
automation extreme Wireless

// ÜRÜN ÇEŞITLERI 



// St 14

// eS / eM 98

// eS 95 SB // HS Si 4

// ZS 80 // ZS 73 SR // gFSi Vd

// StM 295

automation

Ayrı aktüatörlü emniyet switchi

•  makineler ve tesislerdeki emniyet 
düzeneklerinin makine yönetme-
liğine göre kontrolü için

•  sürgülü, döner ve çıkarılabilir 
kapılar, kapaklar ve çitler için 
uygun

Pozisyon switch, emniyet 
fonksiyonu var/yok

•  makine ve tesislerdeki pozisyon-
lama veya emniyet işleri için

•  nihai kapatma için uygun

Dönebilen koruyucu sistemler için 
emniyet switchi

•  makinelerin ve tesislerin makine 
yönetmeliğine göre kontrolü için

•  döner kapı ve kapaklara uygun

Emniyet sensörleri

•  makinelerin ve tesislerin makine 
yönetmeliğine göre uzaktan 
kontrolü için mıknatıs veya yankı 
efektli emniyet sensörleri

•  sürgülü, döner ve çıkarılabilir 
kapılar, kapaklar ve çitler için 
uygun

Halatlı acil durum switchi

•  büyük tesislerin, taşıma ve 
transport bantlarının kontrolü ve 
kapatılması için

•  EN ISO 13850 standardına göre 
2 x 100 m’lik halat uzunluğuna 
uygun

Hizalama switchi

•  transport ve taşıma bantlarının, 
bant seyri kontrolü, kumandası ve 
kapatılması için

Ayak pedallı switch

•  endüstriyel tesisler ve makine-
lerde kullanıma yönelik emniyet 
ayak switchi ve pedal switch

•  Koruyucu başlıklı veya koruyucu 
başlıksız varyant, metalden ve 
termoplasttan

Bobinli kilitler

•  kaster hareketli makine ve tesis-
lerin makine yönetmeliğine göre 
emniyeti için

•  sürgülü, döner ve çıkarılabilir 
kapılar, kapaklar ve çitler için 
uygun



// ZS 92 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 pozisyon switch

•		Ex Zone 1 ve 21 için
•		makine ve tesislerdeki pozisyon-

lama veya emniyet işleri için 
•		Analog çıkışlı posizyon şalter ola-

rak da temin edilir: 0 ... 10 VDC, 0 
... 20 mA, 4 ... 20 mA

•		ATEX, IECEx diğer uluslararası  
Ex ruhsatları

Halatlı acil durum switch

•  ekstrem uygulamalar için: soğuk, 
sıcak, rutubet, toz, korozyon

•  makineler ve tesislerin ve de 
taşıma ve transport bantlarının, 
EN ISO 13850 standardına göre 
kontrolü ve kapatılması için

•  2 x 100 m’lik halat uzunluğuna 
uygun

Halatlı switch

•  ekstrem uygulamalar için: soğuk, 
sıcak, rutubet, toz,

• endüstriyel kapıları açmak için

Endüktif sensörler

•  ekstrem kullanımlar için: soğuk, 
sıcak, rutubet, toz, korozyon

•  uzaktan pozisyon sorgulama için 

Manyetik sensörler

•  ekstrem uygulamalar için: soğuk, 
sıcak, rutubet, toz, korozyon

•  uzaktan pozisyon sorgulama için

Ex bobinli kilitler

•	Ex Zone 1 ve 21 için
•		Tehlikeli kaster hareketli  

makine ve tesislerin makine  
yönetmeliğine göre emniyeti için

•		sürgülü, döner ve çıkarılabilir 
kapılar ve kapaklar için uygun

•		ATEX, IECEx diğer uluslararası  
Ex ruhsatları

Ex pedallı switch

•  Ex Zone 1 ve 21 için
•  makine ve tesislerde kullanıma 

yönelik ayak switchi
•  koruyucu başlıklı veya koruyucu 

başlıksız varyant
•	ATEX ve IECEx ruhsatlı

Ex emniyet sensörleri

•		Ex Zone 1, 21 ve diğer ekstrem 
uygulamalar için: rutubet,  
korozyon

•		makine ve tesislerdeki kapı ve 
kapakların emniyete alınması için

•		ATEX, IECEx diğer uluslararası  
Ex ruhsatları



// RF HB 4cH

// RF Rc M30 niro // RF 96 St// RF 95 WH // RF BF 74

// RF gFSi // RF i/O // RF Rx 4S

Wireless

Kablosuz kumanda cihazları

•  Kapıları açmak ve endüstriyel 
uygulamalarda genel sinyalleşme

•  menzil 450 m‘ye kadar
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  değişebilir CR 2032 Lithium pil

Kablosuz manyetik sensör

•  Temassız pozisyonlama ve emni-
yet uygulamaları

•  menzil 450 m’ye kadar
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  değişebilir Lithium pilli

Kablosuz manyetik sensörler

•  Temassız pozisyonlama ve emni-
yet uygulamaları

•  menzil 450 m‘ye kadar
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  değişebilir Lithium pilli

Kablosuz pozisyon switch

•  Pozisyonlama ve emniyet uygula-
maları

•  menzil 700 m’ye kadar
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  doldurmak, değiştirmek veya geri 
dönüşüm için pil yok

Kablosuz kumanda cihazları

•  Makina ve tesislere komut verici
•  menzil 450 m’ye kadar
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  doldurmak, değiştirmek veya 
geri dönüşüm için pil yok

Kablosuz ayak pedallı switch

•  endüstriyel tesis ve makinelerde 
kullanıma yönelik 

•  çift yönlü kablosuz bağlantı
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  MRL testine tabi tutulmuş 2.4 
GHz radyo frekanslı kablosuz 
emniyet ayak switch olarak da

Kablosuz çok amaçlı veriçiler

•			RF-kablosuz modellerin sensör-
lerini ve posizyon- veya kilit şal-
terle kablosuz çok amaçlı verici

•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 
daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut

•  değişebilir Lithium pilli

Kablosuz alıcı/repeater

•  değişik uygulamalar için farklı 
kullanım türlerini seçebilirsiniz

•  dört potansiyelsiz röle çıkışları 
veya TCP/IP ile irtibat (Server 
veya Client modu)

•  webserver esaslı setup
•  RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ve 

daha birçok uluslararası onaylar 
mevcut



// applied intelligence

1961 Yılından bu yana endüstri otomasyonu ve de tıp teknolojisi için 
ihtiyaca özel ve içgüdüsel kumanda sistemleri için anahtarlama  
cihazları ve sensörleri geliştirmekte ve üretmekteyiz. En üst kalitede, 
güvenilirlikte ve performans gücünde ürün ve çözümler sunma  
ayrıcalığına sahibiz.

Dijital dönüşüm çağında bileşenler ve sistemler artan oranla daha 
akıllı olmakta ve gitgide daha da sık bilişim ağlarına ve de platformlara 
bağlanmaktadırlar. steute bu gelişmeyi vakitlice fark etti ve mevcut  
bileşenler işini, sistem çözümleri ve hizmetleri sunma şeklinde  
genişletti.

Endüstride ve lojistikte uygulamalar için akıllı kablosuz sensör bilişim 
ağı çözümü “nexy”yi geliştirdik: sensör datalarının mobil kaydının 
alınması, aktarılması ve yönetimi için IoT-Sistem Çözümü. 

Tıp teknolojisinde daha bugünden, geleceğin bilişim ağına bağlanmış 
ameliyathanelerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, tıp cihazları-
nın dinamik olarak bilişim ağına bağlanması adına çalışma yapan 
araştırma partnerlerimiz ile ortak çalışmalar sergiliyoruz.

Orta ölçekli bir firma olarak müşteri isteklerine ve pazar trendlerine 
hızlı bir şekilde yanıt verebiliyoruz. Bu meyanda, atak ve müşteriye 
yakın oluşumuz bizi başarıya götüren önemli kriterlerimizdendir. İno-
vatif ürünlerimizle ve yeni teknolojilerimizle, hedef sektörlerimizde bir 
sonraki gelişim aşamasına geçme konusunda dünya çapında katkı 
sağlamaktayız.

Geniş portföyümüz şu dört faaliyet alanımızdan oluşmaktadır:

Wireless
Kablosuz çözümler, hareketli parçaların veya ulaşılması zor tesislerin 
gözlemlenmesinde yeni serbestiler sağlamaktadır. Bu arada yeni port-
föyümüzde yalın veya emniyete yönelik Point-to-Point çözümlerimiz 
yer almakla birlikte, portföyümüzde aynı zamanda kablosuz haberleş-
me bazında çalışan bilişim ağı çözümlerimiz de yer almaktadır. Bunlar 
üzerinden yüzlerce kablosuz anahtarlama cihazları ve sensörlerinin 
amir IT sistemlere bağlanması ve bunların datalarının evrensel kulla-
nımları mümkün olabilmektedir.

Automation
Endüstriyel otomasyon için - her daim en yeni uluslararası talepleri 
gözeterek - seri ve müşteriye özel anahtarlama cihaz ve sensörleri 
sunmaktayız.

Extreme
Diğer anahtarlama cihazlarının ve sensörlerinin sınırlarının aşıldığı 
durumlarda, sertifikalı Extreme ürünlerimiz yetkinliklerini ortaya  
koymaktadırlar. Bunlar en baştan itibaren örneğin oldukça kirli üretim 
bölgeleri, patlama riski taşıyan alanlar veya hijyenik açıdan hassas 
gıda maddeleri üretimi gibi ilgili kullanım şartlarına yönelik geliştiril-
mektedirler. Ve hatta çoğu Extreme ürünümüz kablosuz versiyon  
olarak da mevcuttur.

Meditec
Tıbbi cihazların ayakla ve elle kumandasının yanı sıra, çok sayıda kulla-
nıma ve müşteriye özel kumanda sistemleri geliştirmekte ve üretmek-
teyiz. Müşterilerimiz bu noktada da tıp teknolojisine yönelik steute 
kablosuz teknolojisi avantajlarından faydalanabilmektedirler. Bütün 
kumanda sistemleri oldukça yüksek hijyen, ergonomi ve her daim  
çalışmaya hazır olma beklentilerini karşılamaktadırlar.

Özel taleplerinize uygun çözümler geliştirmekten memnuniyet duyacağız.

Marc Stanesby
Genel Müdür
steute Technologies GmbH & Co. KG
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icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah.
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 Pendik / Istanbul
tel: +90 (0) 216 396 5959
fax: +90 (0) 216 396 5955
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

Başkaca bilgiye veya özel danışmanlık ihtiyacı 
duyarsanız, lütfen bize ulaşın. Daha detaylı bilgilere 
www.steute.com web adresimizden ulaşabilirsiniz

Hataları düzeltme ve teknik değişiklik yapma 
hakkımız saklıdır.
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steute 50 yılı aşkın süredir anahtar-
lama ve sensörlerin geliştirmesin-
de, üretiminde ve pazarlamasında 
uzmanlaşmış bir şirkettir. Gelenek-
sel uygulamalarda  »Wireless,  
Automation, Extreme ve Meditec« 
alanlarında kullanılan standart 
ürünlerin yanı sıra bu dört alanlar 
için de müşterilerine özel anahtar-
lama ve sensör cihazları tasarla-
maktadır. Bunlara örnek olarak 
Lazer cerrahi kullanım sistemleri 
veya madenler için halatlı şalterler 
ve endüstriyel otomasyon için po-
zisyon switchleri. Tüm sektörlerin 
ürünleri genel merkezi olan Löhne 
kasabasında üretilmektedir. Dünya 
çapındaki satışlar steute şirketleri 
ve partnerleri tarafından yapılmak-
tadır.




