LIITTIMET
YLEISKATSAUS
Täydellinen valikoima innovatiivisia ratkaisuja
mihin tahansa teollisiin sovelluksiin

INNOVAATION PERINNE VUODESTA
1938 LÄHTIEN
ILME suunnittelee ja valmistaa
kokonaisratkaisuja järeisiin
sähköliitäntöihin.
Pääkonttori on Milanossa ja
tytäryhtiöt avainmaissa.
Ihmiset ovat elintärkeitä
menestykselle ja kasvulle ILME:ssä
jakaen intohimon innovaatioon,
äärimmäiseen vastuullisuuteen ja
osallistumiseen.

Yritys on sitoutunut kehittämään
teknologiaa aloilla, joilla on eniten
vaikutusta palvelemiensa toimialojen
tulevaisuuteen: korkealaatuinen ja
turvallinen kaapelointi, sopivimpien
materiaalien tutkimus, nopeat
toimitukset ja helposti saatavilla
olevat palvelut samalla, kun
pyritään energiansäästöön ja
ympäristönsuojeluun.

Valitse

TEOLLISUUTEEN

Teknologinen innovaatio on
ILME:n kilpailukyvyn pääpilari.
Teollisuusautomaation
sähköliitäntäsektorissa, ILME on
tunnustettu toimija patenteistaan ja
tuotemerkeistään.
ILME tarjoaa täysin integroidun
valikoiman korkealaatuisia tuotteita ja
palveluita kaikentyyppisiin liitäntöihin
mihin tahansa sovellusvaatimuksiin.
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TEKNOLOGIAVALIKOIMA

SQUICH®

CDSH

CKSH

LIITIN
JOKAISELLE

SUURI TIHEYS ILMAN
TYÖKALUJA

HELPPO JOHDOTUS
KOMPAKTISSA TILASSA

Nopeita, helppoja ja turvallisia
liittimiä ilman työkaluja säästäen
jopa 50 % johdotusaikaa,
tärinänkestävä.

SQUICH® -liitäntä, 10 A -koskettimet,
jopa 70 % enemmän koskettimia
verrattuna vakiosarjoihin.

Kaikki edut ILME SQUICH®
-liitännästä koossa 21.21.
Pysty ja suora liitos.

MIXO

CQ 12

JEI®

RAKENNA
LIITTIMESI

KOMPAKTISUUS
TÄYTTÄÄ SUORITUSKYVYN

VAKIOVAIHTOEHTO

Modulaarinen ja joustava järjestelmä,
joka sallii räätälöityjen liittimien
suunnittelun. Helposti käsiteltävä,
nopeasti asennettavissa.
Tilaa säästävä ratkaisu.

Kompakti ratkaisu suuren
tiheyden tarpeisiin. Luotettava,
16 koodausmahdollisuutta,
täydellinen pienille moottoreille
tähti/kolmio -kytkentöihin.

Laaja valikoima sisäosia
vakiosovelluksiin: luotettava,
kustannustehokkaita ratkaisuja
täyttämään perinteiset
tarpeet.
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C-TYYPPI

V-TYYPPI

T-TYYPPI

KLASSINEN
VALINTA

ERITYISEN
VANKKA

HUIPPULAATUINEN
MUOVI RATKAISU

Kotelot suunniteltu luotettaviin ja
kestäviin liitäntöihin: lukitussalvat
ruostumatonta terästä, profiloidut
tiivisteet, laaja käyttöalue.

Kotelot, pystysuunnassa suljettava
vipu ruostumatonta terästä
varmistamaan vakaan ja
IP67-vesitiiviyden.

Eristetyt termoplastiset
kotelot: mekaanisesti vankka,
kevyt, antistaattinen ja
korroosionkestävä.

COB

IL-BRID

CZ7

TOIMINNALLISUUS
LASKETAAN

KEVYT LUKITUS,
LUJAPITO

VANKKA
KYTKENTÄ

Moninapaisille liittimille
kaappien sisällä mahdollistaen
nopean asentamisen ja helpon
johdotuksen tarkastuksen
kallistusmekanismin ansiosta.

Täydellinen yhdistelmä
ruostumattomasta teräksestä ja
termoplastisesta materiaalista.
Saatavissa myös itsesulkeutuvilla
kansilla.

Kotelot, joissa on vankempi
vipu ruostumattomasta
teräksestä varmistamaan
IP67-vesitiiviyden.

sarja

sarja

sarja

sarja

sarja

sarja

IP68

180 °C

E-Xtreme®

UPOTETTAVA
MESTARI

LÄMPÖ
SUOJA

ÄÄRIMMÄISIIN
OLOSUHTEISIIN

Korroosionkestävät
alumiinikotelot yhdistäen IP68-luokan
suojauksen, EMC-suoja ja korkea
mekaaninen kestävyys.

Kuumankestävät tiivisteet
ja pinnoitus. Ruostumattomasta
teräksestä valmistetut lukitussalvat,
joissa on alumiiniset kahvat.

ILME-patentoitu titaaniplasmasuojaus.
Korroosionkestävät kotelot
kestävät jopa 3 000 tunnin
suolaruiskutustestin.

BIG

EMC

W-TYYPPI

TILA, JOTA OLET
AINA TARVINNUT

EI
HÄIRIÖITÄ

KORROOSIOTA
VASTAAN

Runsaasti tilaa mahdollistamaan
helpon johdatuksen ja jopa
piirilevyjen asennuksen
kannen sisälle. Ihanteellinen
ratkaisu XXL-tarpeisiin.

Kotelot, joissa johtava pinnoite
ja erityisjohtavat EMC-tiivisteet
varmistaen korkealuokkaisen
suojan.

Ruosteelta suojaava pinnoite
syövyttäviin ympäristöihin.
Varustettu erikoistiivisteillä,
nastoilla ja ruostumatonta
terästä olevilla lukitussalvoilla
saavuttamaan maksimaalisen
suorituskyvyn.
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HYGIENIC

LS-TYYPPI

HNM

ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN

NÄYTTÄMÖTEKNIIKKAAN

YHTEEN JA
ERIKSEEN

Paksut ja kiinteät termoplastiset
kotelot, joissa on erikoistiivisteet
ja lukitussalpoja, jotka kestävät
eniten käytettyjä kemikaaleja ja
elintarviketeollisuudessa käytettäviä
puhdistusratkaisuja. ECOLAB®hyväksytty.

Täysin musta väriltään,
LS-sarja on ihanteellinen
ratkaisu viihdeteollisuuteen,
sopii kaikille sisäosille.

Kotelot ja sisäosat
erikoisella kitkaa vähentävällä
käsittelyllä, testattu 10 000
liittämiskertaan saakka.

KESKISALPA

CK-CKA-MKA

JEI®

HELPPO PÄÄSY
ROBOTIIKALLE

KAIKKEIN
KOMPAKTEIN

VAKIOVAIHTOEHTO

Kotelot suunniteltu teollisiin
sovelluksiin rajoitetulla
asennustilalla.
1 ruostomaton lukitussalpa
varmistaa helpon asennuksen.

Pienikokoiset kestomuoviset
ja metalliset kotelot vakio- tai
syövyttäviin ympäristöihin.

Useita vaihtoehtoja koteloille
vakiosovelluksiin: luotettava,
vankka, kustannustehokkaita
ratkaisuja, jotka täyttävät
perinteiset tarpeet.
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Headquarters

ILME S.p.A.
Via M.A. Colonna, 9
20149 Milano, Italy
info@ilme.com
Pääkonttorit Ruotsi ja Pohjoismaat

ILME NORDIC AB
Transportvägen 18
24642 Löddeköpinge, Ruotsi
T +46 46 182800
info@ilme.se
www.ilme.com

Konttori Stockholm

ILME NORDIC AB
Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna
T +46 855520280
Konttori Göteborg

ILME NORDIC AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
T +46 31 79 71 444
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Luettelot

