
VARNINGSLJUS & -LJUD SAMT Ex
Vi har sedan 2005 framgångsrikt marknadsfört  Werma Signaltechniks 
sortiment av varningsljus & varningsljud.
Vi har tusentals lösningar från enklare inbyggnad till mer avancerade 
lösningar baserade på trådlös teknik.
Idag har vi ca. 350 st e-nummer.

VARNINGSLJUS
Blixt, blink, permanent, roterande. 
Fristående eller för inbyggnad.
Vi har lösningen för din applikation!

Ex / HINDERLJUS
Ex-klassificerade varningsljus & - ljud.
Hinderljus godkända enligt
TSFS/BSLO E 2-2.

VARNINGSLJUD
Varningsljud, fristående och för inbyggnad. 
Version med 32 st valbara ljud.
Upp till IP67-klassificering.

KOMBI 
LJUD/LJUS
Kombinationslösningar 
med olika ljuseffekter 
i kombination med 
upp till 32 valbara ljud-
effekter.

LJUSTORN
Ljustorn från mark-
nadsledaren Werma. 
Flertalet monterings-
alternativ.
Anslutningar: Kabel, 
M12, AS-I eller USB.

STOPPLJUS
Stoppljus i olika storlekar och kombina-
tionsmöjligheter, även ljudenhet finns.

GROSSIST & SÄKERHET

Industrikomponenters sortiment för 
säkerhets- och industri  installationer.

PRODUKTER
• Varningsljus & varningsljud 
• Dörrmagneter
• Batteribackup brand
• Batteribackup passage/industri
• Växelriktare
• Säkerhetsbrytare
• Kopplingsdosor brand
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INKOM ingår sedan 2006 i Teqniongruppen

VÄXELRIKTARE & BATTERILADDARE
Växelriktare/inverter med ren sinusvåg för mobila och fasta installationer 
från 180 till 5000 VA. Kan sammankopplas i system för trefas eller högre 
effekter. Batteriladdare för 12, 24 och 48 Volts batterisystem för både bly 
och LiFePO4, 2-100A laddström.
Kombinerade växelriktare och batteriladdare för applikationer där 
nätspänning inte alltid är tillgänglig.

SÄKERHETSBRYTARE
Bernsteins säkerhetsgivare CSMS med RFID klarar både SIL3 och PL e. 
Gränslägen samt säkerhetsbrytare med extern nyckel finns i ett flertal 
varianter. Linnödstopp finns för max 37,5 resp 75 m vajerlina. Enheterna 
kan kontrolleras genom Bernsteins program av säkerhetsrelän.

DÖRRMAGNETER
INKOM levererar idag tusentals dörrmagneter för branddörrstängning, 
godkända enligt harmoniserad EU-norm EN1155.
Enheter finns i standardutförande, IP65 samt Ex-klassificerat. 

BATTERIBACKUP BRAND
Primärswitchade likriktare med batteribackup för brandlarm, 
brandskyddssystem och rökgasventilation. Godkänd enligt EN54-4 
och EN 12101-10. Lättöverskådlig display som visar status för parame-
trar och in- och utgångar, indikerar larm och ger åtkomst till historik. 
Skydd för kortslutning, överlast, överspänning, överladdning, övertem-
peratur, fel polaritet, djupurladdning och sabotage.
Larmutgångar för bortfall av matning, generellt larm, sabotage, 
batteri- och likriktarfel. Garantitid 5 år från produktionsdatum.
Säkringsmoduler med 4 st alternativt 8 st utgångar som tillbehör.

BATTERIBACKUP 
PASSAGE/INDUSTRI
Primärswitchad likriktare med batteribackup för applikationer som 
behöver reservkraft, t ex industri, passersystem, kodlås, slutbläck, 
magneter, belysning mm. 
Skydd för kortslutning, fel polaritet, överlast, överspänning, överladd-
ning och djupurladdning. Förberett för sabotageskydd. Larmutgångar 
för bortfall av matning, låg batterispänning och likriktarfel. Utöver 
standardutförande finns tillbehör som säkringsmoduler med 4 st alter-
nativt 8 st utgångar. Garanti i 2 år från produktionsdatum. Finns även 
som PoE-enhet (Power over Ethernet) för CCTV-applikationer.

KOPPLINGSDOSA
Brandsäkra kopplingsdosor i stål enligt DIN 4102-12. Brandklassificerat 
enligt E30/60/90. Finns i flertalet olika utföranden.


