PM Komponenten.
Doordachte maatwerk behuizingen

Klemmen- en
apparatenkasten

ROSE en BOPLA zijn Phoenix Mecano bedrijven en zusters van
PM Komponenten. ROSE produceert behuizingen en elektronische
componenten voor de industrie. BOPLA produceert hoogwaardige
behuizingen en membraantoetsenborden.

Grenzeloze oplossingen
Onze oplossingen laten zich niet in één zin
samenvatten. Dat kunnen we niet en dat willen we
ook niet. Dat is onze kracht, want juist door niet in
standaard oplossingen te denken voegen we waarde
toe. En dat resulteert altijd in een product dat op uw
maat is gemaakt.
De producten van PM Komponenten beginnen
altijd met een onbewerkte behuizing, dat is onze
basis. Vanuit hier bouwen we voor u verder aan de
meest ideale oplossing. Hoe ver we hierin gaan?
Dat bepaalt u zelf. Uw wensen zijn het uitgangspunt
voor ons Solution Centre. Zij zijn de spil in
het proces. Zij adviseren, creëren innovatieve
oplossingen, bewerken producten en bieden u
persoonlijke en flexibele service.

POLYESTER FLENS

ALUFORM

• 6 standaardbehuizingen

• 14 afmetingen

• 2 dekselvarianten (gesloten / transparant)

• AlSi 12 aluminium

• glasvezelversterkt polyester

• IP 66

• koppelbaar met flens
• IP 65

Klemmen- en
apparaten kasten

PC FLENS

POLYMAS

• 6 afmetingen

• 5 afmetingen

• 2 dekselvarianten (gesloten / transparant)

• polyamide

• polycarbonaat

• varianten met wartels

• koppelbaar met flens

• varianten met snelsluiting

• IP 65

• IP 65

POB-SPOORWEGBEHUIZINGEN

POLYGLAS / MINI-POLYGLAS

ECO/PCI

• 10 afmetingen

• 9 standaardbehuizingen

• 61 standaardbehuizingen

• polyester

• variant met zichtvenster

• polystereen

• RAL 7047

• variant met handgreep

• variant met uitbreekpoort voor wartels

• IP 66

• polyester

• variant met doorzichtig deksel

• IP 66

• IP 66

Wereldwijd ingeburgerde behuizingen
van een bewezen kwaliteit.

Klemmen- en apparaten kasten
De klemmen- en apparatenkasten van
PM Komponenten zijn de traditionele producten
voor de industriële installateur. Van een eenvoudige
aansluitkast tot de meest geavanceerde
toepassingen op boorplatforms. Al decennialang
van hoge kwaliteit en wereldwijd ingeburgerd.
De basis is de rechthoekige of vierkante behuizing,
de uiteindelijke oplossing is altijd klantspecifiek.
Wilt u een behuizing van hoogwaardige kunststoffen,
zoals ABS of polycarbonaat? Een behuizing van
robuuster polyester, aluminium of RVS? Wilt u
hierbij extra gaten, meerdere kabels of klemmen.
We bieden u optimale flexibiliteit omdat we alle
bewerkingen in huis uitvoeren en alle toebehoren
op voorraad hebben. We zijn dan ook in staat om in
korte tijd een compleet geassembleerde behuizing
bij u aan te leveren.

ALUFORM-PLUS

BOCUBE

SCHAKELKASTEN

ALUMINIUM

• 8 afmetingen

• 19 afmetingen

• 8 standaardbehuizingen

• 45 standaardbehuizingen

• AlSi 12 aluminium

• 117 standaard behuizingen

• ABS / glasvezelversterkt polyester

• AlSi 12 aluminium

• IP 67

• ABS of Polycarbonaat V0

• 2 dekselvarianten

• IP 66

• RAL 7035 of RAL 7024

• IP 65

• Tot IP 67

EUROMAS II

PC V0

RVS - IG

POLYESTER

• 29 afmetingen

• 19 afmetingen

• 24 standaardbehuizingen

• 27 standaardbehuizingen

• 116 standaardbehuizingen

• Lexaan 945 V0

• Stainless steel 14301/304

• glasvezelbversterkt polyester

• 2 dekselvarianten

• IP 66

• IP 66

• IP 66

COMBIBOX

BOCUBE - ALU

PCS / PCT / ABS

CS BOX

• 3 afmetingen

• 8 afmetingen

• 97 standaardbehuizingen

• 8 standaardbehuizingen

• glasvezelversterkt polyester

• 2 dekselvarianten

• polycarbonaat / ABS

• Polyamide PA6 / UL 94-V2

• koppelbaar met flens

• AlSi 12 aluminium

• 2 dekselvarianteen

• IP 65

• montage in 2 lagen mogelijk

• IP 69

• IP 66

• ABS of Polycarbonaat

“De basis is de
traditionele behuizing,
de uiteindelijke oplossing
is altijd klantspecifiek.”

• IP 65

• IP 66

PM KOMPONENTEN B.V.
Postbus 297
7000 AG DOETINCHEM
info@pmkomponenten.nl
www.pmkomponenten.nl

De bezieling van PM Komponenten
PM Komponenten biedt innovatieve maatwerkoplossingen van een constant
hoge kwaliteit. Dat is onze kracht, onze drijfveer. En dit gevoel wordt
gedeeld door iedereen die een rol heeft in de engineering van uw
behuizingen. Samen werken we dan ook iedere dag met veel kennis,
vakmanschap en bezieling aan slimmere en betere oplossingen.
PM Komponenten is een verkooporganisatie van ROSE,
BOPLA en KUNDISCH, Duitse fabrikanten van industriële
behuizingen en membraantoetsenborden. Samen
met deze zusterbedrijven maakt PM Komponenten
deel uit van het Zwitserse, beursgenoteerde
en wereldwijd actieve Phoenix Mecano AG.

Alle verkooptrajecten en assemblagewerkzaamheden voldoen aan het
in het kwaliteitshandboek genoemde kwaliteitsmanagementsysteem
volgens de norm NEN-EN 9001:2008.

www.pmkomponenten.nl

