Systemlösningar
som förändrar
och förbättrar

Vi tar oss an dina utmaningar
Karlskoga Automation levererar kompletta industrilösningar från konsultation till
färdig produkt. Med avancerad ingenjörskonst, kreativt tänkande och ett drivande
engagemang tar vi oss an de utmaningar vi ställs inför. För oss är det en självklarhet
att hitta nya, oanade vägar till framgång för våra kunder, där vi tillsammans bygger
långsiktig lönsamhet och rationell produktion. Idag är vi en industripartner för våra
kunder inom läkemedelsindustrin, verkstadsindustrin, energisektorn, försvarsindustrin
samt process- och vattenkraftsproduktion och den offentliga sektorn. Vi konstruerar
inte bara nya anläggningar. På vår breda repertoar finns även ombyggnationer,
modifieringar, effektiviseringar av befintliga anläggningar och support och underhåll.

En avgörande kunskap
I början av ett projekt strävar vi efter att koncentrerat samla våra olika kompetenser för att ta
in rätt synpunkter redan från start. Projektledare, programmerare, konstruktörer och montörer
i nära samarbete under samma tak ger oss förmågan att agera rationellt. Vi har en gedigen
erfarenhetsbank att luta oss mot för att snabbt leda dig på rätt väg. På så sätt kommer vi fram till
lösningar som gör skillnad i våra kunders verksamheter.

www.evbab.com fredrik@evbab.com
072-207 71 63

Forcit levererar idag sprängmedel till alla
applikationer inom branschen och är idag en
av de ledande sprängämnesleverantörerna
i Sverige genom leveranser till både gruvor
och övrig entreprenadmarknad. Karlskoga
Automation har utvecklat styrsystem till Forcits
automatiserade processer.

Rätt delar för
helintegrerad automation
Prestanda i toppklass med MELSEC iQ-F
En genomtänkt helhet som består av rätt delar ger en riktigt
starkt automationslösning. Vårt klassiska kompakta styrsystem
MELSEC-F har nu återfötts som MELSEC iQ-F – som erbjuder
prestanda i toppklass och fler inbyggda funktioner. Förutom avancerad support för komplex servo/motion ger den utmärkt stöd för
exempelvis Modbus RTU/TCP-kommunikation. Applikationsprogram och parametrar konfigureras med programvaran GX Works3.
se3a.mitsubishielectric.com
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Avancerad Motion Control
Modbus RTU/TCP
Dataloggning

Lösningar med avancerad
programmering
När våra kunder kontaktar oss är det för att de vill att vi ska lösa ett problem, som att effektivisera
arbetsprocesser, förbättra ergonomin eller höja kvaliteten på en produkt. Våra lösningar finns
applicerade i allt från sjukhussängar till rullbanor. Att utveckla lösningar som gör skillnad för våra
kunder ställer höga krav på oss. Vår företagskultur präglas av kreativitet och teamkänsla och
består av kunnig personal som tänker utanför boxen. Dessutom bemästrar vi de flesta kända
programmeringsspråken.

Vi tar säkerhet & kontroll till en ny nivå

Industrial Radio Control AB
www.ircab.se Kontakt: sales@ircab.se

Vi tror på nätverk
En stor del i vår positiva utveckling är vårt nätverk av
pålitliga leverantörer och stabila samarbetspartners,
exempelvis ABB. Genom att använda kvalitetsprodukter
i våra lösningar säkerställer vi en hög kvalitet och
långsiktighet.

Eden OSSD. En ny
variant i Edenserien

Eden OSSD är vårt senaste tillskott i Eden-serien med kodade beröringsfria
säkerhetsgivare för högsta säkerhetsnivå. Upp till 30 enheter är möjliga att koppla i
serie och finns i flera varianter, med info-utgång eller reset-funktion och både som 5polig och 8-polig för seriekoppling. Tack vare OSSD-utgångar går det att ansluta
denna Eden till ett säkerhetsrelä eller säkerhets-PLC. Med IP69K som standard och
ett brett temperaturområde kan Eden även användas i extrema miljöer.
www.abb.se/jokabsafety
ABB AB
Jokab Safety
Tel. 021 - 32 50 00
info.jokabsafety@se.abb.com
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Vi erbjuder standardlösningar inom styrning,
driv, visualisering och kommunikation,
baserade på WARP Engineering Studio,
iX och CODESYS. Kombinera med andra
kvalitetsprodukter, där vi byggt upp en unik
kunskap baserad på trettio års samarbete
med våra kunder.
Läs mer på www.beijerelectronics.se
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Beijer Electronics

User-friendly automation starts HERE

