Est 1983

TR Electronic Nordic AB
TR ELECTRONIC NORDIC AB är ett teknikföretag som tycker om utmaningar. Med många år som leverantör inom svensk industri tror vi oss veta vad som gäller. Våra kunder
spänner från maskintillverkare till kunder med stora komplexa tillverkningsprocesser.
För att möta våra kunders krav och önskemål har vi under åren utvecklat ett nära samarbete med ett antal olika leverantörer runt om i världen. Vi har valt att dela in oss i 3
olika produktområden, Givare & Sensorer, Maskinsäkerhet och Industriell IT.

FÖRETAGET
TR ELECTRONIC har ett brett och högkvalitativt utbud av
automationsprodukter. Hos oss hittar du det mesta inom
komponenter, säkerhet, datorer och HMI. Vi företräder ett
tjugotal välkända tillverkare från Europa, USA och Asien.
När du är kund hos TR Electronic ingår kostnadsfri support
på hög teknisk nivå. Vi erbjuder dessutom hela lösningar
för automation; skräddarsydda efter dina specifika behov.

TR Electronic erbjuder, till skillnad från övriga komponentsleverantörer, spetskompetens till sina kunder. Vi har
personal som verkat professionellt inom sina områden
och som därmed har unika kunskaper som hjälper kunderna till den optimala lösningen vad gäller både urval av
produkter och lösningar.
Kunskap, bredd och teknisk kompetens är ledorden och
starka konkurrensmedel.

IN DUSTRIELL IT
INDUSTRIELL IT. Många arbetar med IT. För oss på TR
Electronic betyder det att hjälpa våra kunder att välja
rätt utrustning utefter sina behov. Det har länge varit
krångligt att komma i kontakt med maskiner som är levererade runt om i världen. Nu har vi utrustning som gör
det enkelt att fjärrstyra anläggningar.
PRODUKTEXEMPEL

Industri PC – från 3,5” till 19”
Box PC
Operatörspaneler
Sitemanager – för enkel fjärruppkoppling
PC interface kort för olika fältbussar
Datakommunikationsmoduler
Ethernetswitchar

GIVARE/SENSOR/VISION
GIVARE/SENSOR är det affärsområde som är TR Electronics bas och som funnits med sedan starten 1983. Detta
område är vår hemmabana och där vi har våra rötter. Kalla
oss galna, men vi älskar pulsgivare och sensorer! Sedan en
tid tillbaka återfinns även VISION här, vilket är ett produktområde på stark frammarsch.

Här återfinns vi i alla branscher inom automation där det
finns krav på processen.
PRODUKTEXEMPEL

Vinkelgivare/pulsgivare
Linjärgivare
Fotoceller
Laseravståndsmätare
Fotoceller och fiberoptik
Beröringsfria givare
Gränslägesbrytare

Benefits of AS-Interface

Compatibility

MASKINSÄKERHET

Save hardware by reducing I/O cards, cabinets and wiring
Simple electronics with robust performance
■ Free choice of network
topology
MASKINSÄKERHET.
Inom maskinsäkerhet
är vår led■ Quick installation, reduce maintenance and shorten testing time,
stjärna enkelhet.
fast commisioning and ability to expand the system
■ Fast transmission time (max. 5ms in worst case)
För större
system använder vi uteslutande AS-i safety och
■ Avoid wiring errors (no risk of faulty electrical connection)
för mindre
system kan vi kombinera AS-i safety med tra■ High resistance against EMC noise
ditionellt
trådade
lösningar.
■ Fast error localization
because of enhanced diagnostic data
■ Reduce cost

AS-i is fully backwards compatible.

■

■

Standard-PLC

PRODUKTEXEMPEL
This means that a master according to the last specifica-

tion 3.0 (= M4 profile) can communicate with all existing

Ljusridåer, ljusbommar och laserscanners
slaves according to the different specifications 2.0, 2.11
AS-i safetyand
monitorer
och I/O moduler
3.0. This guarantees
a future proof investment.
Säkerhets PLC och säkerhetsmoduler
Förreglingsbrytare och låssystem
Manöverdon och linnödstopp

AS-i Network

AS-i Master with
integrated safety unit

PROFIBUS
DeviceNET
EtherNET/IP
...

Power supply

to higher level network

AS-i network 1
(62 slaves max.)

Door switch

Door switch

Pushbutton

Safety
input
module

Analog
module

Light curtain

Laser Scanners

AS-i Characteristics

Standard sensors

Mixed
module

Safety
emergency button

Motor
module

Safety
output
module

AS-i network 2
(62 slaves max.)

INDU S T RIE L L I T

VI SI O N /S E N SO R
In‐Sight 7000
Liten, robust och smart vision system

Touch panel, PC
Ultra tunn, inga rörliga delar,
vibrationstålig design med
al-mg legering

High Performance Photoelectric Sensors

In‐Sight 5000
Hög upplösning och hastighet, IP67
WebOP ‐
Operatörspanel / HMI
Kommunikation med 4
olika enheter samtidigt

High performance photoelectric sensors are the more poweful versions of the various
photoelectric sensors series. Thanks to their extremely high performance, chips, dust, oil
and waste water can all be reliably penetrated.
High performance angled light
barriers with contamination
indicator/-output

High performance
photoelectric sensors

Checker 4G Vision
sensor
Intelligent contamination output
Extremely resistant to dirt
with LED
Ranges up to 50 m
Närvaro
och mätapplikationer
Intelligent contamination indicator
Protection classes IP 67,
High switching accuracy

IP 68 and IP 69K

High functional reserve

Versions with switchable
heating function

Listed in the automobile industry

Versions with stainless steel casing

Optical axis approachable
in x-, y- and z-direction
All-purpose mounting
Robust metal casing

Belysning för vision

UNO Automation‐PC
Inga rörliga delar inget kablage

Gaffel och ram sensorer

EKI ‐
Ethernet switch, DIN‐skena.
Managed/Unmanaged

UMT Ultraljudsensorer

*

* only OGLP and OGUP

12

SiteManager
Säker fjärranslutning
med hög tillgänglighet

Remote I/O system

F10
Fotocellserie, miniatyr med hög prestanda.
21,1 x 14,6 x 8 mm
F25
Sensorfamiljen med
integrerad mångsidighet

F55
Fotocellserie, kompakt med hög
prestanda, IP69K

GI VA RE

MAS K I N SÄKE R HE T
Roterande puls och absolutgivare

Profinet - EtherCat - Powerlink Ethernet IP - Profibus - CanOpen etc.

Linjärgivare - Lina och Magnetostriktivt

Ljusridå/ljusbom
Fingerskydd
Handskydd
Kroppsskydd

MLD‐
Ljusbom
Kroppsskydd

AS-i 3.0 Gateways
med integrerad safety monitor
ProfiBus, ProfiNet – ProfiSafe,
CANopen, DeviceNet, CC‐Link,
EtherCAT, EtherNet/IP,
Modbus/RTU/TCP/Plus

Säkerhets‐PLC med AS-i möjlighet
LMC 55 - 2 meters moduler upp till 20m

LMR 48 - Analog och CanOpen

OBS120
Optisk beröringsfri rörelsegivare

LE200 / AMS300
Laseravståndsmätare

encoTRive
Kompakt drive
Profibus/ProfiNet ProfiDRIVE,
CANOpen

Digitala AS-i moduler, IP20

AS-i 3.0
Säker ingångsmodul, IP67

SMR
Magnetbrytare, rostfritt stål 316.
Tolerans 14 mm
GLM
Linnödstopp
Laserscanner
Handskydd
Kroppsskydd
Tillträdesskydd

TR ELECTRONIC är i allt väsentligt ett teknikföretag som tycker om utmaningar. Med många år som leverantör inom svensk industri tror vi oss veta vad som
gäller. Våra kunder spänner från maskintillverkare till kunder med stora komplexa
tillverkningsprocesser. För att möta våra kunders krav och önskemål har vi under åren utvecklat ett nära samarbete med ett antal olika leverantörer runt om i
världen. Vi har valt att dela in oss i 4 olika produktområden: Industriell IT, Vision/
Senor, Givare och Maskinsäkerhet.

TR ELECTRONIC NORDIC AB
ADRESS: Djupdalsvägen 10
SE-192 51 Sollentuna
TELEFON: 08-756 72 20
E-POST: info@trelectronic.se
WEB: www.trelectronic.se

