PM Komponenten.
Doordachte maatwerk behuizingen

Profielbehuizingen

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.

Profielbehuizingen
Flexibel en efficiënt

FILOTEC

BOS ECOLINE

• 100 standaardbehuizingen

• 3 profielvarianten

• 5 verschillende breedtes

• 4 profielformaten

• 3 profielhoogtes

• Afsluitdeksel uit ABS, RAL 7037

• 3 profielvarianten

• Afsluitdeksel met geïntegreerde wandbevestiging

• Afsluitdeksel uit geëloxeerd aluminium

• Tot IP 54

• IP 40

ALUSTYLE

NOVOTRONIC 19

• 3 profielvarianten

• 2 formaten (hoogte 3HE): 28 en 42 TE

• 4 profieldoorsneden

• Uitvoering met aansluitruimte

• Goede EMC-afscherming

• Optioneel transparante deksel

• Poedercoating RAL 7024 of 9006

• IP 65

• Tot IP 67

Profielbehuizingen
Het geheim van een klantspecifieke profielbehuizing
schuilt niet in de profielen zelf. De toegevoegde waarde
zit in de assemblage. De afwerking met metalen
of kunststof eindkappen, het volledig uit profielen
opbouwen van een behuizing en het inrichten van
de profielbehuizing volgens uw specifieke wensen.
Flexibiliteit en lagere kosten zijn hierbij het uitgangspunt,
zodat we op een kostenefficiënte manier voor iedere
vraag een kwalitatieve behuizing kunnen ontwikkelen.

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

NOVOTRONIC

PROFITRONIC I

ALU TOPLINE

PROFITRONIC 1A / 1F

• 5 profielformaten

• 6 standaardbehuizingen

• 4 basisformaten

• 3 profielformaten

• 20 standaard behuizingen

• RAL 9005

• 2 hoogtes

• 29 standaard behuizingen

• IP 65

• Verschillende dekseluitvoeringen

• Horizontaal gedeelde profielen

• Tot IP 65

• Geïntegreerde wandbevestiging

• “Onzichtbare” wandbevestiging

• Tot IP 65

• IP 40

MULTITRONIC TS / TS-F

ALUBOS

ALURAIL

PROFITRONIC 19

• 9 profielformaten

• 3 profielvarianten

• 2 basisformaten

• 3 formaten (hoogte 3HE): 19, 28 en 42 TE

• 34 standaard behuizingen

• 9 profielformaten

• 7 standaardlengtes

• Uitvoering met aansluitruimte

• Tot IP 65

• Goede EMC-afscherming

• Variabele positionering van de opzetmodules

• Optioneel transparante deksel

• Designdichtingen in 5 kleuren

• Railmontage

• IP 65

• Tot IP 65

• IP 40

MULTITRONIC

ALUPLAN

INTERTEGO

PULT PROFITRONIC

• 9 standaardbehuizingen

• 2 profielbreedtes

• 2 profielbreedtes

• 3 standaardbehuizingen

• Uitvoering met geïntegreerd koelprofiel

• 16 standaardmaten per profielformaat

• 18 standaardafmetingen

• spuitgiet aluminium

• RAL 9005

• Goede EMC-eigenschappen

• Goede EMC-eigenschappen

• Tot IP 65

• IP 40

• IP 65
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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

