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Måletekniske produkter og tjenester
Prosess-, test- og måleinstrumenter, navigasjon, kommunikasjon og tilstandskontroll
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Et ledende, 
komplett og 
presist førstevalg

En samarbeidspartner

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, navigasjon, kommunikasjon og tilstandskontroll.  

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og 
Ålesund. Vi er 46 ansatte med en omsetning på ca. kr 200 mill. og er en del av IKM Gruppen med 
ca. 2 450 ansatte med en omsetning på ca. kr 4,3 milliarder.
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En del av IKM Gruppen

IKM Instrutek er en del av IKM Gruppen 

– en multidisiplinleverandør med hovedfokus på 

olje- og gassindustrien. IKM har selskaper innenfor 

fem forretningsområder: Elektro/instrument/prosess, 

Subsea/ferdigstillelse, Engineering/operations, 

Fabrikasjon/ inspeksjon og Rigg/nedihullstjenester. 

«Vekst i fokus» ligger bak alt vi gjør, og ambisjonen 

er at selv den mest  krevende kunde skal ha IKM som 

foretrukket  leverandør. Alle selskapene er ISO-

sertifisert, og gjennom internrevisjoner og tett 

opp følging sørger konsernet for kvalitetssikring og 

kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.

Våre verdier 

• Ansvarlige    • Modige    • Tydelige    • Målbevisste   
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Prosess, 
test- og måle-
instrumenter

Kvalitetsinstrumenter i ulike prisklasser 

Vi leverer prosess, test- og måleinstrumenter til alle bransjer og i alle nøyaktighetsklasser. Dette omfatter 
alt fra enkle multimeter til høyteknologiske kalibratorer som brukes på de mest avanserte laboratorier, 
noe som gjør at vi kan levere rett instrument til rett oppgave til riktig pris. 
 
Sammen med kompetanse og praktisk erfaring, gjør dette oss i stand til å gi våre kunder optimal 
veiledning i både maritim sektor og ulike industrielle prosesser. Dette bidrar til at våre kunder kan øke 
effektiviteten og forbedre produktkvaliteten.
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Unik kompetanse 
og produktbredde

Elektro:

• Multimeter
• Strømtenger
• Ekom / Datakabling
• Isolasjons- og installasjonstestere
• Spenningskvalitet og energimåling
• Høyspent
• Produkttest
• Batteritest
• Termografi

Elektronikk:

• Kommunikasjonsutstyr
• Strømforsyninger
• Elektroniske laster
• Kommunikasjonstest
• Avionikk
• RF instrumenter
• Oscilloskop
• Signalgeneratorer
• Komponenttest

Undervisning:

• Teknisk og praktisk opplæring
• Komplette utstyrpakker
• Generelle instrumenter
• Ekom / datakabling
• Modulbaserte modeller og trenere
• Modeller for ladbare kjøretøy
• Miljø- og fornybar energiteknikk
• Robotteknikk
• CNC teknikk
• Klasserom og arbeidsstasjoner
• Lærebøker og E-kurs
• Laboratorieutstyr for opplæring
• Industri 4.0 produksjonssystem
• Konsulenthjelp for prosjekter

Prosessinstrumentering:

• Trykk
• Temperatur
• Nivå
• Fuktighet
• Veieceller
• Encodere
• Flow
• Dataloggere
• Analyse
• Trykktesting
• Tilbehør for prosess
• Gassmåling (portabelt og stasjonært)

Kalibreringsutsyr:

• Prosess
• Elektrisk
• Temperatur
• Trykk
• Fuktighet
• Flow
• Kalibreringsprogramvare
• Gassmåling (portabelt og stasjonært)
• Maritim kalibreringskoffert

For å vite hvilke instrumenter som er de rette for hver 
enkelt oppgave, kreves både kompetanse og praktisk 
erfaring. 

IKM Instrutek har levert prosess, test- og måle-
instrumenter i over 35 år. Vi har opparbeidet en unik 
bredde av produkter og en faglig kompetanse som gjør 
oss i stand til å veilede deg som kunde til å gjøre det 
rette valget.
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Navigasjon og 
kommunikasjon

En samarbeidspartner og «Single point of contact»

Vår unike serviceweb sikrer at både du som kunde og vi som samarbeidspartner har full oversikt over 
service på utstyret om bord. Vi streber etter å yte den beste service og er ikke bare en leverandør, men en 
samarbeidspartner som tar et større ansvar over navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord. 

Dette for å sikre drift- og kostnadsoptimalisering.
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Sikrer drift av 
brosystemet verden over

Med basis i høy kompetanse, leverer vi en rekke 
systemer for både retrofit og komplette nye bro-
systemer. Vi installerer og igangsetter brosystemer som 
tilfredsstiller kundens krav, samt ivaretar IMO-krav og 
klassekrav. 

Gjennom vårt serviceprogram IKMServiceweb.com, kan 
vi koordinere flere servicebehov på ett besøk. Våre 
serviceingeniører kan utføre GMDSS, AIS, VDR APT, 
gyro, radar og øvrige brosystemer ved samme besøk. 
Dette koordinerer vi rundt GMDSS-sertifiseringen. 

Slik kan vi spare kundene våre for ekstrakostnader med 
unødige og kostbare servicebesøk. 

Navigasjonsutstyr: 

• Radar
• Ecdis
• Gyro
• Autopilot
• GPS
• VDR
• AIS
• Maritimt IR kamera
• FanBeam laserbasert referansesystem for DP

Kommunikasjonsutstyr: 

• Satelitt kommunikasjon  
(Iridium, FleetBroadband, Inmarsat C)

• GMDSS 
• MF/HF
• VHF/UHF
• SSAS
• Håndholdte radioer (UHF/VHF)
• Hodesett
• Sikkerhet (EPIRB, SART)
• Pirat koffert (for sikker kommunikasjon)

Worldwide service:

• Klassegodkjent GMDSS, AIS, VDR survey
• SBMA (Shore Based Maintenance Agreement)
• IKM ServiceWeb 
• Nav/Com worldwide service  

• Servicetelefon (24 timer): (+47) 474 68 484
• Forespørsler og bestillinger sendes fortrinnsvis til: 

NavCom@IKM.no

Vi er sertifisert for å foreta radioinspeksjon av Sjøfarts-
direktoratet, DNV GL, ABS og Lloyd`s. 

Vårt fokus er konstant utvikling av våre ingeniører og 
tjenester til fordel for våre kunder.
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Tilstands-
kontroll

Optimalisert vedlikehold av maskineri

Våre systemer benyttes for overvåking av thrustere, gir, el. motorer, generatorer, turbiner, kompressorer, 
drilling top drives og annet roterende utstyr både onshore og offshore. Våre ingeniører reiser verden rundt 
for å installere systemer, utføre rutinemessige målinger, analysere data og løse problemer. 

Vårt fokus på kontinuerlig forbedring og optimalisering er en viktig del av vårt arbeide.
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Prediktivt vedlikehold 
og tilstandsovervåking

Skreddersydde løsninger og servicekonsepter for et 
proaktivt tilstandsbasert vedlikehold er en viktig faktor 
i våre leveranser. Dette innbefatter et bredt spekter av 
produkter og tjenester innen forebyggende 
vedlikehold.

For en optimalisert drift av roterende utstyr og annet 
maskineri, tilbyr vi totalleveranser inkludert survey, 
engineering, fabrikktester, installasjon, idriftsettelse, 
opplæring og support. 

Ved å identifisere begynnende slitasje og skader, kan 
man planlegge optimalt vedlikehold og dermed sikre 
maksimal oppetid. 

Vi er sertifisert som serviceleverandør av: 

• DNV GL
• ABS 
• Lloyd`s 

Våre serviceingeniører er sertifiserte som ISO Vibration 
Analyst Cat II eller Cat III.

Maskinvern: 
MPS: Machinery Protection System

• Kan direkte gripe inn i maskinens drift og stoppe 
dette hvis feil oppdages

• Har som formål å beskytte liv og helse, samt  
utstyret og redusere evt. skadeomfang/nedetid

• Beskyttelse av alt roterende maskineri
• I samsvar med API 670 
• Segregert mellom MPS og CMS 
• Støtter alle vibrasjonssensorer
• Helt modulært system

Tilstandsovervåking: 
CMS: Condition Monitoring System

• Griper normalt ikke inn i maskinens drift
• Verktøy for langsiktig preventivt vedlikehold  

sammen med andre driftsparametre
• Kablet nettbasert system
• Trådløse nettbaserte systemer
• Trådløs datainnsamler
• Online systemer som måler alle punkter samtidig
• SFI sjokk-index for sakteroterende maskineri
• Målinger under drift

Vibrasjon, laseroppretting 
og andre produkter:

• Laseroppretting
• Ultralyd lekkasjesøking
• Akustisk måling
• Balansering 
• Shims
• Vibrasjonssensorer
• Oljeovervåkningssensorer
• Lastbolter
• Moment- og akseleffektmålinger
• Motor og generator testing

Tjenester:

• Tolkning og analyse av vibrasjonsdata
• Prosjektering
• Installasjon av systemer over hele verden
• Kommisjonering av systemer over hele verden
• Inspeksjoner
• Tilstandskontroll tjenester
• Forberedelse for CM klassifisering
• Kurs
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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

Skrivere, loggere og 
elektroinstrumenter

Spenningskvalitet

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

Prosessinstrumentering
for næringsmiddel

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
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Retur, garanti, 
service, og/eller 
kalibrering

Ved retur av produkter til IKM Instrutek AS
Dersom du skal returnere ett produkt til oss, er det 
viktig at vi kan registrere dette korrekt i våre systemer 
slik at ventetiden for deg som kunde blir kortest mulig. 
Vi ber deg derfor om at du benytter vårt returskjema 
som du kan laste ned på vår hjemmeside ved å klikke 
på “Produkter og tjenester”.

 Årsaken til retur:  
• Retur etter avtale
• Krav om garanti-reparasjon
• Ønsker varen reparert
• Retur av andre årsaker 

Ny-kalibrering
Kalibrering kan bestilles samtidig med levering av ett 
nytt instrument. Vi har ett nært samarbeide med 
kalibreringslaboratorier som IKM Laboratorium AS, 
samt med våre produsenter som kan levere 
kalibrering på nye instrumenter. Ta kontakt med oss 
i IKM Instrutek og be om pris på kalibrering samtidig 
som du ønsker pris på ett nytt måleinstrument. 

Kalibrering og reparasjoner av eksisterende 
instrumenter. Dersom du ønsker kalibrering og/eller 
service på instrumenter du allerede har kjøpt hos oss, 
kan dette utføres på to følgende måter: Dersom 
kalibreringen kan utføres av IKM Laboratorium AS, vil 
det bli overført og utført i Larvik, alternativt i 
Stavanger, Oslo eller Bergen. Alternativt så sørger vi for 
at det blir sendt til vår produsent av varen.

Kurs med fokus 
på kompetanse 
og formidling

Som en av Norges mest komplette leverandører innen 
prosess, test- og måleinstrumenter er det viktig at vi 
kan bidra med kompetanseheving hos våre kunder. 

Vi har levert kurs og tjenester til en stor rekke 
markedsledende internasjonale bedrifter, 
organisasjoner, statlige organ og småbedrifter gjennom 
de siste 30 årene.

Med et stadig økende behov for kompetanse-
heving innen flere fagområder ønsker vi å 
imøtekomme våre kunders behov, og samarbeider 
derfor med ulike partnere for å ivareta dette på tvers av 
våre ulike forretningsområder. 

I praksis innebærer dette at IKM Instrutek avholder 
bedriftsinterne kurs, produktopplæring og ulike kurs i 
egen regi, samt via samarbeid med våre ulike partnere 
og leverandører.
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HMS 
politikk

• Null skader, vårt overordnede mål! 

• Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og  
trivsel hos våre ansatte 

• Vårt arbeidsmiljø skal være helsefremmende og 
forebygge skade og sykdom 

• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer 

• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet 

• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet 

• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen 

• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet 

• Risiko skal styres for å forbygge tap og skape verdier 

• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ 
miljøpåvirkning 

• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår 
ressursbruk 

• Vi skal ta samfunnsansvar 

• Vi skal involvere våre arbeidstakere 

• Vi skal sikre våre, og våre interesseparters verdier, 
områder og informasjon 

Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal 
vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner 
innen HMS og miljøstyring. 

Vi mener at et slikt engasjement vil resultere i 
besparinger for våre kunder, og nye forretnings-
muligheter for IKM Gruppen. 

Webshop

På vår webshop vil du finne utvalgte produkter med 
datablad, videoer og annen relevant informasjon. 

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et lite utvalg av 
alle produkter vi tilbyr. For å se riktige priser og å 
handle i nettbutikken må du logge inn med bruker-
navn og passord. 

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

www.IKMwebshop.no
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Kvalitet,
kompetanse,
godkjenninger
og sertifikater

IKM Instrutek er en kompetansebedrift som er 
sertifisert og godkjent innen mange ulike områder.
 
Vi har gjennom flere år opparbeidet en betydelig andel 
agenturer bestående av tusenvis med produkter.
Vi tilbyr profesjonelle instrumenter i alle nøyaktighets- 
klasser, noe som gjør oss istand til både å være en
rådgiver og å kunne tilby rett produkt til rett pris.

Vi tilbyr samarbeidsavtaler tilpasset våre kunders behov.

Med utgangspunkt i en betydelig kompetanse innenfor
alle våre nøkkelområder, evner vi å veilede våre kunder
innen blant annet shipping, offshore, industri, offentlig
sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniske
behov.

Vi mener kontinuerlig kompetanseheving er 
nøkkelen til suksess i den løpende utviklingen av 
tekniske produkter og tjenester.

Spesifikke sertifikater og godkjenninger for ulike 
produkter og tjenester fåes ved henvendelse.
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The International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Vi er godkjent for levering av ITAR regulerte produkter.

Vi er på vegne av Sjøfartsdirektoratet godkjent for å utføre radiokontroll (GMDSS og AIS) av norske skip og 
utenlandske fartøy i norsk farvann. 

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

Klassifiseringsselskap. Sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt innen: 

• NS-EN ISO 9001:2015  Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
• NS-EN ISO 14001:2015  Verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. 
• NS-EN ISO 45001:2018   Internasjonalt anerkjent standard for Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Klassifiseringsselskap. Sertifisert av ABS innen tilstandskontroll, radiokontroll (GMDSS og AIS) og VDR APT.

Klassifiseringsselskap. Sertifisert av Lloyd`s innen tilstandskontroll, radiokontroll (GMDSS og AIS) og VDR APT.

Achilles JQS kvalifisert som leverandør til oljeindustrien i Norge og Danmark.

Leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen.

Leverandørregister og løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren.

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

Returordning for emballasje, plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Klassifiseringsselskap. Sertifisert av DNV GL innen tilstandskontroll, og radiokontroll (GMDSS og AIS).

Leverandørregister og tjeneste for prekvalifisering av leverandører til olje- og gassindustrien.

Samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til vårt produsentansvar.

Sjøfarts-
direktoratet

ITAR



Vekst i fokus!

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

Skvadronveien 24

4050 Sola 

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


