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INKOM är komponentleverantör inom livsmedel- och medicinstillverkning, marint,
fordonsindustri, militär, automationsutrustning etc.
Vi uppfyller gällande regelverk för livsmedel och medicinteknik.

Komponenter anpassade för 
Livsmedel och Medicinteknik

• Hygenic Design – godkända golvskåp och kapslingar 
för livsmedel samt läkemedelsindustrin
• Flexibla skåp – kundanpassade lösningar även i 
små serier
• Hängande paneler/konsoler
• Skåphölje för luftkonditionering

Ilinox, grundat 1983 i Parma, Italien har erfarenhet 
och fokus på rostfria kapslingar, skåp samt tillbehör.
Standardprodukter är IP66/IP69. Certifierade enligt 
UL (NEMA 4-4X-12), ATEX/IECEx samt EN 60529.

• Versioner: 3-7 färger (multicolor)
• M30 installation, endast 55mm diameter
• UL-godkända, IP65/IP69K-klassade.
• Bra ljus från alla håll, lämplig för panelmontage
• 45-60ma, ljudkombination finns 85dB, 10-30VDC
• Utvalda artiklar finns som e-nummer

WERMA LED multicolor MC55

• Renrum, t.ex. halvledar- och solcellsindustrin
• Livsmedels- och dryckesindustrin
• Läkemedels- och kosmetiska industri
• Installationsmöjligheter, vägg, bas, tak

Ljustorn CleanSIGN godkänd enligt klass 1 för 
renrumstillämpningar i enlighet med DIN EN ISO 14644-1.

WERMA har ett brett utbud av varningsljus och ljustorn.

Ljustorn för renrumstillämpningar

https://inkom.se/tillverkare/werma/
https://inkom.se/tillverkare/werma/
https://inkom.se/tillverkare/ilinox/
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• Dubbelväggs-impellers av rostfritt stål
• Asynkrona motorer från Elektror, anpassade 
efter kundens krav
• Dynamiskt balanserad impeller för vibrationsfri 
drift och låga ljudnivåer

Elektror är en av världens ledande tillverkare av 
industrifläktar och sidkanalfläktar. 
Produktportföljen omfattar centrifugalfläktar, 
axialfläktar, takfläktar, transportfläktar, ATEX-
fläktar, frigående radialfläktar samt enkel- och 
dubbelsidiga sidkanalfläktar. Elektror´s erfarenhet 
av industriell fläktkonstruktion och inom 
ventilations- och luftteknik gör att vi kan tillverka 
rätt industrifläkt för praktiskt taget alla 
applikationer.

Ett urval av tillverkare hos INKOM

INKOM är komponentleverantör inom livsmedel- och medicinstillverkning, marint,
fordonsindustri, militär, automationsutrustning etc.
Vi uppfyller gällande regelverk för livsmedel och medicinteknik.

Komponenter anpassade för 
Livsmedel och Medicinteknik

Besök oss på 
www.inkom.se

https://inkom.se/tillverkare/rst/
https://inkom.se/tillverkare/elektror/
https://inkom.se/tillverkare/elektror/
https://inkom.se/tillverkare/elektror/
https://inkom.se/tillverkare/aeco/
https://inkom.se/tillverkare/bernstein/
https://inkom.se/tillverkare/kendrion/
https://inkom.se/tillverkare/mtm-power/
https://inkom.se/

