Linecard Elmekanik/Automation
hålpunchar, stegborr, förborr, håltagningsverktyg

Laddare, Inverters och batterisystem för
industriellt bruk

kontaktdon-, industri, Automotive, pcb

installationskabel, anslutningskabel,
kopplingskabel, maskinkabel, kraftkabel,
styr-, data-, telekablar

etiketter, skrivare. skyltar för kabelpart-, central- och krympslangsmärkning

spänningsaggregat ac/dc, dc/dc

kontaktdon- cirkulära, dsub

automatsäkringar, effektbrytare, jordfelsbrytare,
normkapslingar huvudbrytare, kontroll- styrningövervakning- mätning i normutförande

energimätare, multispänningsinstrument,
effekt- och nätanalysator, tidreläer, statiska
reläer, kontrollreläer

kontaktdon

installationskabel, anslutningskabel,
kopplingskabel

kontaktdon m8-m12, kablage, fältbussmoduler

signal-, kretskorts-, transport- och fartygsknappar, tangentbord, led

Pure power

underhållsfria blybatterier, mindre
litium batterier med hög prestanda

isolerade/oisolerade kabelskor, pressverktyg
för kabelskor, rörkabelskor

skyddsslang, förskruvningar,
förgreningar, fästen

kontaktdon- industri, automotive, pcb

väggskåp, golvskåp, rostfria skåp, emc
kapslingar, nätverksskåp, strömförsörjningskomponenter, klimatprodukter

plast/aluminium kapslingar, emc-, e
 x-,
ul- bearbetade och kundanpassade kapslingar

väggskåp, golvskåp, rostfria skåp,
emc kapslingar, klimatprodukter

industrireläer, elektronikreläer, interfacerelä, 
kraftreläer, socklar

telemecanique, merlin gerin, sarel, wibe

han-don, flatkabeldon, han-modular, dsub-don,
cirkulärdon, europadon, don, industriell ethernet

apparatintag, säkringar, tryckknappar,
säkringshållare, nätfilter

labbkabel, l
 abbkontakter, industriell ethernet

kontaktdon- cirkulära, rektangulära för pcb.

kabelkanaler, dinskenor, ankarskenor, slöman,
skenfäste, spiralslang

motorstyrningar, signal- och manöverenheter,
avkänning, montagesystem kanalskenfördelning,
asi, styrsystem, mjukstarter, frekvensomf.

kontaktdon automotive, miniatyr smd-don, cirkulära

puls-, induktiv-, kapacativ-, magnet-, ultragivare,
gränslägen , fotoceller

säkerhetmoduler, ljusridåer, ljusbommar,
klämlister

kontaktdon, relä, dip och vippswitchar

kamströmställare, säkerhetsbrytare, huvudbrytare,
normbrytare, lastfrånskiljare, kundanpassade
strömställare

kopplingsklämmor, kretskortsanslutningar, m
 ärkningar, ändhylsor montageverktyg, blixtljus, övriga
larmprodukter, kabelmärkningindustriell ethernet

underhållsfria blybatterier

trådstegar

I vår separata montagekatalog finner du följande produkter:
Kapsling & Ventilation, Kabel, Anslutningstillbehör,
Fäst & Skyddsmaterial, Reläer, Säkringar, Lampor, Plint, Håltagning,
Verktyg, Instrument, Strömförsörjning,
Kontaktdon, Transformator

Övriga tjänster:
Kablagetillverkning, Bearbetning, Gravyr, Specialmärkning, Hämtdisk, Webshop.

www.zetterqvist.eu Göteborg 05 2015/148633

Erfarenhet

Privatägt företag som grundades 1969 med säte i Göteborg.

Komplett leverantör

Vi kan erbjuda en unik produktmix ifrån mikrokrets till tusen
ampere ifrån globalt kända fabrikat.

Teknisk support

Kontinuerlig utbildning av vår personal. Vi håller oss ajour
med ny teknik för att underlätta kundens komponentval.

Inköp

Globala inköp ger många alternativa inköpskanaler.

lager

Vi har cirka 10 000 lagerförda artiklar och 45 000 artiklar
i vårt affärssystem. Kunddisk för avhämtning.

Internet

tillgänglighet

Utbildningar
Vi erbjuder regelbundet utbildningar och
seminarium i samarbete med våra leverantörer.

Utbildningar

Internet
En aktiv hemsida med bl.a. länkar / nyheter
och webshop.
leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet
Vi erbjuder kundanpassade logistiklösningar.
Tillgänglighet
Vi finns tillgängliga genom personliga möten,
kunddisken, telefon, fax eller mail.

produktanpassning

Produktanpassning
Vi anpassar standardprodukter efter
era specifikationer.
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PRODUKTÖVERSIKT
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Linecard Elektronik
industri pc-kort från pc104 till fullsize, 
passiva bakplan, chassi-lösningar

cpu, a/d–d/a omvandlare, eeprom, zigbee

kylflänsar för standardkåpor

tft-displayer

motor-, faskompenseringskondensatorer

Bluetooth LE, ANT Transceiver IC

tact switchar, potentiometrar, rotary encoders

kretskortsreläer

lysdioder, optokopplare

halvledare-, logik, linjärt, diskret

industri pc-kort, passiva bakplan, box-pc

lysdioder och övriga optiska halvledare

keramik- och tantal kondensatorer,
emi- filter, varistorer, induktorer

ideas for life

kontaktdon, switchar, reläer för signal,
kraft, automotive, säkerhet

potentiometrar, motståndsnät,
ptc-säkringar, induktorer

elektrolyt kondensatorer, backup-kond,
varistorer, induktorer, filter, fläktar

alfanumeriska och grafiska lcd, oled,
custom lcd lösningar, touchpaneler

cpu, can interface, logik, linjärt,
småsignal transistorer och dioder, mosfet

transistorer, dioder, spänningsregulatorer,
monitorkretsar

ac/dc, dc/dc omvandlare för kort,
rack och chassimontering

dc/dc omvandlare

ic-socklar, stift och hylslister, custom svarvat

optokomponenter

Kretskortsplint

kondensatorer, elektrolyt, avstörning, puls,
filtrering

AC/DC DC/DC moduler

halvledare-, logik, linjärt, diskret

cpu, minnen

bluetooth moduler

keramik kondensatorer, motstånd

cpu, hdd, pcb relä

elektrolytkondensatorer

grafiska lcd

silikongummi-tangentbord, heatseal,
elastomerer (zebrastrip)

cpu, småsignal dioder och transistorer,
high-side drives och övriga krafthalvledare

GSM/UMTS moduler, Short range RF

mosfet, igbt, dioder, mosgate-drivers

cpu, minnen, logik, linjärt, krafthalvledare

stegmotordrivare, industri-drivkretsar,
oscillatorer

logic, linjärt, interface, dsp

keramiska och tantal kondensatorer

cpu, minnen, lysdioder, optokopplare

op-ampar, interface kretsar, switchade
spänningsregulatorer

motstånd, induktanser, kondensatorer
keramiska-, elektrolyter

a/d–da omvandlare, opampar, interfacekretsar,
filterkretsar, switchade spänningsregulatorer

diskreta halvledare, lysdioder och övrig opto.

Säkerhetsprodukter

JOKAB SAFETY

Säkerhetsmoduler
Nödstopp
Ljusridåer
ASi
Trampmattor
Pedaler
Grindbrytare
Ljuspelare

• Kontaktorer
• Styrsystem

• Säkerhetsmoduler

• Givare

• Ljusridåer

• Signalomvandlare

• ASi - Kompatibelt

Kapslingar
Plåtkapslingar
Aluminiumlådor
Klimatiseringsprodukter
Plastlådor
Rackmoduler
Elektronik-kapslingar
Normkapslingar
Håltagning/Bearbetning

Skydd & Avsäkring
Säkringar
Automatsäkringar
Säkringshållare
Jordfelsbrytare
Apparatintag
Åskskydd
Spänningsomkopplare
Nätfilter
Varistorer
Mico: Elektronisk säkringsmodul

Montagematerial
Kabel
Märkning
Förskruvning
Kopplingsplint
DIN - Skenor
Kabelskor
Ändhylsor
Kabelkanaler
Buntband
Skyddsslang

Verktyg
Trådstegar
Filterfläktar
Kablage
Skrivare

• Säkerhetsmoduler
• Ljusridåer
• ASi - Kompatibelt

JOKAB SAFETY

Strömfördelningsprodukter
Effektbrytare
Huvudbrytare
Skensystem
Energimätare
Normprodukter		

Strömförsörjning
DC/DC Omvandlare
Transformatorer
Linjära Matningsdon
Switchade nätaggregat
Batterier - Kretskort
Batteri - Pack
Bly - Ackumulatorer
Alkaliska Standardbatterier

Styrning & Startapparater

Pure power

• Kontaktorer
• Styrsystem
• Givare

Kontaktorer
Frekvensomformare
Mjukstarters
Signalomvandlare
Motorskyddsbrytare
PLC/Logikmoduler
Ethernetswitch
ASI		

• Signalomvandlare

Manöver & Signalering
Signallampor
Kamströmställare
Tryckknappar
Panelmonterade LEDs
Tangentbord
Reläer
Gränslägen
Fotoceller
HMI
Tryckvakter
Induktiva/kapacativa givare

• Kontaktorer
• Styrsystem
• Givare
• Signalomvandlare

Industri PC & displayer
PC-kort
Chassilösningar
Passiva Bakplan
Hårddisk/Flashdisk
Minnesmoduler
Alfanumeriska LCD
Grafiska LCD
Passiv/Aktiv färg LCD
Touch-paneler
Customlösningar
Oled

Wireless
Bluetooth
WLAN
RF Transceivers
ZigBee
GSM/UMTS moduler
RF ID
GPS
Antenner
Övriga tillbehör

Kontaktdon
Europa Don
Cirkulära
Dsub
HAN Don
Bandkabel
Mix Don Kraft/Signal/Luft
SMD Miniatyr
Koaxial
M8-M12 Kontaktdon
Kretskortsplint

Diskreta Halvledare & Opto
Småsignal
LED
Snabba Dioder
IR Sändare - Mottagare
Mosfet/IGBT
Skyddade Switchar
Optokopplare
Intelligenta Moduler
Halvledar - Relä

Processorer & Minnen
SRAM
EPROM
EEPROM
FLASHPROM
Minneskort
8-16-32-Bit Controllers:
Romless, Integrerad Flash,
CAN, USB, IIC, SPI,
Ethernet

Kondensatorer
Elektrolyter
Organiska
Avstörning
Precision
Plastfilm
Backup
Keramiska
Puls
Tantaler
Motor

Linjära Kretsar
Op Ampar
LDO Regulatorer
AD/DA Omvandlare
Switchregulatorer
Komparatorer
Mosfetdrivare
Spänningsreferenser
Stegmotordrivare
Interface Kretsar
Filter-kretsar

Resistorer & Induktanser
Standard Motstånd
Precisions Motstånd
Effekt Motstånd
PTC / NTC Motstånd
Potentiometrar
EMI Filter
Chip Induktorer
Kretskorts Transformatorer
Ferrit Transformatorer
Linje Transformatorer

