LEVERER PRODUKTER INNENFOR
ELEKTRO OG AUTOMASJON
Marine | Offshore | Næringsmiddel | Farmasøytisk
Fiskeri | Landbasert Petrokjemisk | Vannbehandling

PRODUKTER
Vi leverer varer fra de aller beste

FG-Tech AS leverer elektro og automasjonsprodukter
rettet mot følgende industrier:
•
•
•
•
•
•
•

Marine
Offshore
Næringsmiddel
Farmasøytisk
Fiskeri
Landbasert Petrokjemisk
Vannbehandling (Vann og avløp)

√

Leverandørene vi har valgt å inngå samarbeid med har ett stort spekter av standard
produkter, men er også fleksible og leverer
tilpassede produkter etter kundens behov
der dette er mulig.
Ettersom både kunder og applikasjoner
har sine forskjellige krav og behov ser vi det
som viktig og kunne tilpasse våre produkter
i henhold til dette.
Vi er en leverandør for kunden! Vi skal
etterstrebe kundens behov og være en
foretrukket leverandør på kundetilpassede
løsninger, samt optimalisere leveranser av
standard løsninger.

Av ypperste kvalitet!
Service er vår aller
høyeste prioritet!
Tlf +47 35 97 92 00		

firmapost@fgtech.no		

www.fgtech.no

Posital fraba
POSITAL FRABA er en Tysk produsent av roterende
givere, inklinometer og lineære målesystemer.
Med oppstart av produksjon tilbake i 1918 har POSITAL
FRABA opparbeidet en erfaring innenfor sitt marked på

100 år. Med produktspekteret fra POSITAL FRABA,
kan FG-Tech nærmest levere roterende givere og
inklinometer med ethvert kommunikasjons grensesnitt
våre kunder måtte ønske.

TER
Tecno Elettrica Ravasi srl (TER) er vår leverandør av blant annet Kam-brytere,
Sleperinger, joystick, tablå og radiostyring for kraner og vinsjer.
Sleperinger fra TER kan produseres etter kundens spesifikasjoner og kan
leveres med hydraulikk og fiberkommunikasjon.
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ACS CONTROL SYSTEM GmbH
ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH er et mellomstort
Tysk selskap med mer enn 25 års erfaring innen
måleteknologi. Denne erfaringen er grunnlaget for
utvikling og produksjon av trykk, nivå, temperatur
og strømningsfølere. Produktene oppfyller de ulike
kravene og brukes under ekstreme forhold.

ACS-Control-System GmbH har over tid tilpasset
seg endringen i markedene og kan dermed tilby
komplekse løsninger til kundene.
Innovative standard og spesialsystemer utvikles og
produseres for å møte kunders spesielle behov og
ønsker.

Lapp Automaatio tilbyr state-of-the-art teknologi
for produksjon av temperatur-sensorer. I tillegg
til det brede standardproduktutvalget tilbyr Lapp
Automaatio også individuelle, kundespesifikke
totalløsninger.
EPIC® SENSORS temperatursensorer er
produsert med kompromissløs ekspertise for
prosess- og maskinbyggingsindustrien.
Lapp Automaatio er en pioner innen
temperatursensorproduksjon med nesten 30 års
erfaring. Lapp Automaatio introduserte de første
lasersveisesystemene for sensorproduksjon i
Finland og lanserte de første ATEX-godkjente
temperatursensorene allerede i 2002.
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Process Instruments UK Ltd.
Process Instruments (UK) Ltd. (Pi) er en global
leverandør av analysatorer og vannbehandlings
instrumentering som Ph, Oksygen, Salinitet,
ORP, Ozon, O2, partikkel teller etc.
Med kontorer, laboratorium og nye
produksjonsanlegg i Burnley (Storbritannia),
har Pi et voksende rykte for innovasjon med
kunder i over 50 land og over 6 kontinenter.
En stor del av Pis virksomhet er gjennom
«Private Label» / OEM-avtaler, så navnet ’Process
Instruments’ er ikke så allment kjent som mange
av konkurrentene. I stedet for å fokusere på å
bygge et merkenavn, har Pi som mål å gi deres
kunder de mest pålitelige, fleksible og uten tvil
de beste vannkvalitetsanalysatorene på markedet.

MUUNTOSÄHKÖ OY
Trafox er et merke innen Muuntosähkö Oy, dette er vår
leverandør av lekkasjestrøm (RCM) -og isolasjons (IMD)
overvåkere under merkenavnet Trafox Superintend®.
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De utvikler, produserer og skreddersyr også
førsteklasses transformatorer, reaktorer og filtre.
Produktene brukes til de mest varierte formål innen alt fra
tungindustri til medisinsk teknologi.
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Gönnheimer
Electronic GmbH
Gönnheimer Electronic utvikler og produserer
eksplosjonssikre elektroniske komponenter for
applikasjoner i sone 1, 2, 21, 22 og Class 1, Div.1
og 2. Produktspekteret består av tre divisjoner:
• Ex-pc’er, Ex- HMI løsninger
• Ex-p, Overtrykksystemer
• Ex-i feltinstrumentering
Produktene er innovative og løsningene utvikles i
samarbeid med kunden.
Gönnheimer Electronic levere ferdig sertifiserte
Ex-p kabinett som designes etter kundens ønske og
behov. Bruk av overtrykksystemer representerer i de
fleste tilfeller en god løsning til å benytte standard
utprøvde (ikke Ex) komponenter selv i
eksplosjonsfarlige områder.

Når det kommer til Ex-PC / HMI
kan Gönnheimer Electronic tilby
skjermer med forskjellig teknologi,
KVM-basert løsning, Tynnklient eller
integrert CPU. Skjermene leveres
fra 8,4’’ opp til 24’’ widescreen.
Andre tilgjengelige opsjoner: touch,
multi-touch, varmeelement for utvidet
temperaturområde og Wi-Fi.
Alle produktene utvikles og
produseres i Tyskland og selges til
kunder verden over.

Exepd GmbH
EXepd er vår leverandør av Ex-i, Ex-e og Ex-d
koblingsbokser, starterskap og kontrollpaneler for
Ex sone 1/21 og 2/22. EXepd GmbH kan levere
skreddersydde løsninger ferdig sertifisert med
kabelgjennomføringer, rekkeklemmer, komponenter,
Ex endebryter, signalomformere etc. i henhold til
kundens spesifikasjoner og tegningsunderlag.
I dag har vi kunder som bestiller alt fra enkle
koblingsbokser til starterskap og ferdige Ex-p
analyse skap.
EXepd GmbH har lang erfaring fra markedet og
egenutviklede løsninger inkludert i sine sertifikater.
Har dere prosjekt hvor Ex bokser inngår så kontakt
oss og vi skal hjelpe dere med løsning.
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BEx
BEx-Solution GmbH er verdens første produsent
som presenterer et desentralisert, kompakt og
eksplosjonssikkert Remote IO-system med ulike
Ethernet-feltbussystemer for bruk i Ex-områder sone
1/21. Dette «Plug & Play» Remote IO-systemet kan
installeres direkte i ex-områdene sone 1/21 som et
grensesnitt mellom signaler (sensorer / aktuatorer) og
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ekstern PLS (utenfor ex-område). Med IO-modulene
fra BEx er det mulig å koble 32 signaler fra sone 0/20
direkte til modulen. IO-modulen leveres i Ex-i og Ex-e
utførelse, IP20 og IP67 utførelse og i tillegg leveres
IP20 utførelse med godkjenning for sone 2.
T-Rex er navnet på IO-modulen i IP67, denne kan
plasseres direkte Ex sone 1.
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Våre leverandører

Besøk vår nettside for mer info

fgtech.no

