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HF AUTOMASJON

HF Danyko er en del av Hans Følsgaard A/S –
et firma med snart 100 års erfaring
Hans Følsgaard A/S er et dansk teknikkhus grunnlagt i 1922 som tilbyr høyteknologiske produkter og løsninger
til industrielle virksomheter og kunder innenfor infrastruktur og industri.
HFs hovedkontor ligger i Køge, og i tillegg har HF kontor i Ry, Grimstad i Norge, Neumünster i Tyskland og
Bejing i Kina. Virksomheten sysselsetter i alt 90 medarbeidere.
Se mer på www.hf.net eller www.danyko.no

HF infographic
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Vi har 5 kontorer i

VERDISKAPENDE LEDD

LAND

- mellom kunde og leverandør

Danmark, Norge, Tyskland og Kina

7 20 90 95 CSR ISO
Vi har hele

FORRETNINGSOMRÅDER
- med high-end teknologi

Nøye utvalgt fra

Mer enn

Mer enn

Firma med

Kvalitet i alt vi gjør

LAND

MEDARBEIDERE

ÅRS ERFARING

ANSVARLIGHET

ISO 9001:2015

- de beste leverandører med
fokus på kvalitet og pris.

- til å hjelpe deg

- godt grunnlag for å oss selv og våre
samarbeids partnere

- et krav vi stiller oss selv og våre
samarbeids partnere

- det er en trygghet for deg

HF Automasjon - Hva kan vi gjøre for deg ?
Suksess med ny teknologi og digitalisering er nært knyttet til organisasjonen og ønsket forretningsmodell.
Teknologier utvikler og endrer seg hele tiden og med en hastighet vi aldri før har sett. Det åpner kontinuerlig
for nye muligheter som er av vital betydning å ta hensyn til ved nye investeringer.
I dag går trenden mot datainnsamling, autoinnstilling, selvdiagnostisk og prediktiv vedlikehold. Og vi går mot
kunstig intelligens.
Det er viktig å velge løsninger som støttes i mange år, der det i utviklingen er tenkt på fremtiden, slik at det
er muligheter for bakoverkompatibilitet når behovet oppstår. Dette vil stille store krav til selskapet som vil
investere, organisasjonen, beslutningstakere og ikke minst valget av riktig partner.
Hos HF Danyko kan vi være din Teknikk Partner og gi råd og veiledning. Sammen med våre sterke leverandører er vi helt i forkant med den nyeste teknologien og kan gi råd om Industri 4.0, Sikkerhet, IOT Sky-løsninger og mer. Med andre ord, kan vi tilby en komplett systemløsning der alle de nødvendige funksjonene er
integrert på et behov og nice to have basis. Vi sikrer en kundetilpasset og fremtidssikker løsning.
Vi tror på synergiene i et godt samarbeid med kunden i sentrum, der vi utfordrer “pleiere” og sammen finner nye og mer optimale løsninger.
Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere utfordringer og muligheter.
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Vår kompetanse - dine fordeler
Spesialløsninger

Produktsupport

Vår kompetanse: Vi har et sterkt leverandørnettverk og vår egen
utviklingsavdeling med en kinesisk ingeniør ansatt spesielt for å sikre
vårt kinesiske samarbeid og produksjon

Vår kompetanse: Alle teamene våre har teknisk bakgrunn,
bransjeinnsikt og flere års erfaring om produktene, løsningene og
produsentene

Din fordel: Har vi ikke allerede den mest fordelaktig produktløsning
til deg i vår store katalog eller vårt globale nettverk av
produsenter, designer og utvikler vi den i samarbeid med deg.
Vi tar alltid utgangspunkt i din problemstilling, dine behov og
kravspesifikasjoner. For å sikre kostnadseffektiv produksjon skjer
utviklingen av kundespesifikke spesialløsninger alltid parallelt med
våre OEM produksjonspartnere. Kort sagt sørger vi alltid for at du får
den spesifikke løsningen som styrker din virksomhet

Din fordel: Du får alltid en medarbeider, som er spesialist på sitt felt
og kjenner til de daglige driftsutfordringene i bransjen din - så i din
daglige kontakt med oss er du alltid sikret en dypere, erfaringsbasert
og mer detaljert teknisk rådgivning som styrker valgene dine og
forbedrer dine prestasjoner

Produktsammensetning

Test & dokumentasjon

Vår kompetanse: Vi har et tett samarbeid med alle våre
produsenter. Dette gir oss mulighet til å kunne tilby deg en komplett
pakke med produkter fra forskjellige produsenter.

Vår kompetanse: Vi kan teste din løsning og levere den nødvendige
dokumentasjon.
Din fordel: Du kan få dine godkjennelser hos oss. Har du en løsning
der vi skal samle produkter fra flere forskjellige leverandører,
sørger vi for å få testet dem sammen og levere den tilhørende
dokumentasjon. Det er ressursbesparende og enkelt for deg – og du
får sikkerhet for at dine produkter lever

Din fordel: Du får en enkelt leverandør som ivaretar interessene
dine - noe som betyr at du har en kontaktperson hos HF Danyko,
og helt spesifikt kan du med et enkelt varenummer få en komplett
produkstløsning på tvers av leverandører. Videre kan vi sette
sammen din produktløsning og levere over hele verden. Kort sagt,
du får en lettere hverdag

Teknisk support

Logistikk

Vår kompetanse: Vi har alltid fagtekniske eksperter klar – både
telefonisk, elektronisk og on-site.

Vår kompetanse: HHF sentrallager ligger kun 100 m fra
hovedkontoret. Vi håndterer årlig mer enn 30000 pakker og paller
fra mer enn 20 land over hele verden

Din fordel: Du får alltid kvalifisert support, hvor du vil. Dessuten kan
du også alltid få alle aspekter belyst på stedet ved å trekke på vår
tekniske support på tvers av faggruppene i huset. F.eks ved
igangsetting, preventiv vedlikehold og feilsøking. Vi gir deg fordelene
til en lokal leverandør med kompetansen fra
hele verden – raskere og enklere for deg

Din fordel: Vi kan være ditt lager, vi har både fleksibiliteten og
kapasiteten. Vi har alltid mange varer på lager og du vil oppleve
gode leveringstider, samt konkurransedyktige priser og betingelser.
Vi designer kundespefikke labels, som gjør din varemotakkelse
lettere, hurtigere og billig
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Med Banner har HF bransjens mest komplette, integrerte og avanserte sortiment av sensorer, maskinsikkerhet, vision og trådløse
produkter. Mer enn 22.000 forskjellige produkter for over 40 bransjer.
Banners produkter brukes i fremstillingen av biler du kjører, tv’en du ser på, maten du spiser, medisinen du tar, ja stort sett alle
produkter du forbruker. Hvert 3.5 sekund blir et Banner produkt installert et sted i verden.
Uansett hvilken industri du jobber i, har Banner en løsning som kan hjelpe deg med å automatisere din fabrikk - forbedre effektivitetetn og fremstille kvalitetsprodukter
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LED belysning
• Industriell LED-belysning av høy kvalitet
• Energieffektive robuste, slagfaste og vibrasjonsresistente
lamper med mange farger
• Vision belysning
• Tre- og femfargers modeller med EZ-STATUS® kombinerer
belysning og indikasjon i ett robust lysarmatur
• Temperatur opp til 100 grader celsius
• IP69K og hygienisk design
• Dimbar
• Tilgjengelig i AC- eller DC-modeller

LED Indikasjon & touch
• Industriell LED indikatorer og touch knapper
• Ferdigmonterte eller modulære Lystårn
• LED segment kan bli permanent laser merket med
egendefinert tekst eller bilder
• Trådløse alternativer for å unngå kostbar kabling
• RGB teknologi gjør at man selv kan konfigurere farge og
animasjon
• Pro versjon konfigureres via IO-link eller Pro Editor software
• Ulike lydalarm alternativer, også programmerbare
• IP69K og hygienisk design
• Tilgjengelig i AC- eller DC-modeller
• Stort utvalg av monteringstilbehør

Pick to light
Pick-to-light-enheter og systemer hjelper med å redusere risikoen
for feil i monteringsprosessen, øke produktkvaliteten og redusere
kostnadene
•
•
•
•
•

Kapasitive touch knapper
IP69K og hygienisk design
Optisk punkt og array
Wireless og Modbus RTU kompatibel
PICK-IQ™ er spesialbygget, Modbus-kompatibel seriell
bussprotokoll som bruker en Felles ID for å redusere den typiske
forsinkelsen som følger av polling av flere enheter
• M12 plugger for rask og sikker installasjon av flere enheter
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Trådløs IO
• 2,4 GHz ISM bånd med Banner proprietær RF protokoll
• Løsninger både for enkel punkt til punkt kabel erstatning
og mer komplekse stjerne eller multihop topologi
nettverksløsninger.
• Enkel å bruke og supportere.
• Modbus RTU eller Modbus TCP/ Ethernet IP
• Cloud service for IoT
• Batteriforsynte egensikre noder for Atex sone 1.
• Utvidbart, punkt-til-punkt / multipunkt trådløst nettverk som
distribuerer I / O over store områder.
• Overvåke og samle data fra hele anlegget.
• Tilslutning av trådløse batteridrevne sensorer.
• IP20-67

Trådløse sensorer og noder for tilstandsovervåking

Vibrasjon & temp overvåking

Tanknivåovervåking

Solutionskit - komplette løsninger

Temp & fuktighet overvåking

Ingen programmering er nødvendig. Plugg inn boksen, bind nodene gjennom
HMI-skjermen, installer sensorene og nodene og begynn å samle inn data
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Fotoelektriske sensorer
Fotoelektriske sensorer, også kjent som fotoceller, avgir en
stråle av lys som brukes til å detektere nærvær eller fravær av
gjenstander, eller endringer i overflater.
Når det utsendte lyset brytes eller reflekteres av objektet, måles
endringen i lysmønstrene av en mottaker og målobjektet eller
overflaten gjenkjennes. Fotoelektriske sensorer er svært vanlig i
produksjonsområder innen materialhåndtering, emballasje,
næringsmiddel og farmasøytisk industri og mange flere.
• Diffuse, Retor reflektiv eller sender/mottaker
• Bruker topp moderne teknologi som gir stor
funksjonssikkerhet
- Flere forskjellige byggeformer
- Robust typer og opp til IP69K.
- Ecolab sertifisert
- Ned til -400C
- Farge og kontrast sensorer.
- Gaffel og lysgitter
• Fiber forsterker og et bredt utvalg av fiber

Vision & vision belysning
• Robust selvstendig vision sensor til automatiserte inspeksjoner.
• Vision systemer som er enkle å bruke og evner å løse et bredt
spekter applikasjoner.
• Avansert strekkodelesing .
• Komplett utvalg av LED vision belysning .
• Vision sensor programvarepakke for Windows

Strekkodeleser
• Laser strekkodelesere (1D)
• Bildebasert strekkodelesere (1D, 2D)
• Lisensfri og lettbetjenbar software
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Maskinsikkerhet
• Sikkerhetslaserscanner for beskyttelse av personell, utstyr og
mobile systemer i et brukerdefinert område
• Sikkerhets lysgitter i mange forskjellige typer og med mange
ulike opsjoner – også IP69K med hygiensisk design
• Industrielle brukervennlige sikkerhets kontrollere og
moduler med lisensfri, lettbetjent software
• Nødstopp med lys og snortrekknødstopp
• Mekanisk, magnetiske og RFID sikkerhetsbrytere
• Tohåndskontroll for maskiner

Laser posisjonering & inspeksjon
Laser sensorer kombinerer fordelene ved en synlig sensorstråle
med den økte rekkevidde en laser har. Tilgjengelig med enten
klasse 1 eller klasse 2-lasere.

•
•
•
•
•
•

IO-Link sensorer
Analoge sensorer
Målende lysgitter til inspeksjon og volummåling
Opp til IP69K
Høy nøyaktighet
Bra på utfordrende materialer, overflater eller farger.

Ultralyd & radar sensor
•

Ultralyd bruker lydbølger som gjør dem ideelle for stabil
deteksjon i/på:
- Ujevne overflater.
- Støvete omgivelser.
- Flytende og gjennomsiktige objekter.
- Avstandsmåling fra noen cm til flere meter
- Analoge, digitale og IO link utganger.
- Temperatur-kompensasjon for nøyaktig måling

• Radarsensorer bruker (FMCW) radar for pålitelig detektering
av bevegelige eller stasjonære objekter som biler, tog og
lastebiler i ekstreme værforhold. Radarbaserte sensorer er
også ideelle for kollisjon beskyttelse.
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Bæredyktighet er en del av vårt DNA
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I HF er det vår ambisjon å ha et høyt nivå av ansvar ovenfor både
mennesker, samfunnet og miljøet. Når vi utvikler og driver vår virksomhet,
vil vi derfor bidra til en bæredyktig utvikling.
HF støtter UN Global Compact og dens 10 prinsipper. Global Compact er
et FN-initiativ, som setter ti generelle prinsipper for virksomheters arbeid
med samfunnsansvar. De ti prinsipper i FN’s Global Compact er et godt
utgangspunkt, når virksomheter skal arbeide med samfundsansvar og
bæredyktighet. Prinsippene bygger på internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og
anti-korrupsjon. HF har forpliktet seg til å gjøre de ti prinsipper til en del
av vår forretningsaktiviteter og til å rapportere årlig til Global Compact om
innsatsen.
Leverandører til HF underskriver derfor på HF’s leverandørkodeks, som er
basert på UN Global Compact, ILO’s kjernekonventioner, OECD’s
retningslinjer for multinasjonale virksomheter, konkurranselovgivning og
antikorrupsjons-bestemmelser.
HFs årlige COP-rapport finnes på vår hjemmeside www.hf.net.
Kvalitet – i alt vi gjør
HF er sertifiserte i henhold til ISO 9001: 2015 i 3 land. Alle våre prosesser er
tilpasset og forstått av alle i organisasjonen. I HF arbeider vi på en effektiv
måte med at øke produktiviteten og effektiviteten og senke de interne
omkostninger. Vi streber etter å forbedre våre kunders og partneres
tilfredshet og fortsette med å være en profesjonell teknikkpartner.

Økonomisk stabilitet og pålitelighet
Hans Følsgaard A/S har fått tildelt AAA-gulldiplomet for høyeste kreditverdighet i 10 år fra Bisnode, som står bak den kjente kredit-rating.
HF er én ut av kun godt 900 virksomheter i Danmark, som har oppnådd
denne rating.
Økonomisk stabilitet og styrke gir oss frihet og mulighet for ikke bare å
investere i bæredyktig forretningsutvikling og prosjekter, men også i overlegen medarbeiderrekruttering og velferdsinitiativer.
Vår økonomiske styrke og stabilitet betyr noe for våre kunder, når det bl.a.
kommer til leveringssikkerhet, og til den verdifulle handlefrihet det gir oss,
så vi kan satse på nye områder og investere i nye prosjekter til gagn for hele
forsyningskjeden.
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Industri 4.0, IO-Link, Multiprotokol & Modularitet
Industri 4.0, ryggraden i fremtidens fabrikk, gir intelligente løsninger som
muliggjør en meget fleksibel produksjon, datainnsamling, streaming,
automatisk tuning, selvdiagnose og forebyggende vedlikehold i retning av
kunstig intelligens.
Hos HF har vi et komplett og bredt program av løsninger, som er helt på
forkant av teknologien.

Med et bredt program supporterer vi din vei mot Industri 4.0.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bred IO-Link portefølje av produkter og løsninger.
Autokonfigurering av enheter
En maskin til hele verden. Multiprotokoll setter IO automatisk til den valgte protokoll
ARGEE- FLC Field Logic Controller. Intelligent IO-modul som kan styre
egen modul på maskinen
BEEP forbedrer din kommunikasjonshastighet og tillater utvidelse og
utskiftning under drift
Lisensfri software
Innebygd Codesys PLS som opsjon
IoT – Cloud løsning til dataoppsamling
RFID løsninger
IP65-69

Induktive & kapasitive sensorer
Mer enn 5000 sensorer laget til din ”made-to-measure” løsning
• Bredt utvalg av byggeformer for fleksibel anvendelse
• Med uprox® sensorteknologi tilbyr vi:
		
-Forlenget føleavstand – magnetfelt immun
		
-samme føleavstand til alle typer metall
• Programmerbar via IO-Link grensesnitt
• Dobbelsensor for ventilkontroll
• Magnetinduktiv sensor
• Maksimal presisjon og pålitelighet

Lineær posisjon
•
•
•
•

Induktiv lineærsensor; kontaktløs og slitasjefri
Magnetostriktive lineærsensor; for hydrauliske sylindre
Magnetisk lineærsensor Hall prinsipp. Atex sone 1 versjoner
Snortrekk sensor Opp til 40 m lengde
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Feltbus teknologi
Modulene er tilgjengelige i forskjellige varianter med innebygd IO-Link-funksjon, Codesys PLS
eller lokal FLC. Med IO-Link kan man enkelt bytte ut sensorer fordi IO-Link master automatisk laster ned konfigurasjon til sensor.
Med fri software ARGEE eller Codesys kan du programmere styring av din maskin eller
modul. Sammen med Multiprotokoll-funksjonen gir det grunnlaget for å lage et Industry
4.0-utstyr som automatisk tilpasser seg den gjeldende protokollen. Du kan levere over hele
verden uten å tilpasse noe annet enn PLS!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IO-Link master moduler
Multiprotokoll- IO ”sniffer” og justeres automatisk til den valgte protokoll
ARGEE- FLC Field Logic Controller. Desentralisert intelligens i IO-modulen, som kan kontrollere sin egen modul på maskinen.
BEEP forbedrer kommunikasjonshastigheten
og tillater utskifting under drift
Enkel montasje med M12
Unngå kontrollkabinett
Gratis software
Integrert Codesys PLS som opsjon.
I/O systemer til applikasjoner i Ex og ikke-Ex områder
IP67, IP69Kog IP20
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA, Foundation™ fieldbus, DeviceNet™, CANopen og Modbus RTU/ASCII samt Ethernet protokoller
PROFINET, Ethernet/IP™ og Modbus TCP.

EXCOM® – UNIVERSALT I/O SYSTEM
• For installasjon i Atex sone 1, 2 eller sikker sone
• Redundant power og bus
• Profibus DP eller Ethernet IP grensesnitt
• Hot swappable
• DNV-GL Godjent
• Opptil 192 binære eller 96 analoge signaler
• Komplett kapsling med system godkjennelse

RFID identifikasjon
Følg produktet gjennom hele prosessen og sikre riktig tilkobling. Mulighetene er mange. RFID står for Radio Frequency Identification,
og brukes til individuell identifisering av produkter/maskiner eller andre objekter via radiobølger som kommuniserer mellom brikke
og leser. En brikke er bare en lagringsenhet som kan følge produktet. Du plasserer taggen på ønsket objekt og kan både lese og skrive
data til brikken gjennom hele prosessen
Turcks RFID-system tilbyr RFID-skriver/leser, tilkoblingsløsninger og interface, som kan kombineres fleksibelt i henhold til kravene

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferdige standard Plug & Play-systemer tilpasset oppgaven din
Bredt spekter av bruksområder. Spor din produksjon
Les og skriv data til objektet under prosessen
Finn lagerlokasjoner
Korrekt tilkobling der pokey yokee ikke kan gjøres mekanisk
HF og UHF teknologi for bruk fra små til store avstander
Kan benyttes i Ex-områder.
Fleksibel integrasjon til alle vesentlige feltbus systmer OPC UA,
PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS- DP,
DeviceNet™, CANopen and EtherCAT®.
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Roterende posisjon
• Induktiv enkoder Inkrementell, absolutt multiturn/singleturn
• Induktiv vinkelsensor;
Programmerbar 0-360 °
Induktiv vinkel sensor for aktuator posisjon
Programmerbar 0-360 °
Atex sone 1 versjoner
Opererer kontaktløs og slitasjefritt via oscillerende
RLC krets. Immune mot elektromagnetiske forstyrrelser.
• Optisk enkoder Inkrementell, absolutt multiturn/singleturn

Trykk, Temperatur, Flow og Nivå
•
•
•
•
•
•
•
•

Analoge, digitale og IO link utganger
Med eller uten display
180 ° inverterbar flerfarge display
Roterbart sensorhus
Atex varianter
En rekke tilkoblingsmuligheter
Robust og kompakt design
Nivådeteksjon og kontinuerlig nivåmåling, måleprinsipp guidet,
mikrobølger, måleområde opp til 700 mm

Inklinometer
•
•
•
•
•
•
•

Toaksiale med ±10°, ±45°, ±60° og ±85°
En eller toaksiale med fritt justerbart måleområde 0 ° ... 360 °
IO-Link, Analog, PNP/NPN, CanOpen utgang
Atex sone 2/22
Beskyttelseklasse IP68 / IP69K
repeterbarhet 0.1 %
Høy driftsikkerhet

Interface teknologi
•
•
•
•
•
•
•

Barriere for EX områder.
Kompakt design
Bredt temperaturområde
Hart kommunikasjon
Globale godkjennelser
Kan brukes I sikkerhetskretser opp til SIL2
10-30 VDC Forsyning
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TSL ESCHA er en pioner innen utvikling, produksjon og distribusjon av døråpningsknapper for offentlig transport
innenfor både jernbane og vei. Patenterte knapper for innendørs og utendørs bruk, rask oppfyllelse av kundens behov og god service har gjort TSL ESCHA til markedsleder siden 1986.
TSL-ESCHA er partner i den internasjonale TURCK-gruppen.
Døråpningsknapper, advarselenheter og signalenheter
TSL-ESCHA er den verdensomspennende markedslederen for døråpningsknapper. Med implementeringen av LED-teknologi
på slutten av 80-tallet, har produktfamilier av topp kvalitet blitt opprettet, inkludert, men ikke begrenset til, trafikk signallys og
LED-belysningsløsninger for busser, tog og utrykningskjøretøy.
I mange år har TSL-ESCHA vært et anerkjent selskap som produserer LED-lys av høy kvalitet. Disse lysene brukes i mange forskjellige industrigrener som; maskineringssenter og arbeidsplassbelysning.

•

Døråpningsknapper for buss- og toginteriør og eksteriør

•

Håndtaksknapper for busser og tog

•

Akustiske advarselspaneler for buss og toginteriør og
eksteriør

•

Signallys for spesialkjøretøy, busser og skinnegående
kjøretøy
LED-lys for offentlig transport
Montering og kvalitetskontroll
Maskineringssentre

•
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Tenk Industri 4.0 – Fleksibel produksjon – Plug & Play

Vi tilbyr løsninger fra Escha som understøtter Industri 4.0 tankegangen.
Vi kan levere tradisjonelle M12 standard løsninger for industri, næringsmiddel, farmasøyt etc., men også skreddersydde løsninger
etter behov.
Vi ser en stigende trend i behovet for Plug & Play løsninger som reduserer montasjetiden, og hindrer feilkobling.
Det gir fleksibel produksjon som med et minimum av ressurser kan heve og senke kapasiteten i henhold til markedets etterspørsel.
I dag dekker vi Data kabelløsninger (Ethernet, Profinet, Devicenet, CAN Open mm), signal- og powerkabelløsninger og kan dermed
lage en fullt integrert løsning tilpasset din spesifikke maskin.

Industriell Automasjon
• IP65 | IP67 | IP68 | IP69
• UL/CSA registrert
• Valgfritt 360 ° skjerming med ESCHAs pålitelig og
patentert Escha to-skall skjermingskonsept
• M8, M12, Ventilplugger, T og Y splittere
• PVC eller Halogenfri PUR kabel
• Passive fordelerbokser
• Fordelerbokser med logiske funksjoner
14
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M12 Power
Pålitelig power overførsel
•
•
•
•
•

630VAC/12A | S-kodet
63VDC/12A | T-kodet
63VDC/16A | L-kodet
630VAC/12A | K-kodet 4+PE
IP65 | IP67 | IP68

Dataoverføring
Sikrer pålitelig dataoverføring for industrielle applikasjoner
•
•
•
•
•

Cat5e, Cat6A
M8, M12; RJ45
IE: 4D/100MBit/s | 8X/10GBit/s
IP65 | IP67 | IP68
UL/CSA registreret

Næringsmiddelindustri
• Hygienisk design iht. EHEDG direktiver
• FDA-kompatible materialer
• Høy resistans mot rengøjøring og
desinfeksjonsmidler, høy trykk og
dampstrålerengjøring (ECOLAB)
• Støv- og vanntett
• IP65 | IP67 | IP68 | IP69

Varmebestandig
•
•
•
•

Permanent driftstemperatur -20°C - + 150°C
Korttids maksimun driftstemperatur på +200°C
IP65
M8 - M12

Harness
•
•
•
•
•

Komplette ledningsnett
Plug etter ønske
Testet etter spesifikasjoner
Rask montasje
Fleksibel produksjon
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Det er vårt mål å være et verdiskapende bindeledd mellom deg og våre leverandører - både teknologisk
og økonomisk. Slik skaper vi grunnlaget for en skjerpet konkurranseevne og dermed potensialet for en økt
markedsandel - for deg like mye som for oss selv.

Ingen oppgave er for stor og ingen for liten - kontakt oss:
Bark Silas Vei 8
NO- 4876 Grimstad
Tel: +47 37 090 940
danyko@hf.net
www.danyko.no

HF Danyko’s mål er å bli din teknikkpartner ved å;
• Gi deg den beste rådgivning basert på den nyeste teknikk og
kunnskap. Dele vår markedskunnskap med våre kunder.
• Gi deg stor fleksibilitet og teknisk kreativitet.
• Å kun ha attraktive produkter i vårt produktsortiment.
• Tilby deg bistand fra våre dyktige og effektive medarbeidere.
• Gi deg råd og kreativ sparring ved design-in løsninger.
• Gi deg et godt løsningsforslag til ditt spesielle behov.
• Gi deg den beste after-service.
• Tilby deg god logistikk.
• Sikre vårt felles grunnlag for en langvarig og suksessrik fremtid.

HF: DanykoA

Dyktige medarbeidere og dyktige leverandører er kjernen i vår virksomhet. Vi samarbeider kun med de
absolutt beste leverandørene på markedet - våre leverandører velges med omhu og med fokus på high-end
teknologi samt de mest kost-effektive løsninger.

HF: 14-01-2020

Våre samarbeidspartnere - valgt spesielt for deg.

