
Automation Extreme Wireless

// KVALITETSBRYTERE FOR KOMPLISERTE OG KREVENDE OPPGAVER 



// sT 14

// Es / EM 98

// Es 95 sB // Hs si 4

// Zs 80 // Zs 73 sR // gFsi Vd

// sTM 295

Automation

sikkerhetsbryter for dør med 
separat aktuator

•  Overvåking av sikkerhets-
systemer til maskiner og anlegg 
i henhold til Maskindirektivet 
•  Egnet for skyvedører, hengslede 

og fl yttbare dører, fl aps og gjer-
der

posisjonsbrytere med/uten sik-
kerhetsfunksjon

•  For posisjonering og sikkerhets-
oppgaver på maskiner og anlegg
•  Egnet som endebryter

sikkerhetsbryter for hengsler

•  Overvåking av sikkerhets-
systemer til maskiner og anlegg 
i henhold til Maskindirektivet 
•  Egnet for hengslede dører og 

fl aps

sikkerhetsmagnetsensor

•  Magnetisk eller Hallsensor. Sik-
kerhetssensorer for berøringsfri 
overvåking av maskiner og anlegg 
i henhold til Maskindirektivet 
•  Egnet for skyvedører, hengslede 

og fl yttbare dører, fl aps og gjer-
der

sikkerhetssnorbryter

•  Overvåking og utkobling av trans-
portbånd
•  I henhold til EN ISO 13850 egnet 

for snorlengde opp til 1 x 100 m

skjevgangsvakt

•  For overvåking av skjevgang på 
transportbånd

Fotbryter

•  Sikkerhetsfotbryter og fotbryter 
for applikasjon på industrianlegg 
og maskiner
•  Varianter med eller uten beskyt-

tende kappe, laget av metall og 
termoplast

sikkerhetsbryter for dør med se-
parat aktuator og holdefunksjon

•  Overvåking av sikkerhetssyste-
mer til maskiner og anlegg med 
bevegelig utstyr i henhold til 
Maskindirektivet 
•  Egnet for skyvedører, hengslede 

og fl yttbare, fl aps og gjerder.



// Zs 91 s Extreme // Es 61 WZ Extreme// is M12 Extreme // RC 2580 Extreme

// Ex Es/EM 98 // Ex sTM 295 // Ex gFsi// Ex RC si M30

Extreme

Ex posisjonsbryter

•		For Ex-sone 1 og 21
•		For posisjonering eller sikker-

hetsoppgaver på maskiner og 
anlegg
•		Også tilgjengelige som posisjons-

brytere med analog utgang: 0 ... 
10 VDC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
•		ATEX, IECEx og ytterligere inter-

nasjonale Ex godkjenninger

sikkerhetssnorbryter

•  For ekstreme forhold: kulde, var-
me, fuktighet, støv, korrosjon
•  Overvåking og utkobling av trans-

portbånd
•  I henhold til EN ISO 13850 egnet 

for snorlengde opp til 2 x 100 m

snorbrytere

•  For ekstreme forhold: kulde, 
varme, fuktighet, støv
•  For åpning av industriporter

induktive givere

•  For ekstreme forhold: kulde, 
varme, fuktighet, støv, korrosjon
•  For berøringsfri posisjonsdetek-

sjon 

Magnetsensor

•  For ekstreme forhold: kulde, var-
me, fuktighet, støv, korrosjon
•  For berøringsfri posisjonsdetek-

sjon 

Ex sikkerhetsbryter for dør med 
separat aktuator og holdefunksjon

•		For Ex-sone 1 og 21
•		Overvåking av sikkerhets-

systemer til maskiner og anlegg 
med bevegelig utstyr i henhold til    
Maskindirektivet 
•		Egnet for skyvedører, hengslede 

og flyttbare, flaps og gjerder
•		ATEX, IECEx og ytterligere inter-

nasjonale Ex godkjenninger

Ex fotbryter

•  For Ex-sone 1 og 21
•  Fotbrytere for applikasjon på 

maskiner og anlegg
•  Varianter med eller uten beskyt-

tende kappe
•  ATEX og IECEx godkjenninger

Ex sikkerhetssensorer

•		For Ex sone 1 og 21 og andre ek-
streme applikasjoner: fuktighet, 
korrosjon
•		For overvåking av dører, flaps og 

lokk på maskiner og anlegg
•		ATEX, IECEx og ytterligere inter-

nasjonale Ex godkjenninger



// RF HB 4CH

// RF 98 // RF 96 sT// RF 95 WH // RF BF 74

// RF gFsi // RF i/o // RF Rx 4s

Wireless

Trådløs fjernkontroll

•  For åpning av porter og dører og 
for generelle industrielle applika-
sjoner
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  Rekkevidde opp til 450 m
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Utskiftbare litiumbatterier CR 

2032

Trådløse posisjonsbryter

•  For posisjonerings- og sikker-
hetsapplikasjoner
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  Rekkevidde opp til 700 m
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Ingen batterier som skal lades, 

erstattes eller resirkuleres

Trådløst universell sender

•  For berøringsfrie posisjonerings- 
og sikkerhetsapplikasjoner
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  Rekkevidde opp til 450 m
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Utskiftbare litiumbatterier

Trådløse posisjonsbrytere

•  For posisjonerings- og sikker-
hetsapplikasjoner
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  Rekkevidde opp til 700 m
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Ingen batterier som skal lades, 

erstattes eller resirkuleres

Trådløse brytere

•  Som bryter til maskiner og 
anlegg
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  Rekkevidde opp til 700 m
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Ingen batterier som skal lades, 

erstattes eller resirkuleres

Trådløse fotbryter

•  For applikasjoner i industrielle 
maskiner og anlegg
•  Toveis trådløs kommunikasjon
•  868 eller 915 MHz frekvens
•  Også tilgjengelig som trådløs 

sikkerhetspedal med 2,4 GHz 
frekvensen testet i henhold til 
Maskindirektivet

Trådløst universell sender

•		Trådløs universell sender for 
tilkobling av sensorer i den 
trådløse RF serien samt eksterne 
posisjons- eller mikrobrytere
•		For berøringsfrie posisjonerings- 

og sikkerhetsapplikasjoner
•		Toveis trådløs kommunikasjon
•		868 eller 915 MHz frekvens

Trådløs mottaker / repeater

•  Ulike driftsmoduser for ulike 
bruksområder kan velges
•  Kommunikasjon via TCP / IP 

(server eller klient-modus)
•  Webserverbasert oppsett
•  sWave® 868 915 MHz eller  

EnOcean 868 MHz



Wireless
Trådløse brytere og sensorer for bruk i maskiner og prosessanlegg. 
Disse industrielle trådløse bryterne kommunisere med kontroll-
systemer via pålitelig trådløs overføring. »Energy Harvesting« 
kan spille en viktig rolle i disse produktene.

Automation
Standard og kundetilpassede brytere for maskiner og prosessanlegg. 
Utprøvde og testede elektromekaniske og berøringsfrie teknologier 
for klassiske applikasjoner innen industriell automasjon og prosess-
kontroll. Alltid med tanke på de nyeste globale krav.

Extreme
Brytere og sensorer for bruk i ekstreme omgivelser eller under ekstre-
me forhold. Sertifiserte produkter til bruk i eksplosjonsfarlige områ-
der over hele verden (f.eks. ATEX, IECEx, EAC).

Meditec
Et omfattende utvalg av standard og tilpassede fot- og håndkontroller 
for medisinsk utstyr, som tilfredsstiller de høyeste krav til ergonomi 
og tilgjengelighet. Produsert i samsvar med sertifisert EN ISO 13485 
kvalitetsstyringssystem for medisinske produkter.

Følgende informasjon gir en oversikt over vårt standardutvalg av bry-
tere for komplekse og krevende applikasjoner. Vi vil gjerne gi deg all 
informasjon du trenger. Hvis du ikke finner løsningen for din applika-
sjon, bare ta kontakt. Vi har allerede hjulpet mange kunder gjennom 
utvikling av »skreddersydde« brytere for deres individuelle behov.

Marc Stanesby
Administrerende direktør
steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG

»Kvalitetsbrytere for krevende og kritiske applikasjoner«: steute har 
gitt sine kunder innovative, praktiske og holdbare bryterløsninger i 
over 50 år, hele tiden tro mot dette mottoet.

Når våre kunder er fornøyd, er vi det også. Fordi vi alltid har fokus på 
våre kunder, har vi vokst jevnt og trutt de siste tiårene. steute har for-
pliktet seg til å fortsette denne veksten i nært samarbeid med våre 
kunder.

Vi er lokalisert i East Westphalia, en viktig region for maskinbygging 
og produksjon av elektriske produkter. Her finner man mange spesia-
lister dedikert til utvikling og produksjon av innovative produkter. Det 
er også stedet for anerkjente universiteter, forsknings- og  
utdanningsinstitusjoner som vi opprettholder nære og gode kontak-
ter med. Markeder er ikke lenger begrenset av landegrenser. Dette er 
grunnen til at våre produkter er utviklet og testet for ekstreme for-
hold over hele verden. Vi sørger for å sikre at våre produkter alltid er 
sertifisert i henhold til de nyeste internasjonale standarder. I enhver 
industriell eller voksende nasjon i verden, har steute tilgang til  
kvalifiserte spesialister som kan garantere kompetent støtte og en 
rask service. 
Som en mellomstor bedrift er vi i stand til å reagere raskt på kundens 
ønsker og behov. Vi utvikler innovative produkter og tar i bruk ny tek-
nologi som hele tiden vil åpne opp nye bruksområder for våre brytere. 
steute er aktiv i fire ulike forretningsområder, med produksjon av bry-
tere, sensorer og styreenheter for bruk i industrien og i medisinsk ut-
styr:

// TEknologi soM lidEnskAp



steute utvikler og produserer  
kvalitetsbrytere for krevende og 
kritiske applikasjoner. I tillegg til 
et omfattende standard utvalg av 
produkter for „Wireless-, Automa-
tion-, Extreme- og Meditec- appli-
kasjoner“, utvikler vi også kunde-
tilpassede brytere for alle fire for-
retningsområder. Noen eksem-
pler: snorbrytere for gruveindus-
trien, posisjonsbrytere for indus-
triell automasjon og kontrollpa-
neler for laserkirurgi. Vårt hoved-
kontor er i Löhne, Westfalen, Tysk-
land; globalt salg skjer gjennom 
steutes datterselskaper og han-
delspartnere.
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Elteco AS
Postboks 57, Telemarksporten, 3996 
PORSGRUNN
Floodmyrv.24, 3946 PORSGRUNN
Tlf. +47 35 56 20 70
E-post: firmapost@elteco.no
Internett: www.elteco.no

For ytterligere informasjon eller service, kan du  
kontakte oss. Detaljert informasjon kan også finnes på: 
www.steute.com eller www.Elteco.no
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Vi tar forbehold om skrivefeil og tekniske endringer.


