 2 939,-
Veil. Kr 3 674,-

374 FC trådløs strømtang 
600A AC/DC, Ø 34mm

Varenr.: FL374 FC

- Tester i henhold til NEK400
- Testing av DC jordfeilbrytere type B/B+
- Kontinuitet ved L-N, L-PE- og N-PE-innganger
- Isolasjonstester med 50-100-250-500-1000V
- Har jordplatemåling og faserot. (eks. jordspyd)

Nå Kr 8 995,-
Veil. Kr 11 999,-

Installasjonstester
Varenr.: FLFLK-1663

- Isolasjonstestområde: 0,01 MOhm til 10 GOhm
- Enkel måling med fjernkontrollprobe
- Kontinuitetstest med 200 mA
- Utlader kapasitiv spenning for beskyttelse
- Sikkerhetsklasse: CAT IV 600 V

Nå Kr 2 969,-
Veil. Kr 3 711,-

Fluke 1503 Isolasjonstester 
500, 1000V

Varenr.: FL1503

- Mål spenning opp til 600V uten testledninger
- Simultanvisning av spenning og strøm
- 0,1 til 200A vekselstrøm
- Sann RMS
- Sikkerhetsklasse: CAT III 600 V

Nå Kr 1 668,-
Veil. Kr 2 085,-

Fluke T6-600 spenningstester 
med fieldsense

Varenr.: FLT6-600-EU

20%
RABATT

KAMPANJE

PRIS

20%
RABATT

20%
RABATT

- Strømmåling 10A (20A i maks. 30sek.)
- Sann RMS for nøyaktige AC spenningsmålinger
- Motstand, kontinuitet, frekv, kapasitans, diode
- Min/maks/gj.snitt for å registrere variasjoner
- Sikkerhetsklasse: CAT III 600 V

Nå Kr 1 546,-
Veil. Kr 1 932,-

Fluke 115 Multimeter 
Sann RMS for feltteknikere

Varenr.: FL115

20%
RABATT

- Fluke Connect - system med trådløse testverktøy
- Mål opptil 2500A AC med 10” iFlex strømslange
- Send alle målinger trådløst til mobil eller PC
- Loggefunksjon - opptil 65 000 avlesninger
- Funksjon for oppstartstrøm

Nå Kr 1 556,-
Veil. Kr 1 945,-

FC trådløs iFLEX AC 
strømtangmodul

Varenr.: FLFLK-A3001-FC

20%
RABATT

- Meget prisgunstig kombinasjonssett
- Kompakte instrumenter for generell feilsøking
- Måler Sann RMS
- Inkl. måleledninger, magnetoppheng og veske
- Sikkerhetsklasse: CAT III 600 V / CAT IV 300V

Nå Kr 2 466,-
Veil. Kr 3 082,-

Fluke 117 og 323  
kombinasjonspakke

Varenr.: FL117-323

20%
RABATT

20%
RABATT

- Tester i henhold til NEK400
- “Auto Test” og Forhåndstest av isolasjon
- Testing av DC jordfeilbrytere type B/B+
- Sløyfe og linjeimpedans, mOhm oppløsning
- Fluke Connect kompatibel (Bluetooth)

Nå Kr 10 999,-
Veil. Kr 14 999,-

Installasjonstester med Auto 
Test, Insulation PreTest og FC

Varenr.: FLFLK-1664FC

KAMPANJE 

PRIS
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Avansert nett-
kvalitetsanalyse
Raskt og enkelt oppsett.  
Rapporter opprettes med 
ett trykk.  
Bedre resultater.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke 1748 nettkvalitetslogger gir deg dataene du trenger for 
rask og enkel feilsøking, kvantifisering av energiforbruk samt 
analyse av kraftdistribusjonssystemer. 

• fullstendig overholdelse av IEC 61000-4-30 klasse A-måling

•  avansert digital tilkoblingsverifisering med automatisk
korrigering

• automatisk logging av over 500 parametere

• rapportering av nettkvalitetstilstand med ett trykk

Ta nettkvalitetsanalyse, systemplanlegging 
og behovsstyring til neste nivå   

Måling av nettkvalitet og norsk forskrift
Alle produkter som leveres på det norske markedet må tilfredsstille visse kvalitetskrav. Sånn er det med elektrisitet også, dette er et 
produkt som alle andre. Forskriften som regulerer kvaliteten for elektrisitet i Norge heter «Forskrift om Leveringskvalitet» (FoL). 
FoL er basert på den europeiske forskriften EN50160, men er på enkelte områder strengere. 

En forbruker får levert en spenning, og forskriften regulerer kvaliteten på denne spenningen med hensyn til kurveform, størrelse og 
frekvens. Dette betyr ikke at strømmen er uvesentlig, for det er den absolutt ikke – både spenning og strøm er viktige og derfor bruker vi 
det bredere begrepet «nettkvalitet». Men det er spenningen som er det leverte produktet, strømmen er et resultat av lastene som 
forbrukeren setter inn i nettet. 

Vi kan ikke «se» nettkvaliteten, men vi ser fenomener som kan være et resultat av dårlig nettkvalitet. Du har sikkert opplevd flimrende lys, 
eller hatt problemer med PC-er og annet utstyr? Og hva med vibrasjoner og hørbar støy fra elektriske motorer, overoppheting av motorer, 
kabler og komponenter? Eller kanskje uventet tripping av jordfeilbrytere? Disse fenomenene kan forårsake driftsstans, produksjonstap og 
potensielt farlige situasjoner, men også økt strømforbruk og økonomiske tap på grunn av avbrudd og økte vedlikeholdsutgifter. 

Men skyldes disse fenomenene dårlig nettkvalitet? Eller kan de ha andre årsaker? 

Les hele artikkelen på vår webshop>> Ligger under dokumentarkiv på varenummer: FL1748/30/EUS 

Spenningskvalitet og energimåling

- Fluke Connect kompatibel
- Du kan finne ut hvor det sløses med energi
- Grafisk vist oppsett sikrer riktig tilkobling
- Lagrede målinger kan overføres PC for analyse
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå kr 21 200,- 
Veil. kr 26 500,-

1734 Trefase energilogger 
med Fluke Connect

Varenr.: FL1734-EUS

20%
RABATT

- Rask og enkel registrering av nettkvalitet
- Utrolig enkel å bruke
- Kontinuerlig registrering av alle verdier
- Flimmerregistrering 
- Leveres med PowerLog-programvarepakke

Nå kr 7 688,-
Veil. kr 6 150,-

Spenningskvalitetsovervåker 
med USB-kabel og programvare

Varenr.: FLVR1710

20%
RABATT

- Klasse A, som definerer både målemetoder, funk
- Mål spenning og strøm i alle tre faser + N
- Gjør alle nødvendige målinger iht. FOL
- Programvare inkludert (norsk språk)
- Lag standariserte rapporter med ett klikk

Nå kr 47 756,-
Veil. kr 59 695,-

Nettkvalitetslogger 
med 60 CM 3000A iflex

Varenr.: FL1748-30-EUS

20%
RABATT
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- Tilgjengelig med 4-20mA, HART, Fieldbus, mm.
- Stabilitet opptil 0,02% span per år i 5 år
- Nøyaktighet 0,05% av span
- Maksimal nedjustering 100:1
- Modulbasert for enkel modifisering

Nå Kr 7 650,-
Veil. Kr 16 810,-

Honeywell Diff. 
Trykktransmitter -1...1 Bar

Varenr.: HWSTD720-0013

Prosess

- Praktisk alt-i-ett trykkalibrator
- 0,025% Nøyaktighet, måler 4-20mA
- Innebygget elektrisk pumpe
- Kan utvides med FL750 trykkmoduler
- Kan også måle temperatur med FL720-RTD

Nå Kr 24 566,-
Veil. Kr 30 707,-

Fluke 719Pro (El. Pumpe)
Varenr.: FL719PRO

- Har alle funksjonene til Fluke 771
- Genererer / simulerer 4-20 mA
- Måler 4-20mA med måling i kretsen
- 24V internkilde for sløyfespenning
- Rampe- og step funksjoner

Nå Kr 6 244,-
Veil. Kr 7 805,-

Fluke 772 Prosesstang og 
Prosessmeter (mA)

Varenr.: FL772

- Temperaturområde -40°C* til 150°C 
- (*relativ til omgivelsestemperatur)
- Grafisk fargedisplay
- Spesifikasjon for inntil 3år
- Nøyaktighet ±0,3°C til ±1,2°C

Nå Kr 24 760,-
Veil. Kr 30 950,-

TC15 Temperaturkalibrator 
-40°C...150°C

Varenr.: 5TC1501-01

20%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

54%
RABATT

- Komplett sett for trykk- og temperaturkalibrering
- Kan tilpasses andre trykk- og temperatur-om-
råder, eller EX
- Kan også leveres med trillekoffert i stedet
- Nøyaktig trykk 0,1%FS
- Nøyaktighet temperatur ±1,5°CNå Kr 25 520,-

Veil. Kr 31 900,-

Komplett kalibreringssett 
for trykk og temperatur

Varenr.: 5MTS500M-01

20%
RABATT

- Måleområde -60...+60°Cdp
- Nøyaktighet ±2°Cdp
- M12 Elektrisk tilkobling
- Rask responstid på målinger
- Leveres med sporbart kalibreringsbevis

Nå Kr 8 787,-
Veil. Kr 10 338,-

Easidew SF72 
Duggpunktstransmitter

Varenr.: MICSF72-TX-B3-C1-D1

Programmeringsinstrument for konfigurering av 
Michell Easidew og Pura transmittere. 

Leveres komplett i praktisk liten koffert med kabler 
og programvare.

Nå Kr 4 080,-
Veil. Kr 4 800,-

Programmeringsinstrument 
for Easidew og Pura

Varenr.: MICEAU-CK-B1-B2-B3

15% 
RABATT

15% 
RABATT

- Tilgjengelig i ulike trykkområder, maks 4200bar
- Nøyaktighet 0,05%, 0,1% eller 0,25%FS
- Gummihylster inkludert
- Temperaturkompenserte målinger
- Trådløs loggefunksjonalitet

Nå Kr ,-
Veil. fra Kr 5 355,-

Additel 680W Trådløst digitalt 
manometer med logging

Varenr.: ADT680W

%
RABATT
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- Inneholder både Pt100 og termoelement
- T15 og T16 Temperaturtransmitter (4-20mA)
- WIKA PU-548 Programmeringsenhet
- WIKA magWIK magnetisk adapter
- Mange muligheter for spennende oppgaver!

Nå Kr 5 350,-
Veil. Kr 5 590,-

Temperaturpakke 
med Pt100 og termoelement

Varenr.: INTEMPSKOLE-RTD-TC

NYHET - Vi forbedrer INTEMPSKOLE med nye produkter fra WIKA!
INTEMPSKOLE har vært et sett med Pt100 føler, transmitter/omformer til 4-20mA og programmeringsenhet som vi har solgt til skole-
markedet i mange år. Nå var det på tide å gjøre en liten oppgradering! Blant nyhetene er at du nå kan velge mellom Pt100, termoelement 
(eller begge deler). Dette gjør at elevene kan gjøre seg kjent med de to mest brukte temperaturmålingsprinsippene vi har i industrien i dag.

Vi har også endret litt på utførelsen på temperaturfølerne. Nå får du et koblingshus med integrert termolomme slik at elevene kan ta ut 
temperaturelementet og se hva slags effekt en termolomme vil ha på tidskonstanten. Her er det muligheter for mange spennende og lære-
rike oppgaver!

Tidligere hadde vi også krokodilleklemmer som man måtte feste på transmitteren. Det er en kjent utfordring at disse ikke alltid har vært 
like lette å få til å sitte fast på transmitteren. Nå introduserer vi magWIK som en del av settet. Dette er et magnetisk adapter som gjør at du 
enkelt kan koble til programmeringsenheten uten å bekymre deg for krokodilleklemmer som detter av.

De to mest brukte temperaturmålingsprinsippene i industrien

- WIKA TR10-C Pt100 sensor m/integrert lomme
- WIKA T15 Temperaturtransmitter (4-20mA)
- WIKA PU-548 Programmeringsenhet
- WIKA magWIK magnetisk adapter
- Mange muligheter for spennende oppgaver!

Nå Kr 3 720,-
Veil. Kr 3 890,-

Temperaturpakke med Pt100
Varenr.: INTEMPSKOLE-RTD

- WIKA TC10-C termoelement m/integrert lomme
- WIKA T16 Temperaturtransmitter (4-20mA)
- WIKA PU-548 Programmeringsenhet
- WIKA magWIK magnetisk adapter
- Mange muligheter for spennende oppgaver!

Nå Kr 3 820,-
Veil. Kr 3 990,-

Temperaturpakke 
med termoelement

Varenr.: INTEMPSKOLE-TC

NYHET
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Feltinstrumenter fra WIKA

- Utgangssignal 4...20mA
- Kan konfigureres etter behov
- Nøyaktighet 0,2°C / 0,1%
- Overvåker sensor og ledningsmotstand
- Omfattende selvkontroll for pålitelig drift

Pris på forespørsel

Wika T15 Digital 
temperaturtransmitter

Varenr.: WIKAT15

- Størrelser på 63, 100 og 160mm
- Trykkområder fra 0...1bar opptil 1600bar
- Utførelse i syrefast stål med glyserinfylling
- Godt egnet for de fleste industriapplikasjoner
- Stort utvalg av modeller og utførelser

Pris på forespørsel

Wika 233.50 Manometer
Varenr.: WIKA233.50

- Måleområder opptil 1000bar
- Linearitet fra 0,25%
- Tilgjengelig med DNV GL godkjennelse
- Kompakt utførelse
- Flere ulike utførelser tilgjengelig

Pris på forespørsel

 Wika A-10 Trykktransmitter
Varenr.: WIKAA-10

- Måler differensial- og statisk trykk
- Vedlikeholdsfri utførelse
- For overvåking av filtre, eller overtrykk i rom
- 4...20mA, 0...10V, eller Modbus utgang
- Makstrykk 20kPa

Pris på forespørsel

Wika A2G-50 Differensial 
trykktransmitter

Varenr.: WIKAA2G-50

- Bredt spekter av områder opptil 4000bar
- Multifunksjon display med enkel navigering
- Plasthus, eller syrefast
- Stort, roterbart display
- Ex-godkjennelser tilgjengelig

Pris på forespørsel

Wika UPT-20 og UPT-21 
Prosesstransmittere

Varenr.: WIKAUPT-20

WIKA UPT-2x prosesstransmitter er utviklert for 
applikasjoner hvor det er behov for intelligente 
sensorer. 

Den integrerte temperaturkompenseringen gjør 
denne prosesstransmitteren interessant for et bredt 
spekter av applikasjoner.
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Hva er termografering, emissivitet og reflektert temperatur

Hva er termografering?
Termografi bygger på prinsippet at alle objekter som er varmere enn det absolutte nullpunkt (-273,15°C) stråler ut energi i 
større eller mindre grad. Denne energien fanger vi opp ved bruk av et termokamera (IR-kamera). Tommelfingerregelen er at 
alle feil, det være seg elektrisk, mekanisk, bygg, medisinsk, eller andre typer feil, har et temperaturavvik i forhold til 
normalen. 

En termografikontroll er en berøringsfri kontroll som gir raske, sikre og nøyaktige målinger av objekter som for eksempel er:

• I bevegelse
• Veldig varme
• Vanskelige å nå
• Spenningsførende
•  Andre applikasjoner som er uegnet for berøring der fysisk kontakt kan forringe produktet

Det gir deg en rask informasjon om tilstanden der og da.

Vi kombinerer kameraer av ypperste kvalitet med høy kompetanse innenfor termografi, og vil kunne hjelpe deg med å velge 
riktig kamera for ditt behov.

Emissivitet og reflektert temperatur
Selv om et termokamera er et fantastisk verktøy til de aller fleste applikasjoner så er det enkelte steder hvor de fysiske lovene 
setter noen begrensninger for hva vi kan bruke et termokamera til. Spesielt blanke overflater er steder hvor det kan være 
vanskelig å bruke kontaktfri temperaturmåling (dette gjelder både termokamera og IR-termometre).

Grunnen til dette er at emisjonsfaktoren er for lav, og du vil kun fange opp en brøkdel av den emitterte energien. Resten av 
energien du måler vil da være reflekterte temperaturer fra f.eks. tak, vegger, gulv, deg selv, og andre objekter som utstråler 
energi og som reflekteres i overflaten på det du måler på. Hvis du har relativt god kontroll på refleksjonene (og temperaturen 
de stråler ut), kan man kompensere for mye av feilmålingene man får ved å justere parametere i kameraet. 

Vi anbefaler likevel at man vurderer disse målingene kritisk, slik at man ikke får noen overraskelser. En bedre løsning vil heller 
være å endre overflaten, enten ved å sette på en matt tape, eller å male objektet med en ikke-metallisk varmebestandig 
maling.
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IR-kamera for undervisning

- Tilbud kun for skoler og universitet
- Høyere oppløsning (160x120), større muligheter
- Programvare inkludert i prisen
- Inkludert undervisningsmateriell
- Vi kan tilby opplæring både praktisk og teoretisk

Nå Kr 14 500,-
Veil. Kr 17 460,-

E6 IR-kamera 160x120

Det å forstå varmelære (eller termodynamikk) blir både lettere og mer 
engasjerende hvis man faktisk kan se effektene i praksis. Det blotte øye vil 
ikke kunne se det, men med et termokamera vil man kunne se selv den minste 
temperaturforskjellen, og lagre bildene for videre analysering og tolkning. Dette 
åpner for en meget spennende og lærerik undervisningsform hvor man får både 
“hands-on” erfaring og teoretisk kunnskap om de fantastiske mulighetene 
(samt begrensningene) til et termokamera. Med FLIR E6 får elevene et relativt 
skarpt termogram (IR-bilde) å forholde seg til, noe som gjør det enklere å forstå 
og tolke bildene, samtidig som det er svært enkelt å ta gode bilder.

Varenr.: FC63907-0711

17%
RABATT

- Termisk oppløsning 160 x 120
- Temperaturområde -20...400 °C
- 1-Touch termisk fokusering
- Lagre, redigere og rapportere direkte fra skyen
- Leveres med etui for oppbevaring

Nå Kr 5 200,-
Veil. Kr 6 500,-

FLIR C5 IR-kamera

FLIR C5 tar alt som var bra med C3 og gjør det bedre! 

Nå får du fire ganger høyere oppløsning, et mye større måle-
område, større og skarpere skjerm, dobbelt så lang batteritid, over 
16 ganger høyere oppløsning på fotoapparatet, og mye mye mer. 

Om ønskelig kan vi bistå med opplæringsmateriell.

Varenr.: FC89401-0202 

20%
RABATT

- Termisk oppløsning 120x90 
- Temperaturområde -20 til 150°C
- 3,5” LCD-berøringsskjerm for enkel betjening
- Meget robust - tåler fall fra inntil 1 meter
- Kapslingsklasse IP54

Nå Kr 5 959,-
Veil. Kr 7 449,-

Fluke Pti120 IR-kamera i lommeformat 
(120x90) -10...150°C, <0,06°C

Pti120 er et meget robust og hendig IR-kamera i lommeformat. 

Innholder følgende:
Termokamera, USB-kabel, transportbag, justerbar håndreim. 
Programvare og brukermanual er tilgjengelig for nedlasting.

Varenr.: FLPti120  

20%
RABATT
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- Passer inn i rekkeklemmer
- For testledninger med 4mm bananplugger
- Gjør det enklere å utføre målinger
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå Kr 783,-
Veil. Kr 979,-

Fluke MP1 Magnetprober 
for 4 mm banan, sett med 4

Varenr.: FLMP1

Måleledninger og tilbehør

- Universal testledningssett
- Jobb trygt i forskjellige omgivelser
- 2-4mm spiss ved bruk av medf. lanternespiss
- WearGuard™ viser skade på ledninger
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå Kr 240,-
Veil. Kr 300,-

Twist Guard testledninger  
2-4 mm spiss (4-19mm)

Varenr.: FLTL175E

20%
RABATT

20%
RABATT

- DMM-testledninger (rød, svart) med isol. plugg
- En rett og en vinklet kontakt
- 1,5 m silikonisol. varme- og kuldemotstandig
- Forsterket belastningsavlastning
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå Kr 239,-
Veil. Kr 299,-

Rett/vinklet testledningssett
Varenr.: FLTL224

20%
RABATT

- For bruk med TL222 eller TL224
- Suregrip gummibelagt klemme for godt grep
- Kraftige krokodilleklemmer
- 10A godkjenning, klemmer opptil 20mm bolt
- Sikkerhetsklasse: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Nå Kr 166,-
Veil. Kr 208,-

Kraftig krokodilleklypesett
Varenr.: FLAC285

20%
RABATT

- Passer godt for måling i industrielle app.
- Passer DMM med temperaturmåling inkl.
- Inneholder TL224, TP220, AC220, 280 og 285
- Inneh. TPAK mag. opph. og tempprobe 80BK-AK
- Bæreveske C116

Nå Kr 1 434,-
Veil. Kr 1 793,-

Industrielt testledningsett med 
div. tilbehør

Varenr.: FLTLK289

20%
RABATT

Langlois leverer Dekader for hver av de tre 
grunnlegende elektriske måleenheter-Resistans-
Kapasistans og Induktans. Langlois har dekade 
for Wheatstone Bridge og Zeroing galvanometer 
for montering i Wheatstone Bridge eller Thomsen 
Bridge.

Pris på forespørsel.

Langlois grunnlegende dekader

- Serie med godt sikrede vritrafoer
- Effekt 1,25 kVA
- Primærspenning 220-240V
- Sekundærspenning 0-250V
- Strøm 5A
- Andre modeller er tilgjengelig på forespørsel

Pris på forespørsel.

Vri-Trafo 5A
Varenr.: LAALT5A

- 1300W
- 0 - 11,5ohm
- 10A
- 5,5kg
- 470 x 164 x 163mm
- Andre modeller er tilgjengelig på forespørsel

Pris på forespørsel.

Reostat 1300W, 11.5 Ohm/10A
Varenr.: LAECO2-11.5
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EKOM / Datakabling

- Kabelsøker for svakstrøm, tele og data
- Analog og digital tonemodus for sikker søkning
- Med søkeproben kan lytte på analoge linjer
- Test parkabel, brudd, kortslutning, kontinuitet
- Ett «må ha» tidsbesparende verktøy

Nå Kr 1 778,-
Veil. Kr 2 092,-

IntelliTone Pro 200 
Kabelsøker Toner og Probe sett

Varenr.: FNMT-8200-60-KIT

- Finn den mak hastighet på kabelen (≤ 10 Gb/s)
- Installer/feilsøk PoE med Switch Negotiation
- Installer/feilsøk PoE med PoE Load Test
- Identifiser nettparametere (svitsj, portnummer)
- Dokumenter arbeidet ditt via LinkWare ™ PC

Nå Kr 14 527,-
Veil. Kr 17 091,-

Kvalifiseringstester 10Gb LinkIQ 
m/bæreveske modell LIQ-100

Varenr.: FNLIQ-100

- Verifisering av PoE Switch og klasse (0-8)
- Sjekk hurtig om PoE effekten er riktig
- Partester, sjekker for feilkoblinger, brudd
- Kortsluttning og kabellengde
- Valider og feilsøk på industriell Ethernet

Det finnes flere versjoner 
og kit-løsninger.

Nå Kr 6 384,-
Veil. Kr 7 510,-

MicroScanner PoE kobber 
verifikasjonstester

Varenr.: FNMS-POE

- Hurtig test og feilsøking på kobberkabel
- Grafisk koblingsskjema med lengdemål på kabel
- Verifiserer hastighet opp mot aktiv Switch
- Viser lengde til brudd/kortslutning
- For kobber og koaks kabel

Nå Kr 5 206,-
Veil. Kr 6 125,-

MicroScanner2 kobber 
verifikasjonsteser

Varenr.: FNMS2-100

- Støtter EN50173, NEK700 kobbersertifisering
- Støtter Datasenter sertifisering TIA-942-A
- Permanent link og Channel for sertifisering
opp til Klasse EA
- Standard merking og rapporter for dokumen-
tasjon Nå Kr 66 960,-

Veil. Kr 77 270,-

Kabeltester Certifier 10G Kobber 
opp til Klasse EA, Cat 6A

Varenr.: VIAVINGC-500-6A-EU

13% 
RABATT

- Hurtig og brukervennlig sertifisering av kobber
- Få oversikt med Prosjektstyringen ProjX
- Dette sikrer at jobben blir utført riktig
- Du sparer tid og bekymringer = økt fortjeneste
- Komplett sett i en praktisk veske

Nå Kr 68 685,-
Veil. Kr 80 807,-

DSX-602 PRO 500 MHz Kabel-
tester opp til Kat 6A, med WiFi

Varenr.: FNDSX-602-PRO-INT

15% 
RABATT

15% 
RABATT

15%
RABATT

15%
RABATT

15%
RABATT
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EKOM / Datakabling

- Lokaliser skader og kraftige bøyde fiber
- Høyeffekts Laser (1mW) på 650nm bølgelengde
- >7 km på singelmodus og>5 km på multimodus
- Kontinuelig / blinkende lys, kompakt og hendig
- 2,5mm adapter og 1,25 mm adapter medfølger

Nå Kr 1 930,-
Veil. 2 890,-

FFL-100 Visuell Feil Lokaliserer 
VFL, 2,5 og 1,25 mm adapter

Varenr.: VIAVIFFL-100

- Finn feil, krappe bøyer, brudd, dårlig kontakt
- Raskere ende-til-ende-fiber sjekk
- Har kontinuerlig og blinkende modus
- Støtter 2,5 mm og 1,25 mm SFF-kontakter
- Verifiserer enkelt polaritet og identifisering

Nå Kr 3 462,-
Veil. Kr 4 073,-

Fiber lyspenn med synlig lys 
(VFL)

Varenr.: FNVisifault

- Lokaliser skader og kraftige bøyde fiber
- Høyeffekts Laser (1mW) på 650nm bølgelengde
- >7 km på singelmodus og>5 km på multimodus
- Kontinuelig / blinkende lys, kompakt og hendig
- 2,5mm adapter (1,25 mm adapter tilgjenglig)

Pris på forespørsel

FFL-50 Visuell Feil Lokaliserer 
VFL - Fiber lyspenn

Varenr.: VIAVIFFL-050

- OLS-35V2 + OLP-35V2 standard
- Bredbåndsmåler med Dual SM
- Fiber Tracing - oppdager optiske lyskilder
- Lagring for over 1000 testresultater
- Bluetooth med VIAVI Mobile Tech App

Nå Kr 14 730,-
Veil. Kr 22 090,-

OMK-35V2 Service Provider 
Plus - SM Test Kit

Varenr.: VIAVIOMK-35V2

- OLS-35V2 og OLP-38V2 standard, CATV/DWDM 
- Bredbåndsmåler med Dual SM
- Fiber Tracing - oppdager optiske lyskilder
- Lagring for over 1000 testresultater
- Bluetooth med VIAVI Mobile Tech App

Nå Kr 15 050,-
Veil. Kr 22 570,-

OMK-38V2 Service Provider 
High - Power Plus - SM Test Kit

Varenr.:  VIAVIOMK-38V2

- OLS-36V2 + OLP-35V2 standard 
- Bredbåndsmåler med Quad SM/MM
- Fiber Tracing - oppdager optiske lyskilder
- Lagring for over 1000 testresultater
- Bluetooth med VIAVI Mobile Tech App

Nå Kr 19 050,-
Veil. Kr 28 570,-

OMK-36V2 Enterprise 
Plus - Quad SM/MM Test Kit

Varenr.: VIAVIOMK-36V2

- OTDR-analyse: Smart Link Mapper (SLM) resultat
- Autotest-funksjon m. enkel bestått/ikke bestått
- Innebygd PON/XG-PON effektmåler 1490/1550/1578
- 3G/4G-tilkobling via USB, Bluetooth
-Trådløst nettverkskort, WiFi-tilkobling

Nå Kr 29 510,-
Veil. Kr 44 260,-

Fiber Installasjon Pro KIT Smart 
OTDR 1310/1550 nm SC, PC Con

Varenr.: VIAVI-STOTDR-PRO-I-PC

- Hurtig sertifisering med 3 sek. fiberlink test
- Brukervennlig grensesnitt sikrer riktig bruk
- Få oversikt med Prosjektstyringen ProjX
- Med Wi-Fi adapter for overføring av testdata
- Støtter SM 1310, 1500 nm, og MM 850, 1510 
nm Nå Kr 120 198,-

Veil. Kr 141 409,-

CertiFiber Pro with Quad (MM 
and SM) OLTS +Fiber inspection

Varenr.: FNCFP2-100-QI-INT

- Sertifisering av kobber, MM og SM fiber
- Mikroskop og renseutstyr følger med
- Få oversikt med Prosjektstyringen ProjX
- Last opp resultater til PC eller LinkWare Live
- Nye tester for å sikre stabil PoE drift

Pris på forespørsel

Kabeltester for Kobber, MM 
og SM Fiber tilbehør

Varenr.: FNDSX2-5000QI-INT

15% 
RABATT

15% 
RABATT

% 
RABATT

33% 
RABATT

33% 
RABATT

33% 
RABATT

15% 
RABATT

33% 
RABATT
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Fluke prosessverktøy

- Har alle funksjonene til Fluke 753
- HART kommunikasjon integrert
- Støtter autotrimming av utvalgte transmittere
- Automatisk kalibrering med Fluke tørrblokker
- Kommuniserer med en rekke ulike programvarer

Nå Kr 50 614,-
Veil. Kr 63 268,-

754 Dokumenterende 
prosesskalibrator (m/ HART) 

Varenr.: FL754

754 er ment å fungere som hovedenheten i et 
industrielt kalibreringsverksted i den forstand at 
alt styres og måles via dette instrumentet (også 
trykkmåling, og autostyring av tørrblokker). I 
kombinasjon med DPC/TRACK2 software så kan 
du lage en komplett utstyrsbase med kalibre-
ringsprosedyrer og varsler som minner deg på 
forestående kalibreringsoppgaver. Alle oppgavene 
lastes over i instrumentet slik at du kan hente de 
frem ute i felt. 

20% 
RABATT

- Både asset management- og kalibreringsprogram
- Lar deg lagre alt av utstyr med TAG, S/N, +++
- Last opp prosedyrer til 75X og ta med ut i felt
- Automatisk reminder på når du må re-kalibrere
- Automatisk generering av sertifikater

Nå Kr 25 255,-
Veil. Kr 31 569,-

DPCTrack2 Kalibrering- og 
asset management programvare

Varenr.: FL750SW

20% 
RABATT

- Allsidig og brukervennlig
- Bakgrunnsbelyst display
- Måler og genererer V, mA, Ω, Hz, TC og RTD
- Utfører hurtige linearitet tester
- Støtter 700P trykkmoduler

Nå Kr 23 678,-
Veil. Kr 29 597,-

725 Multifunksjon- 
prosesskalibrator 

Varenr.: FL725

20% 
RABATT

- DMM og prosesskalibrator i ett instrument!
- 24V internkilde for sløyfespenning
- Måler og genererer 4...20mA
- Vårt mestselgende prosessverktøy
- Støtter Fluke Connect Bluetooth adapter

Nå Kr 8 762,-
Veil. Kr 10 953,-

789 Prosessmeter
Varenr.: FL789

20% 
RABATT

- Genererer og måler mA direkte i sløyfen, samt at 
den har 24V intern kilde for sløyfestrøm
- Fungerer både som prosesstang og en sløyfekali-
brator på en og samme tid
- Leveres med praktisk borrelåsoppheng, avtakbar 
strømtang og integrert lykt Nå Kr 8 627,-

Veil. Kr 10 784,-

773 Prosesstang og 
prosessmeter (mA og V)

Varenr.: FL773

20% 
RABATT

- ATEX-godkjenning: II 3 G Ex nA IIB T6
- Nøyaktighet på ±0,05% FS
- Med software kan du logge inntil 8500 punkter
- Passer perfekt sammen med Fluke pumpesett
- Robust aluminiumshus med stort display

Nå Kr 5 925,-
Veil. Kr 7 406,-

Digitalt manometer 
-0,8...35 bar (ex, sone 2)

Varenr.: FL700G07

20% 
RABATT

- Automatisk trykkgenerering og kontrollering
- Meget enkel kalibrering og dokumentering i felt
- HART kommunikasjon for justering av transmitter
- Støtter både temperaturprobe og trykkmoduler
- Perfekt i kombinasjon med DPCTrack2 program-
vare Nå Kr 66 158,-

Veil. Kr 82 698,-

729 Automatisk trykkalibrator
Varenr.: FL729

20% 
RABATT

- Kombineres med 700G, 2700G eller 750P referanse
- Genererer trykk opptil 700bar
- Adaptere krever ingen verktøy for montering
- Premium testslangesett og adaptere inkludert
- Koffert huser både pumpe, referanse og tilbehør

Nå Kr 11 088,-
Veil. Kr 13 860,-

700PTPK-2 premium pumpesett 
-1...40 BAR

Varenr.: FL700PTPK2

20% 
RABATT
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Skipselektronikk

Kommunikasjonsutstyr

Maritime skjermer

Kommunikasjonsheadset

Et utvalg av 
våre agenturer 

Vibrasjonmåling 
og akustikk

Laseroppretting

VibrasjonssensorerVibrasjonsvern

Skipselektronikk

Lastbolter

Skipselektronikk

Ultralyd 
måleteknologi

Vibrasjonssensorer
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Lekkasjesøker

Maritimt IR kamera

Skipselektronikk

Ferdigkuttede shims

Voyage Data Recorder 
og elektroniske kart

Kommunikasjonsradioer

Skipselektronikk

Skipselektronikk

Integrerte brosystemer

Maritime skjermer

Måling av skjevheter

Vibrasjonsmåling

Måling av skjevheter

FanBeam laserbasert 
referansesystem for DP

Skipselektronikk
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Feltinstrumentering

Modeller og utstyr 
for undervisning

Nivå, flow og
panelinstrumenter

Test- og 
måleinstrumenter

Vannanalyse og 
prosessinstrumentering

Strømforsyning 
og laster

Duggpunkt, 
fuktighet og oksygen

Modeller og utstyr 
for undervisning

Manometer
og skrivere

Gassmåling og 
sikkerhetsutstyr

Sensorer og
frekvensomformere

Test- og 
måleinstrumenter

Kobber og fiber- 
måleinstrumenter

Kalibrerings-
instrumenter

Instrumenter for 
termografering

RF laboratorie- 
sensorer og metere

Pumper og testbenker

Moment og 
trykksensorer

Elektronikk 
måleinstrumenter

Modeller og utstyr 
for undervisning

Prosess, test- og m
åleinstrum

enter

Prosessinstrumentering

Kobber, fiber, avionikk 
og radiotestere

Instrumenter for 
næringsmiddel

Test- og 
måleinstrumenter

Elektronikk 
måleinstrumenter

Test- og 
kalibreringsinstrumenter

Modeller og utstyr 
for undervisning

Modeller og utstyr 
for undervisning

Kalibratorer

Pneumatikk
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Modulbasert undervisningsmodell

- Grunnlegende om elektromekanikk
- Eksperiment bøker med fasit
- Omhandler 8 læringsfelt
- Oversiktlig og pedagogisk riktig utstyr

Pris på forespørsel.

Christiani, Grunnlegende 
elektromekanikk

Varenr.: DC19600

- Motor kobles i 3 forskjellige driftsformer
- Asynkron som stjerne trekant
- Separate viklinger for to hastigheter
- Dahlander motor
- Kan kjøres i venstre / høyre rotasjon

Pris på forespørsel.

Multifunksjonsmotor 
Valgfri opsjon til DC19600

Varenr.: DC52782

- Eksperimentmanual for elev 
- Eksperiment- og instruksjonsmanual for lærer 
- Til produkt DC19600

Pris på forespørsel.

Eksperimentmanual 
Varenr.: DC19601 og DC19602

- Spesialtilpasset for undervisning
- Oppbygd av kvalitetsprodukter
- Grunnleggende elektrolære / styringsteknikk
- Robust og enkel - for opp - og nedkobling
- Egnet for kobling av stjerne/trekant

Pris på forespørsel

Grunnpakke AC1, bordmodell 
Nå med 24v styrestrøm

Komponentsett tilpasset grunnleggende elektrolære. 

Settet inneholder en trefase asynkronmotor, 24V trafo, lamper, brytere, sikringer, 
kontaktorer, vern og rekkeklemmer som alle er standard industrikomponenter.
Settet leveres ferdig montert. 

Teori og oppgavesamling med fasit er inkludert.

Varenr.: INPAC1230V  

NYHET
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Christiani - din ekspert i teknisk og praktisk opplæring 

Praktisk læring er et grunnleggende aspekt ved teknisk opplæring - det hjelper elevene til å 
skaffe seg kunnskap, ferdigheter og kompetanser som er avgjørende for arbeidslivet, siden 
de er nær industriens behov. 

Med sine produkter og aktiviteter presenterer Christiani og implementerer denne lærings-
modellen. Christiani har vært aktiv innen teknisk yrkesopplæring i over 80 år og står for høy 
kvalitet, praktisk opplæring og videreutdanning. Christiani utvider sin virksomhet utenlands 
og deres produkter er allerede brukt i mer enn 70 land.

Teknologi betyr noe for at de skal få en vellykket start på karrieren.
Ved å utvikle deres innovative produkter samarbeider de tett med kjente partnere fra
industrien. Dette gjør at de kan kombinere bransjens tekniske kompetanse for å skape 
unike tilbud. Deres felles mål er å bringe ungdommene raskt inn i teknologi for å få dem til 
å oppnå en vellykket start på karrieren.

Tjenester og produkter:
• Utvikling av læringsmateriell
• Fremstilling av læringssystemer
• Publisering av bøker og multimedie-

produkter
• Eksamensmateriale
• Train-the-Trainer, konsulent
• Lærebøker
• Undervisningsmateriale
• Interaktive læringsprogrammer
• Prosjektverk, cutaway-modeller
• Læringssystemer, opplæringsstativer
• Laboratoriemøbler 

Viktige fakta og fakta:
• Over 15 000 produkter
• Levering til over 70 land
• I markedet i mer enn 80 år
• Globalt salgsnettverk
• Over 50 000 kunder
• 150 ansatte

- Menneske-maskin samarbeid
- Produksjon med materiallagring
- Monteringsanvisning på nettbrett (inkludert)
- Modellen er plasert på en vogn med hjul

Pris på forespørsel.

Pick to light for Ind. 4.0 
Varenr.: DC39889

- UR3e integrert i systemet SSC4.0
- UR3e rekkevidde 500mm
- Elektrisk griper
- Modell montert på vogn med hjul

Pris på forespørsel.

Robot UR3e for Ind. 4.0
Varenr.: DC39980

Stasjon A
- Pneumatisk sammenstillingsenhet
- Magasin 1
- Magasin 2
- Transportbånd
- Sorteringsenhet
- Mini-PC med Win10 Professional, Dashbord/MES 
og System-Wiki
- 27” berøringsskjerm montert på svingbar arm
- Profilvogn med 4 hjul 

Stasjon B
- Pneumatisk sammenstillingsenhet
- Overføringsstasjon
- Håndteringsenhet med vakuum-sugekopp
- Monteringsenhet
- Automatisert lagrings- og fordelingssystem (ASRS)
- Profilvogn med 4 hjul

Pris på forespørsel

Christiani mMS 
Sorting System Compact 4.0

Varenr.: DC32900  

mMS Sorting System Compact (SSC 4.0) representerer en industriell produksjonsprosess i småskala. 
Det komplette systemet består av to individuelle stasjoner som kan kjøres som en komplett produksjons- 
linje. Stasjonene kan også brukes hver for seg.

- Didaktisk utarbeidet komponentbibliotek
- Prosjektdokumenter (digitale)
- Virituell igangkjøring
- Overførbar til ekte mMS-funksjonelle enheter
- PLS-tilkobling (hardware / software PLS) OPC UA
- Siemens PLS-tilkoblingsplugg for SIMIT
- Rask prosessforståelse
- Konfigurasjon
- Prosessmodellering

Pris på forespørsel

mMS-Sim4edu 3D Mekatronikk 
simuleringsprogramvare 

Presenteres i 3D og overfører oppgaver og 
aktiviteter fra det virkelige miljøet til det digitale 
miljøet. For å oppnå en rask bruk i opplæringen, 
leveres den med et klar-til-bruk-bibliotek.

Studentene kan planlegge, utvikle, teste og 
simulere produksjonsløsninger i et realistisk 
miljø. Løsningene kan presentere som videoer, 
3D PDF-filer, 2D-tegninger og med VR-modeller. 
Med mMS-Sim4edu tilbys du en individuell samt 
praksis-orientert læring.
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Klima og byggautomasjon

- Heismodell
- Kan styres fra PC eller PLS
- 24V DC driftsspenning
- 4 etasjer, 8 lysdioder og 8 knapper
- PC eller PLS bestilles separat

Pris på forespørsel.

Terco heismodell 24VDC
Varenr.: TEAUT300080

- Kan brukes med egen PLS/logiske styring
- Dørene åpnes med servomotor alle etg.
- Heis registreres i hver etg. med fotodetektor
- Utgangene er beskyttet mot kortslutning
- Grensebrytere stopper heisen ved prog. feil

Pris på forespørsel.

Heismodell 24V logikk
Varenr.: LAASC19

- Modell for å lære energi og prosess
- Temperatur, trykk, mengde og effektivitet
- Forstå begreper som transport og energilagring
- Bruker industristandarder
- Arbeidsbok med laboratorieøvelser

Pris på forespørsel

Energibenk 3000

Terco sin energibenk kan brukes til grunnleggende som til mer avanserte studier 
innen temaet energi.  Med den utførlige håndboken vil du lære ulike begrep 
innen energi som temperatur, trykk, flow og virkningsgrad m.m.  Forstå dette 
med transport og lagring av energi.  

EB3000 har en primærkrets som overfører til en sekundærkrets via en varme-
veksler.  Varmeelementet og pumper styres individuelt av den innebygde PLS.  
Verdier for temperatur, trykk og flow leses av i separate displayer på 
modellen, eller i operatørpanelet.  Alle verdier som vises i operatørpanelet kan 
også overføres til EXCEL.

Varenr.: TEELE309901  

- Forstå bruken av et industriell transportbånd
- Foreta målinger av elektriske verdier
- PLS programmering - Schneider M221
- PLS programmering - Schneider M221
- HMI programmering - Vijeo Designer

Pris på forespørsel.

Industrielt transportbånd  
med kommunikasjon

Varenr.: LACONV-1S-C

- Kravdefinisjon, Kontrollplanlegging
- Kontrollvalg, Programmering
- Igangkjøring, Oppsett
- Justering,
- verifisering av resultater

Pris på forespørsel.

Christiani industrimodell, 
heis 3 etasjer

Varenr.: DC14807 

- Forstå bruken av et industriell transportbånd
- Foreta målinger av elektriske verdier
- Studie av induktive og fotoelektriske sensorer
- PLS programmering - Schneider M221
- HMI programmering - Vijeo Designer

Pris på forespørsel

Langlois Industrielt transportbånd 
2 stk med kommunikasjon

Varenr.:  LACONV-2S-C

To industrielle transportbånd med 3x400VAC 
strømforsyning. Med PLS, hastighetsecontroller, 
HMI og elektrisk skap.

Kontroller systemet fra et nettbrett eller en smart-
telefon via Wi-Fi. Vijeo Design’AIR program kan 
lastes ned fra Apple Store eller Android Store. 
Denne applikasjonen lar deg hente sidene i HMI på 
nettbrettet eller smarttelefon.
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- 10 ferdig definerte feilkilder er klare
- Følger med oppgaver og undervisningsfiler
- Kan simulere de mest vanlige feilene.

Pris på forespørsel.

Feildiagnostiseringsenhet 
for temperaturregulator

Varenr.: LATEMP-DIAG

- Studie av TN, IT, TT nett og jording
- Med berøringsskjerm 7,5” farge
- Ingen kabling
- Finnes i flere varianter

Pris på forespørsel.

Modell for studie av jording i 
TN-IT og TT nett

Varenr.: LASLT-1-T8

- PLS feilsøkingsmodell
- Finne feil ved hjelp av måleinstrumenter
- 4-20 mA sløyfekalibrator medfølger
- Lære å analysere og tolke resultatene
- 10 brytere for å legge inn ulike feil

Pris på forespørsel.

Langlois Feilsøkingsmodell 
for PLS

Varenr.: LAPLC-DIAG

- Lære å feilsøke
- Simulere feil i en elektrisk instalasjon
- Måle de forskjellige elektriske verdiene
- Lære å analysere og tolke resultatene
- Finne feil i en relèinstallasjon

Pris på forespørsel.

Modell for feilsøking på styre-
strømmen til en asynkronmotor

Varenr.: LAESSAI-DIAG

- Simulering av ulike feil på motor med brems
- Flyttbar modell på hjul
- Integrert feilkrets kan simulere inntil 15 feil
- Låsbart panel for drift av modellen
- Driftspenning: 3 x 400V

Pris på forespørsel.

Langlois Modell for studie 
av feil i kortslutningsmotor

Varenr.: LAMOTODIAG

- Kretsen driftes av 24Vdc
- Inkl. 2 stk. GEL-batterier 12V-14Ah
- Batteridrift 230V/24V DC - 5A
- Opplæringsmateriell medfølger
- Flyttbar modell på hjul

Pris på forespørsel.

Modell for sluttkontroll 
på en el-installasjon

Varenr.: LAHABILIT12

- Kompakt modell for sluttkontroll
- Lys, stikk, rullegitter (LED) mm.
- Utfør ulike målinger trygt (24V)
- Sikret med 30mA jordfeilbryter
- Forsynes med enfas 230V

Pris på forespørsel.

Kompakt modell for slutt-
kontroll på en el-installasjon

Varenr.: LAHABILIT6

Feilsøkingsdiagnostikk

- Kretsen driftes av 24Vdc
- Inkl. 4 stk. GEL-batterier 12V-14Ah
- Batteridrift 230V/24V DC - 5A
- Opplæringsmateriell medfølger
- Kan bestilles i 3 ulike versjoner

Pris på forespørsel.

EL-skap forberedelse til fagprøven

Varenr.: LAHABILIT24
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- Komplett arbeidsstasjon, med software LC2030
- Kan simulere offline
- Med varme og kjøle regulering
- Nivå, flow, trykk regulering
- Kan tilpasses individulet for skolen

Pris på forespørsel.

Nivåreguleringsmodell/Prosess 
Automasjon - komplett

Varenr.: DC69777

Industriell automasjon

- Nivåmodell for regulering med PID
- Hydrostatisk sensor eller med strømningsmåler
- For å lære om og bruke PID-reg. med sensor
- For måling, analyse, tolkning av analoge sign.
- Inkl. “iTools” PID-programvare

Pris på forespørsel.

Nivåmodell for regulering med 
PID ink. Flow m/ iTools softw.

Varenr.: LAMAQ-ND-C

- For studie av Profinet/Profibus
- Innstilling av komponenter
- Programmering
- 3 x 400V + N + PE

Pris på forespørsel.

Profinet bus model
Varenr.: LAMAQ-NET

Pumpe nivåreguleringsmodell med PLS og 
berøringsskjerm. LAREGULEAU er en nivå-
reguleringsmodell som styres av en PLS og 
berøringsskjerm. Vannet suges opp fra den nedre 
tank som forsyner den øvre tank (hvor sensorer er 
plassert) før det tappes ut via en manuell ventil. 

Pris på forespørsel.

Pumpe nivåreguleringsmodell 
med PLS og berøringsskjerm

Varenr.: LAREGULEAU

- For studie av Profinet/Profibus
- Innstilling av komponenter
- Konfigurering av Profinet-komponenter
- Programmering PLS, HMI, frekvensomformer
- Programmeringsverktøy LOGSTEP (opsjon)

Pris på forespørsel.

PROFIBUS/PROFINET 
bordmodell, 3x400V+N+PE

Varenr.: LAMAQ-NET2

- For studie av feltbus
- CANopen
- Ethernet
- Modbus
- Kan også leveres som bordmodell

Pris på forespørsel.

Modbus-Canopen-Ethernet 
bus model

Varenr.: LAMAQ-IP

- Komplett pumpestasjon
- Mulighet for overvåking og betjening
- Regulering med PLS og PID
- Finnes i flere versjoner Hydro 1-4
- Forsynes med enfas 230V

Pris på forespørsel.

Komplett pumpestasjon 1 fas 230V
Varenr.: LAHYDRO-1-230-C
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- Automatiseringsteknologi
- PLS-programmering
- Kontrollteknologi
- Elektronikk
- Vedlikehold og logistikk

Pris på forespørsel.

Kompakt helautomatisk 
bilvaskestasjon inkl. tørker

Varenr.: DC14830

- Kravdefinisjon, Kontrollplanlegging
- Kontrollvalg, Programmering,
- Oppsett og Justering,
- Verifisering av resultater
- Strømforsyning 24VDC

Pris på forespørsel.

Christiani industriell modell
Fleksibel prosesslinje

Varenr.: DC14802 

- Helautomatisk bilvaskestasjon
- Planlegge hvordan oppgaven skal løses
- PLS Programmering og idrftsettelse
- Oppsett og justering
- Verifisering av resultat

Pris på forespørsel.

Kompakt helautomatisk 
bilvaskestasjon

Varenr.: DC14805

- Automatisering/Regulering av prosess
- PLS programmering
- Kontroll teknologi
- Idriftsettelse
- Verifisering av resultater

Pris på forespørsel.

Modell for simulering av 
forbrenningsovn/herdekammer

Varenr.: DC14809

- Automatisering/ regulering av prosesslinje
- PLS programmering
- Kontrollteknologi
- Systemforståelse

Pris på forespørsel.

Modell for simulering av 
arbeidstykker i prosess

Varenr.: DC14801

Industrielle automasjonsmodeller

- Automatisk lager med 5 X 10 reolplasser
- Modellen har egen heis 
- Setter varene inn i  ledig reolplass
- Egen PLS kan brukes

Pris på forespørsel.

Christiani Industrielle lager
Varenr.: DC14829

- LOGO PLS montert på vinklet aluminiumsplate
- Driftsspenning 12-24V DC (maks 24V) 500mA
- Egnet for de mindre modellene til Christiani
- 34 praktiske øvelser m/fasit på CD-rom
- Mye tilbehør tilgjengelig

Pris på forespørsel.

Christiani avansert læring
Varenr.: DC58037
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Fornybar energi

Forstå de mekaniske og elektriske prinsipper av en 
vindturbin. 
 
Vindturbin simulator for studie av fornybar og 
overføring av energiforsyning på 230V / 50Hz 
elektrisk nett - 0 til 1,2 kVA.

Pris på forespørsel.

Vindturbin simulator for studie 
av fornybar energi

Varenr.: LAEOLYP

- Systemet består av seks mobile enheter
- Forstå de tekniske modulene
- Forstå varmepumpe teknologien, elekto, VVS
- Forstå de fysiske prosessne

Pris på forespørsel.

Varmepumpe med solvarme og 
solcellepanel

Varenr.: DC85394

- Hvordan bruke solcellepanel på en enkel måte
- Pedagogisk fleksibelt system
- Alt ligger samlet i en trillekoffert
- Elevhefter og lærehefte laget til modellen
- Grunnleggende lære om solenergi

Pris på forespørsel.

Undervisningsmodell for 
grunnleggende studie av solenergi

Varenr.: DC75636

- Måling av spenning, strøm og effekt
- Måle på åpen kretsspenning og kortslutning.
- Måle på lysintensitet og vinkel og temperatur
- Måle på IV-karakteristikken og MPP
- Fleksibelt system

Pris på forespørsel.

Solkraftlaboratorium, modulbasert

Varenr.: 
DC76970 Solar Power Laboratory (Off-grid systems)
DC82017 Experiment manual for teacher
DC82807 Experiment manual for students

Varenr.: DC76970, DC82017 og DC82807

- Lærer å bruke og forstå solcellepanel
- Lærer å forstå vindturbin
- Hvordan overføre energien tilbake til strømnett
- Øvelseshefte for elever følger med
- Foreleserhefte følger med

Pris på forespørsel.

400W vindturbin med 5 blad i 
en ramme på hjul. 3-fase

Varenr.: LAEOLYS-500

- Lærer å bruke og forstå solcellepanel
- Lærer å forstå vindturbin
- Hvordan overføre energien tilbake til strømnett
- Øvelseshefte for elever følger med
- Foreleserhefte følger med

Pris på forespørsel.

Sol og vindturbin hybridsatasjon

Varenr.: LASOLEOL-1
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- 7 forhåndsdefinerte feil ved bruk av brytere
- 6 feil kan legges inn ved bruk av sikringer
- Kan leveres med eller uten solpanel

Pris på forespørsel.

Praktisk feilsøkning på 
solcelleinstallasjoner

Varenr.: LASOL-DIAG

- Målinger av elektriske parametere
- Analyser og tolk resultater
- Funksjon og drift
- Studerer solenergi og ladereguleringen
- Komplett modell inkl. opplæringsmateriell

Pris på forespørsel.

Komplett solcellemodell for 
vannpumpe drevet av solenergi

Varenr.: LASOLPUITS

- LED gatebelysning med solecelleenergi som kilde
- Studie av LED og solcelleteknologi
- Elektrisk og mekanisk vedlikehold
- Idriftsettelse via nettbrett elller smarttlf.
- Opplæringsmateriell inkl.

Pris på forespørsel.

Solcellemodell for drift av 
offentlig belysning, LED lampe

Varenr.: LAMAQ-DEL

Fornybar energi

- Likeretter/vekselretter/lagring
- 2 stk. solcellepaneler er inkludert
- Victron Energy laderegulator m/blåtann
- 3 stk. lyskastere for å simulere solen
- Undervisningsmateriell er inkludert

Pris på forespørsel

Langlois Solenergimodell med 
likeretter/vekselretter/lagring

Varenr.: LASOL-PRO

- Forstå de ulike solcelle elementene
- Utføre kabling på solcelleanlegg
- Utføre elektriske målinger og feilsøking
- Undersøk effektiviteten og posisjonering 
- Kan leveres uten monteringsramme

Pris på forespørsel.

Modulbasert undervisningsmodell 
Solcelleteknologi (Off Grid)

Varenr.: LAQUICK-NPLUS

- Forstå de ulike solcelle elementene
- Utføre kabling på solcelleanlegg
- Utføre elektriske målinger og feilsøking
- Undersøk effektiviteten og posisjonering 
- Kan leveres uten monteringsramme

Pris på forespørsel.

Modulbasert undervisningsmodell 
Solcelleteknologi/ innfasing til offentlig nett

Varenr.: LAQUICK-MPLUS
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Smarthus og hjemmeautomasjon

- Studie av funksjonene til en EnOcean inst.
- Radio bus 868,4 MHz
- Konfigurere EnOcean-komponentene
- 4G WiFi router er inkludert
- Kontroll via nettbrett eller smarttelefon

Pris på forespørsel

EnOcean Smarthussystem 
i koffert

Varenr.: LAVALDOM-ENO

- Innbrudd- og brannalarm komplett i koffert
- Medfølger lære og undervisningsmateriell
- Konfigurasjon og feilsøking på Delta Dore komp.
- Sentralen har innebygget alarmlogg
- Kompatibel med LAVALDOM-DD

Pris på forespørsel

Delta Dore trådløst alarmsystem 
i koffert

Varenr.: LAVALDOM-ALR

- Studie av KNX-protokollen
- Oppkobling og konfigurasjon av KNX-moduler
- Opprette ulike scenarier
- Undervisningsmateriell medfølger
- Flere ulike moduler tilgjengelig

Pris på forespørsel

Komplett modulært system for 
studie av KNX (inkl. ramme)

Varenr.: LAQUICK-KNXPLUS

- Komplett Delta Dore trådløst smarhussystem
- Medfølger lære og undervisningsmateriell
- Konfigurasjon og feilsøking på Delta Dore komp.
- Konfigurasjon av medfølgende Wifi router
- Styres via nettbrett/smarttelefon

Pris på forespørsel

Delta Dore smarthussystem, 
bordmodell

Varenr.: LAMAQ-DD

- Intuitiv modell for KNX smarthussystem
- Opplæringsmateriell medfølger
- Konfig. og feilsøking på KNX komponenter
- Systemet tillater at du lager egne scenarier
- Konfigurasjon av medfølgende Wifi router

Pris på forespørsel

KNX Smarthussystem i koffert 
(med wifi)

Varenr.: LAVALDOM-KNX-C

- Komplett Delta Dore trådløst smarhussystem
- Medfølger lære og undervisningsmateriell
- Konfigurasjon og feilsøking på Delta Dore komp.
- Konfigurasjon av medfølgende Wifi router
- Kompatibel med LAVALDOM-ALR

Pris på forespørsel

Delta Dore smarthussystem 
i koffert

Varenr.: LAVALDOM-DD
Komplett Delta Dore trådløst smart-
hussystem montert i koffert. Det 
medfølger opplæringsopplegg for elev 
og for foreleser. 

Dette kobles opp mot egen Wifi ruter 
som følger med i pakken. Kan styres i 
fra et nettbrett eller en smartphone. 
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Kjøretøy

- Modellen er klar til bruk og monert på hjul
- Strømforsyning med 12V
- Fronten kan skrives på med markørpenn
- OBDdiagnosegrensesnitt
- Dokumenter, analysere, evaluere målte verdier

Pris på forespørsel

Treningssystem for 
sensorer og aktuatorer

Varenr.: DC81979

- Komplett hydraulisk bremsesystem
- Bremsetrykkfordeler, ALB regulator for helling
- Vedlikehold, diagnostikk, reparasjon på bremser
- 12 volt vekselstrømforsyning
- Lærefelt 1,2,3,5 og 7 (i Tyskland) 

Pris på forespørsel

Komplett hydraulisk bremse-
system m/ bremsekraftassistent

Varenr.: DC77402

- CAN busstyrt WABCO luftbremsesystem
- Diagnose for tilhengertilkopling
- Opplæringsmateriell i grunnlegende luftbremser
- ABS-Kursopplæringsmateriell
- EBS-Kursopplæringsmateriell 

Pris på forespørsel

WABCO luftbremsesystem 
simulator

Varenr.: DC77192  

- Sikker trening i DC HV systemer uten kjøretøy
- Isolasjonstest og miliohmmeter med 1A teststrøm
- Enkelt i bruk - “step by step” måleprosedyre
- AVL DSS programvare for testrapporter osv.
- Måler også bla. resistans, diode og kapastitans 

Pris på forespørsel

AVL Di-Test HV-Safety 2000 + 
Opplæringssett

Varenr.: DC95880

- Oscilloskop til bildiagnostikk
- Galvanisk isolerte innganger
- Over 400 forhåndsdefinerte målefunksjoner
- Intuitiv programvare inkludert
- Finnes også i 4 kanals versjon 

Pris på forespørsel

AVL Ditest Scope 1200
2 x 10 MHz 40MS/s

Varenr.: DC96730

- Can Lin-bus, kolisjonspute, klimaanlegg etc.
- 20 forhåndsdefinerte feil kilder
- Koblingssjema i henhold til original modell
- OBD-grensesnitt for diagnosesystem
- 4mm måleuttak for feilkretsløp

Pris på forespørsel

Praktisk læring innen CAN LIN-bus styring

Christiani  modellen dekker områdene CAN LIN-bus, grunnleggende elektriske 
systemer, klimaanlegg, kolisjonspute og komforsystemet.  Modellen har 20 
forhåndsdefinerte feil. Standard verkstedmåleinstrumenter og diagnosesystemer 
med OBD tilkobling brukes til feilsøkning på modellen.  Feil kan legges inn i 
CAN-databussen for feilsøkning i datakommunikasjon mellom de forskjellige 
ECU-ene.  Det brukes originale koblingsskjemaer til det respektive kjøretøyet, 
med de originale tilkoblingene.  Koblinger med feilkretsløp er utstyrt med 4mm 
måleuttak, merket i henhold til de opprinnelige betegnelsene.

Varenr.: DC82616

- TDI-CR dieselinjeksjonystem modell
- Simulering uten utslipp
- Modell bygget for undervisning
- Inkludert kretsskjemaer,brukermanualer etc.
- Diagnosesytem OBD-grensesnitt

Pris på forespørsel

Christiani VW TDI-CR 
dieselinjeksonsystem modell

Varenr.: DC33417
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- Lærer å analysere, forstå og feilsøke på el-bil
- Integrert feilkrets kan simulere inntil 26 feil
- Feilkretsen styres av en spesialutviklet app
- Lærer å arbeide sikkert på en el-bil
- Leveres med oppgavehefte

Pris på forespørsel

Christiani Undervisningsmodell 
for elektrisk drift og HV-system

Undervisningsmodellen for elektrisk drift og HV systemer til kjøretøy består av to 
moduler, og er satt opp på følgende måte: En drivmodul med motorstyring og 
en kontrollmodul med energiforsyning.

Modellen inkluderer en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk 
batteristyringssystem (BMS), integrert lader for HV-batteriet, kontrollenhet med 
et motorstyringssystem, alle nødvendige sikkerhetskomponenter, ladekabel og 
en servicebryter.

Varenr.: DC31960  

Realistisk og trygg opplæring på høyspenningsteknologi til el-bil.
Undervisningsmodellen for elektrisk drift og HV systemer til kjøretøy består av to moduler, 
og er satt opp på følgende måte: 
 
- En drivmodul med motorstyring og en kontrollmodul med energiforsyning.

Modellen inkluderer en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk batteristyrings-
system (BMS), integrert lader for HV-batteriet, kontrollenhet med et motorstyringssystem, 
alle nødvendige sikkerhetskomponenter, ladekabel og en servicebryter. 

HV-batteriets nominelle spenning på 96V, er utstyrt med 32 LiFePO4 / 40 Ah celler. 
Batteristyringssystemet har Blåtann-kommunikasjon mot Android app som leser av 
spenning, temperatur, balanseringshastighet under ladeprosessen for hver enkelt 
battericelle. Integrert feilkrets med mulighet for totalt 26 ulike feil.

- 2-soners klimaanlegg, Volkswagen modell
- Standard diagnose OBD-grensesnitt
- Kjølesystemet kan tømmes og serves
- Sensorer etc. er koblet etter original skjema
- Bruk multimeter og oscilloskop for feilsøkning

Pris på forespørsel

Volkswagen 2 soners 
klimaanlegg

Varenr.: DC41935

Christiani - undervisningsmodell for el-bil

- 2-soners klimaanlegg med Webasto, VW-mod. 
- Standard diagnose OBD-grensesnitt 
- Kjølesystemet kan tømmes og serves 
- Sensorer etc. er koblet etter original skjema 
- Bruk multimeter og oscilloskop for feilsøkning

Pris på forespørsel

Volkswagen 2 soners klimaanlegg med Webasto
Varenr.: DC41936
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Kjøretøy

Ny modul - Regnsensor

Kjøretøyelektronikk - Elektrisk start trinn 1

1. Grunleggende begrep
2. Grunleggende måleteknikk
3. Serie- och parallellkobling 
4. Varmeveksler - Effekt
5.  Ledninger og spenningsfall 
6. Termistorer

7. Den anvendte magnetismen
8. Resistoren og kondensatoren
9. Diod - zenerdiod - likeretter
10. Transistoren
11. Elektronisk effektregulering PWM 
12. Givere, sensorer

Kjøretøyelektronikk - CANBUS trinn 2

Bilmodell med påbyggingskort 
parkeringssensor

Instrumentpanel med
påbyggnadskort
gir indikator

påbyggingskort berøringsgiver
Feilsøkingsboks

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse
1. Introduksjon til CANBUS
2. Signaler og Noder
3. Lab. øvelse berøringsgiver
4.  Lab. øvelse gir indikator
5. Lab. øvelse parkeringssensor
6. Lab. øvelse regnsensor
7. Felsøking øvelser
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Mekatronikk

• Kontroll av bilmodellen
• Utstyr installasjon
• Temperaturregulering
• Fartsregulering
• Regulator modeller tidskonstant
• Målingsteknikker
• Undersøkelse av tankmodellen
• Analog regulator
• Termoelement
• Motstandsdyktig temperatursensor
• Prosjekt arbeid

Prosessstyringsteknologi og måleteknikk PID

Servo system

• Servoteknikker
• Servomotorer
• sensorer
• Servoforsterkere

• Servokontroll
• Automatisering med servo
• Tips for oppstart
• DC-Servomotor og koder

• Speed servo med likestrømsmotor
• Plasseringsservo med likestrømsmotor
• Plassering med trinnmotor
• Tilkobling av lineær enhet

Mekatronikk

• AC servo

Meka-Kit er et kit-system med pneumatiske og elektroniske komponenter som du kan bygge måle-
armatur, plukke og plassere, rotasjon etc. til en komplett arbeidsstasjon.

Døren leveres komplett eller som sett. Laboratorieboka inneholder alt fra de enkleste logiske 
funksjonene til en fungerende modell. Programmeringsøvelsene gjøres med GX Works.

Meka-Kit
Varenr.

Mekatronikk
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PST Power System Simulator
med to generatorer

PST2200 Elkraftsimulatorn har blitt utviklet i nært samarbeide mellom Terco og ABB i Sverige. Modellen ble førstegang lansert for 
20 år siden, og det har hvert en stor skues innen utdannelse av elkrafts teknikere ved fagskoler, universiteter og kraftselskap over hele 
verden. Systemet er modulært oppbygd med ulike moduler, og alle modulene er utstyrt med hjul for enkel forflytning og for fleksibelt 
oppsett. Beskyttelsesmodulene er utstyrt med IEC61850 kompatible ABB RET615 og REF630 relevern, som er en av de mest sofistikerte 
beskyttelsesenhetene i produktfamilien av intelligente elektroniske enheter (IED).

Full kontroll og overvåkingssystem (SCADA) for PST 2200 Power 
System Simulator inkludert General Electric iFix Software pakken og PC.

Komplett lab med arbeidsplasser 
for studenter.

En av de viktigste tiltakene for effektiv bruk og elektrisk 
kraftproduksjon er å distribuere den på en smart måte. 

TERCOs elektriske kraftsystem gjør det mulig å studere:
• Generering • Substasjon (nedtransformasjon)
• Effektfaktor • Forbruk (RLC-belastning)
• Opp transformering • Overføring (transmisjon)

Elkraftsimulator

PST2291 Solenergimodul
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PTG 2000 System

PTG 2000 Systemet består av utstyr som sammen danner et minisystem som viser hvordan 
kraftverket fungerer fra produksjon til forbruker. Det elektriske kraftsystemet har to spennings-
kilder som består av synkron generator og en fra eksisterende kraftdistribusjonsnettet.

Egenskaper
• Flere generatorer er mulige. Motor 2,2 kW
• Generator 1.2 kW
• “Active Load Sharing”
• Grid System
• Fargekodede strøminntak / uttak for enkel gjenkjenning

Panelfrontene visualiserer hva modulen gjør
• Sol Simulering 0,3 kW
• Grunnleggende og avansert relebeskyttelse
• Power Faktor av overføringslinjer
• Fullstendig IEC61850-kompatible ABB-releer

PTG1305-405 Mobil motor / 
generatorenhet Et standardlaboratorium 
for kraftoverføring består normalt av en 
eller to generatorer, som er koblet til en 
eller flere overføringsledd som til slutt når
transformatorer, distribusjonsenheter og 
belastninger.

PTG1631 Overvåkingskontroll og data-
innsamling (SCADA) -modul, kan også 
leveres med PC.

PTG1570 Feil Connection Modulen er en 
feilsimulator med muligheten til a simulere 
mange forskjellige typer variabel kort-
slutning og jordfeil. Momentbryteren 
muliggjør sikker tilkobling av permanente 
eller øyeblikkelige feil.
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Høyspenningslaboratorium

Terco høyspenningslaboratorium er
bygd på ett system av komponenter
produsert med høyeste nøyaktighet og
blir benyttet for å bygge system tilpasset
både undervisning, forskning og for
industrielle rutinetester samt type-
godkjennelser.

Installasjonen av påkrevd testoppsett er
enkel å krever ikke noen form
for spesialverktøy. Systemet har verdier
med god nøyaktighet og kan også
brukes for kalibreringer.

Vi kan levere følgende standard
høyspenningslaboratorium.
• HV AC Lab. 100-300 kV
• HV DC Lab. 140-420 kV
• HV Impuls Lab. 140-420 kV

Avbildet 100kV AC-lab.

TERCO HV9104 DAQC-enheten er en unik løsning for omfattende kontroll/ testing av 
høyspennings AC, DC og Impuls-testutstyr.  Med den nyeste TERCO DAQC-programvaren 
som er inkludert i pakken, kan høyhastighetsdatainnsamling og presentasjon av sanntids-
testmålingsdata og systemmålings-verdier bli vist og manipulert enkelt på det intuitive 
brukergrensesnittet bestående av 2 høykvalitetsskjermer, tastatur, mus og PC. 

Kan kjøres manuelt og automatiserte testsekvenser med dataopptak. Testmålingsdata kan 
eksporteres til EXCEL eller CSV-filformat for enkle beregninger eller import til populære 
tredjeparts programvare, for eksempel MATLAB.

Datakjøps- og 
kontrollenhet (DAQC)
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Høyspenningslaboratorium

Innhold:
• Rettinger
• Utjevning
• Spenningsstabilisering
• Tyristorer
• Triac og diak

• Motstander
• Kondensatorer
• Diode og likerettere
• Halvbølge likerettere
• Filtrering
• Spenningsstabilisering med en Zener-diode
• Lysdiode (LED)
• Transistor, strøm og spenningsforsterkning
• Strømforsterkning med transistor
• Transistor som regulator
• Gjeldende begrensere
• Funksjonstest
• Feilsøking

Analog elektronikk - grunnleggende

Kraftelektronikk - grunnleggende

• Transistoren som bryter
• Portene And, Or, Not, NAND og NOR
• Logiske familier (S24), forskjellige typer utganger
• NAND syntese
• Kombinasjonskretser
• XOR OG XNOR
• Sammenligneren
• Dekodere og kodere
• Multiplekser og demultiplekser
• Schmitt trigger
• Bistabil, Astable multivibrator og monostabil multivibrator
• 555
• JK-, T-, D-multivibrator
• Registreringer
• Tellere
• Feilsøking

Digital elektronikk - grunnleggende

• Transistorer
• Filtre
• Opto brytere
• Operasjonsforsterkere
• Statisk strømkonverterAD/DA 

Givere
• Måling av halvledere med et digitalt multimeter
• Måling av komponenter med et oscilloskop
• Feilsøking
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Elektriske Maskiner

Innhold
• Rangeringer av en motor
• Moturs og moturs Rotering av en motor
• Overbelastningsbeskyttelse
• Kontroll av en motor

- Små maskiner 1 kW med så store egenskaper 

Motorstyringssystem

Programmer og utstyr for kontroll og måling av datainnsamling

• AC-motor 0,25kW
• DC-motor 0,25kW

• Broms

• AC-Drive (Frekv.omf.)
• DC-styrning
• PLC
• m.m.

Elektriske Maskiner

• Y / D-tilkobling
• Feilsøkende kontrollkrets
• Motorstyring av AC-drev
• Motorstyring av DC-drev
• Motorstyring med PLS koblet til stasjoner

• Innhold:
• Måleinstrumenter
• Forsyningsspenning og 3-fase
• Balansert belastning

• Ubalanserte belastninger
• Faseendring
• Effektmåling

3-fas AC

• Fase kompensasjon
• Transformatoren
• Motors

• Feilsøking

• Feilsøking på PLS
• Sensorer
• Kontroll av en roterende indekstabell

Experiment:
AC- och DC-maskiner
AC- och DC-Drives
Power Factor Control
Vindkraftteknik
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Elektriske Maskiner

Komplette pakker med roterende maskiner - leveres med alt av tilbehør og opplæringsmateriell
Studie av 3kw
asynkronmotor
& 3-faset generator

Studie av 3kw
likestrømmotor
& 3-faset generator

Studie av 3kw
asynkronmotor
med pulverbrems

Studie av 3kw
likestrømmotor

•  DC «wound motor»
• 3-fase synkronmotor
• 3-fase asynkronmotor med vektorkontroll
• 3-fase asynkron sleperingmotor
• Shunt / separert DC motor
• Polyexcitation compound generator
• Polyexcitation compound motor
• Shunt / separert DC-generator
• Pulverbrems
• Inertia-hjul
• Børsteløse momentsensorer
• DC-Tachogenerator
• Guide-skinner
• Modellene står på hjul for enkel forflytning

Flere kombinasjoner er tilgjengelig. 
Ta kontakt dersom du ikke finner det du leter etter, så hjelper vi deg!

- Modell for studie av en og trefase diverse
- Elektriske maskiner for vekselstrøm.
- 0-48V 15A, Strømforsyning bestilles separat
- 2 og 4 polede motorer
- Generator

 
Pris på forespørsel

Demo plug&play 
AC multimotor

Varenr.: LADEMO-AC

- Modell for studie av div. elektriske maskiner
- Kan leveres som DC eller AC
- Forstå forskjellige elektrisk motor, generator
- Forstå driftsegenskapene til hver enhet
- Modellene er ikke innkapslet

 
Pris på forespørsel

Demo plug & play 
DC multimotor

Varenr.: LADEMO-DC

- Power supply for LADEMO-DC/AC
- Leveres med hjul 

 
Pris på forespørsel

Kompakt variabel strømforsyning 
for LADEMO-AC og LADEMO-DC 

Varenr.: LAALI-DEMO-M
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Pneumatikk - Hydraulikk

- For studie av pneumatikk
- Introduksjon av pneumatiske komponenter
- Programmering av PLS
- Se på systemet i automatisk og manuell drift
- Versjon med Wifi og HMI
- Kommunikasjon via nettbrett eller smarttlf.

Pris på forespørsel

Pneumatikk-modell med PLS
Varenr.: LAPNEU99-C

WS290 arbeidsstasjon med innebygd to hydraulikk 
aggregater, som gjør at det kan kjøres øvelser på 
begge sider uavhengig av hverandre.  Arbeids-
stasjonen har nødstoppbrytere på begge sider.  
På begge sider av arbeidsstasjonen er det gitter 
som de hydrauliske komponentene kan monteres 
på.  WS290 er bygget for 4-6 studenter. 

Pris på forespørsel

Hydraulisk arbeidsstasjon med 
dobbel pumpe 230V / 50Hz

Varenr.: DC95981

- Lære grunnlegende Pneumatikk
- Settet leveres i solide aluminiumskoffert.
- Pneumatiske øvelser med studenter etc.
- Bygg dine egne elektropneumatiske kretser
- Utstyret passer for kurset Federal institute PT
- Alt samlet i en aluminiumskoffert

Pris på forespørsel.

Grunnleggende pneumatisk sett 
med SMC-komponenter i henhold til BIBB

DC95500 Grunnleggende pneumatisk sett  
DC95501 Elektrisk utvidelsessett  
DC94300 MAPS Mechatronic - Ensidig
DC99858 Håndbok for foreleser med fasit for øvelsene 1-11 
DC99864 Elevhefte øvelser 1-11
 
SMC-komponenter og håndbok for foreleser i henhold til BIBB

Varenr.: DC95500, DC95501, DC94300, og DC99858 og DC99864  

SMC103-4-199/1 SATS
SMC3S-0715 SATS-PLS

- Alle komponenter er permanent montert på platen
- Dette gjør platen oversiktlig, holdbar og lettanvendt
- Kan legges på en benk eller bord, og er ikke avhengig av noe spesielt lokale
- Platen veier lite og er lett å transportere, vekt: ca. 2 kg
- Platen tar lite plass ved lagring. Mål: 510 x 320 mm
- Kan leveres med Mitsubishi PLS

Pris på forespørsel.

Pneumatikk brett 
grunnleggende eller EL-Pneumatikk brett

Det medfølger komplett labplate inkludert alle koblinger, ventiler og slanger som 
trengs for å utføre øvelsene.

Platens komponenter og de tilhørende øvelsene er pedagogiske, allsidige og så 
komplett at den også klarer vanskeligere øvelser. Platen med tilhørende øvelser 
er svært gunstig priset, så økonomi behøver ikke å være et hinder for din 
pneumatikk undervisning.

Varenr.: SMC103-4-199/1 SATS og SMC3S-0715 SATS-PLS 

- 4 stk. Reguleringsventiler
- Ekspansjon tank med testfunksjon
- 3-veis mikser med pumpe og sikkerhetsventil
- Varmeoverforingsstasjon med varmeveksler
- Håndbok med øvelser er inkludert 

Pris på forespørsel

Varmesentralfordeler
Varenr.: DC97177 og DC14562
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Innredning og møbler

Elektrisk laboratorieutstyr 

Fra vår leverandør Langlois kan vi tilby alt 
fra enkle benker til høykvalitetsbenker til 
bruk teknisk undervisning. 

Benkene er modulbaserte og kan leveres 
med mye ulikt tilbehør som f.eks. skuffer, 
holdere for verktøy, stikkontakter osv.

Pedagogisk utstyr og løsninger for teknisk 
opplæringsinstitusjoner og universiteter.

- Finnes i mange varianter, se datablad
- Platen er 40mm tykk, og tåler røffbehandling
- Plata er slitebestandig og er lett å holde ren
- Velg elektrisk tilbehør, se utstyrsliste

Pris på forespørsel

Fleksible arbeidsstasjoner
Varenr.: LASYV-3

- 2 vertikale elektriske konsoller med uttak
- 4 faste rister 800 x 150 mm
- 4 flyttbare rister 600 X 500 mm
- Bordet er delt inn i individuelle stasjoner
- 2 lagringsområder for 4 flyttbare gittere

Pris på forespørsel

Arbeidsstasjon for 4 brukere 
i galvanisert stål

Varenr.: LALAO-42T

- Veggene er 1X2 m
- Konsollen har låsbare hjul
- Max tykkelse på platene er 14mm

Pris på forespørsel

Arbeidsområde for intill 
8 elever

Varenr.: LABXV-ZDR

- Foldbart
- Stabilt
- Fleksibelt

Pris på forespørsel

3-leddet montering/øvelses 
vegg på hjul

Varenr.: LADP3-MH-C

- Ramma er hengslet
- Målene på ramma 1000X750mm
- Fleksibel på valg av monteringsplater
- Tykkelse på treplater 12mm

Pris på forespørsel

Rammeverk for montasjeplate/
montasjegitter

Varenr.: LAMUROPEN-O

- Fleksibelt
- Stabilt
- Justerbare føtter

Pris på forespørsel

Basis kabinett med 1 skillevegg

Varenr.: DC98594

- 1 x 3-faset nettverkspluggenhet
- 4 x vedleggskanaler med nødstopp
- 1 x interiørskap komplett med boksenheter
- Fire ensidige arbeidsområder på rammen
- Fire utfoldbare to-manns arbeidsområder

Pris på forespørsel

Læreenhet i galvanisert stål
Varenr.: DC77582
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Innredning og møbler

Arbeidsstasjonen kan enkel slåes sammen til 
1 meters bredde, lengden er 1,83m. 

Fullt utslått er stasjonen Ø3,2m.

Pris på forespørsel

Portabel arbeidsstasjon 
for 6 studenter

Varenr.: LAPCA-V40

Med denne kan du enten bruke Langlois perforerte 
plater eller 12mm sponplater, dette er tilbehør.

Pris på forespørsel

Portabel sammenleggbar  
arbeidsstasjon

Varenr.: LAFREE-CAB

- Perforerte monteringsplater bestilles separat

Pris på forespørsel

Portabel arbeidsstasjon for 
montering på arbeidsbenk

Varenr.: LABOR-SUP2-V

- Perforerte monteringsplater bestilles separat

Pris på forespørsel

Mobil arbeidsstasjon på hjul 
for 4 studenter

Varenr.: LACUB-G12ET

- Modellen har 1-fas 230 V+ PE og 3X400V+N+PE
- Enkel installasjon på perforerte plater
- Høydejusterbare arbeidsbord
- Lagring-stativ for 4 perforerte plater

Pris på forespørsel

Arbeidstasjon for 4 studenter
Varenr.: LAPCA-V20PRT
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Innredning/møbler fra Terco

Innredning, VIP-Bord og strømforsyning av Fysikk/Teknikk-laboratoriet 

• Bedre utnyttelse av lokaler, bytt mellom teori og praksisoppgaver
• Mindre forberedelsestid og hurtigere avslutning
• Fleksibelt med tanke på andre studieretninger

Mange skoler i Sverige, Norge og Finland har VIP-innredning.

Panelet ovenfor viser de 
vanligste modulene:
 
• TF8020-10  Sikkerhets panel enfaset
• TF8022 Spenningsaggregat 0-30 AC/DC
• TF8033-5 2 x Digitale Multimeter DM 09 og XP15 
  for måling av strøm og spenning 
  inkl. innebygget batterieliminator og separat  
  sikring
• TF8016 Blindplate, 2 moduler

Er det noe du ønsker innbygd?

Det er mulig å lage spesialtilpassinger om det er 
plass i inn-bygningsplaten.

Ta kontakt for nærmere informasjon

Læreren kan åpne og stenge VIP-Instrument panelene individuelt

Nedfelt for teori...

Åpnet for laboratorium ...
Nå med PLC-modul!
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Åpnet for laboratorium ...

Fixturlaser 30% undervisningsrabatt

- Express Machine Check
- True PreAlignment
- Horizontal Alignment
- Vertical Alignment
- Machine Defender

Nå Kr 109 200,-
Veil. Kr 156 000,-

Fixturlaser RT-300 Express 
oppretting og vibrasjonskontroll

Fixturlaser sine kjerneverdier har ført til utvikling av flere fantastiske funksjoner 
innen oppretting. True Live og VertiZontal ™ Moves er unikt på markedet for 
laserbasert akselopprettings- verktøy. Funksjonene gir en brukervennlighet til 
våre sluttbrukere som gir fremfor alt en lettere presisjonsjustering, tids-
besparelse, pålitelighet og ikke minst økonomisk besparelse.

Du kan også utføre geometriske opprettinger med produkter fra Fixturlaser. 
F.eks sørge for at underlaget er plant før el-motor blir montert. Geometriske 
applikasjoner brukes til retthet, flathet og sirkulær oppretting.

Varenr.: FX1-1211  

- Det mest kompakte laserinstrumentet så langt
- Trådløs overføring mellom sensorer og display
- Animerte skjermbilder
- 5” Berøringsskjerm
- Alle de nyeste funksjonaliteter

Nå Kr 48 930,-
Veil. Kr 69 900,-

Fixturlaser EVO
Varenr.: FX1-0934

- Express Shaft Alignment
- Horizontal Alignment
- Vertical Alignment
- PDF report function
- True Live

Nå Kr 47 600,-
Veil. Kr 68 000,-

Fixturlaser AT-200
Varenr.: FX1-1212

- Demoriggen passer til alle lasere
- Kan brukes for å gjøre operatør trygg på bruk
- Ideell for bruk til kurs og opplæring.

Nå Kr 8 645,-
Veil. Kr 12 350,-

Fixturlaser Demorigg
Varenr.: FX1-0942

- Markedets mest brukervennlige instrument
- Trådløs overføring mellom sensorer og display
- Animerte skjermbilder og innebygget gyro
- 6,5” Berøringsskjerm
- Kan rette opp maskintog

Nå Kr 83 930,-
Veil. Kr 119 900,-

Fixturlaser NXA PRO
Varenr.: FX1-0911  

Fixturlaser NXA PRO laseroppretting for shipping, 
offshore og industri er spekket med de siste nye 
funksjoner som: Ny display enhet med 6.5» touch 
skjerm, animerte «real-time» skjermbilder som 
endrer vinkel når du flytter deg rundt maskinen, 
forbedret batteri levetid, animerte skjermbilder 
som viser deg trinn for trinn. 

God dokumentasjon før og etter opprettingen. 
Nye kompakte trådløse sensorer med innebygd 
batteri. Alle enheter lades samtidig i den medføl-
gende kofferten.

30% 
RABATT

30% 
RABATT

30% 
RABATT

30% 
RABATT

- S-profil shims i variert utvalg
- Alle standard størrelser og tykkelser
- Kostnadseffektivt og tidsbesparende
- Kjøpes i pakker à 10 stk shims
- Fås i standardprofiler A, B, C, D og F

Nå Kr 427,-
Veil. Kr 611,-

Shims, enkle i bruk, kostnads-
effektive og tidsbesparende

Varenr.: INT-A005, A010, A025 og A050

30% 
RABATT
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Feilsimulatorer for gir, lager og tannhjul

- ISO innebygde alarmer
- Samle data
- Trenddata ved hjelp av VibTrend Software
- Øk produktiviteten
- IP67

Nå Kr 10 895,- 
Veil. Kr 13 619,-

TPI Vibrasjonsinstrument
Varenr.: TPI9080-Std

20% 
RABATT

IKM Instrutek fører egne høykvalitets vibrasjons-
sensorer, samt sensorer fra kjente produsenter som 
Meggitt (Vibro-Meter), Connection Technology 
Centre (CTC) og Hansford Sensors. 

Sensorene fås i et nær ubegrenset antall varianter 
avhengig av sensitivitet, konnektor, innfesting, 
type kabel, måleenhet etc.

Høykvalitets vibrasjonssensorer

- Bruk med Smart tlf/nettbrett, iOS&Andriod App
- Innebygd lagerdatabase, 30.000+
- ZYXtrumTM display, kombinerer FFT fra X,Y og Z
- Enkel bekreftelse av lagerfeil
- Søk i lager med opptil 15kHz båndbredde +/-3dB

Nå Kr 19 920,-
Veil. Kr 24 900,-

Bearing Defender WLS 
for safe area&Accessories

Varenr.: ACMFLCAC3222000    

20% 
RABATT

Vår samarbeidspartner DyLab leverer simulatorer til et bredt spekter innen undervisning.
Det er fullt mulig å spesialtilpasset etter kundens behov og ønsker. Om du ønsker en benk hvor du kan teste oppretting, vibrasjonsmålinger, 
ultralyd så er dette riktig vei å gå.

Her kan det settes inn lager og tannhjul med forskjellige skader slik at studentene kan både måle og lytte. Noen eksempler på de forskjellig 
simulatorene er, Vind-turbin, vibrasjon med diverse applikasjoner, balansering og oppretting.

MVS-520 Vibrasjon og oppretting
BPS-310 Lagerskade slitasje 
og skade med variabel last

- Varier hastighet på el-motor
- Detekter lagerskade
- Detekter tannhjulsskade
- Signalbehandling
- Sensorplassering
- Kontakt oss for mer info

Pris på forespørsel

Dylab GDS-3000 
Feilsimulator for Gir, lager og tannhjul

Varenr.: KCMSGDS-3000
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Kontaktpersoner, webshop og finansiering

Hvordan bli kunde:

1. Gå inn på www.IKMwebshop.no 

2. Klikk på brukermeny symbolet  

3. Klikk “Registrer deg”   

4. Fyll inn informasjon 

5. Klikk Registrer

Du mottar en bekreftelse straks din bruker er koblet mot riktig kundekort.

Vår nettbutikk gir deg informasjon om nettopriser, retur, serviceprodukter etc. For å se riktige priser og å handle i nettbutikken må du logge 
inn med brukernavn og passord. På vår webshop vil du finne utvalgte produkter med datablad, videoer og annen relevant informasjon. 

Se nettopriser, alltid åpen, produktinformasjon, meget lett, du kan bestille direkte, se ordrehistorikk, opprette handlelister osv.

Jan-Fredrik Wold
Produktansvarlig Elektro
T: 907 32 706
JanFredrik.Wold@IKM.no

Vi tilbyr finansiering via SG Finans

IKM Instrutek tilbyr finansiering via SG Finans, som er spesialister på finansiering av maksiner, utstyr og kjøretøy til nærings-virksomhet 
og effentlig sektor. Leasing er en finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. SG Finans betaler utstyrets 
kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom.

Med leasing frigjør virksomheten egenkapital ved å slippe kapitalkrevende investeringer. Du velger utstyr og leverandør, samt avtaler 
kjøpsbetingelser. Utstyret leveres først når leasingavtalen er inngått med SG Finans. 

Du har full bruksrett, mens SG Finans står som formell eier.
 
Inntil 100 % finansiering
Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen

"SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring. Selskapets produkter markedsføres under 
varemerkene Societe Generale Equipment Finance og Societe Generale Factoring. Kunnskap og nærhet til kundene er våre kjerneverdier". 
www.sgfinans.no

Ta kontakt med oss idag for detaljer!

Med utgangspunkt i en betydelig kompetanse innenfor alle våre nøkkelområder, evner vi å 
veilede våre kunder innen industri, shipping, offshore og offentlig sektor. Vi mener 
kontinuerlig kompetanseheving er nøkkelen til suksess i den løpende utviklingen av tekniske 
produkter og tjenester.

IKM Instrutek består i dag av 44 ansatte innen våre ulike ulike forretningsområder og til 
venstre finner du kontaktinformasjon til våre salgsingeniører og produktansvarlige innen 
elektro. 

Ta kontakt dersom du ikke finner det du leter etter, så hjelper vi deg!

Steinar Carlsen
Avdelingsleder Salg og support
T: 474 63 371
Steinar.Carlsen@IKM.no

Bjørn Fredrik Ilestad
Salgsingeniør Automasjon
T: 404 05 212
Bjorn.Ilestad@IKM.no

Thomas Polsrød
Salgsingeniør Tilstandskontroll 
T: 414 05 222
Thomas.Polsrod@IKM.no



* Alle priser er oppgitt eks. mva, frakt og miljøgebyr. Vi tar forbehold om feil og endringer.
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker, eller t.o.m. 31 desember 2021

Undervisning
Elektro - Elektronikk - Automasjon - Tilstandskontroll - Kalibrering

IKM Instrutek AS, Hovedkontor

Elveveien 28

3262 Larvik 

T:  33 16 57 00 

F:  33 16 57 01

E: IKMinstrutek@IKM.no

IKM Instrutek AS, avd. Stavanger

NorSea Base, Bygg 53

4056 Tananger 

T:  33 16 57 00 

IKM Instrutek AS, avd. Bergen

Johan Berentsens vei 63

5160 Laksevåg 

T:  55 50 64 10 

 

IKM Instrutek AS, avd. Ålesund

Postvegen 13

6018 Ålesund  

T:  33 16 57 00

www.IKM.no/ikm-instrutek


