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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.
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.

Membraantoetsenborden
Wij bieden u diverse oplossingen voor
individuele en esthetisch aantrekkelijke
invoersystemen: kopertechnologie, zilvertechniek,
Mylar-domtechniek, ProfiLine en Doming.
Wij leveren toetsenborden in alle maten,

kleuren en designs – ons aanbod is enorm.
Of we nu praten over man-machine-interfaces
of handheld besturingen de bedieningen moeten
aan de gestelde eisen voldoen en daarnaast
gebruiksvriendelijk en stijlvol gevormd zijn.

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.

www.pmkomponenten.nl

PM Komponenten.
Doordachte maatwerk behuizingen

Handheldbehuizingen

Handheldbehuizingen
Robuust en ergonomisch

BOS

PILOT 10, 20 & 30

• 8 formaten

• 3 formaten

• diverse varianten

• Polyamide - Polyester

• RAL 9005 of RAL 9038

• RAL 1003 - RAL 1021

• tot IP 65

• tot IP 66

BOS ECOLINE

PILOT 50

• 3 profielvarianten

• Polyamide 6

• 4 profielbreedtes

• diverse varianten

• 3 standaard profiellengtes

• RAL 1003

• RAL 7037 voor de eindkap

• IP 65

• tot IP 54

Robuust en ergonomisch
Handheldbehuizingen worden in veel industrieën
toegepast voor het besturen, regelen en meten van
industriële processen. Het toepassingsgebied is
echter veel groter. We maken handheldbehuizingen
voor het registreren van pluk- en groeigegevens
in de kastuinbouw, het meten van lakdikte in
spuiterijen, het vastleggen van het vochtgehalte
in de houtindustrie en voor de registratie van
verkeersbewegingen. Al deze producten hebben één
ding gemeen: ze worden geassembleerd op basis
van uw specifieke wensen en werkomstandigheden.
Zo robuust als nodig en indien gewenst kiezen
we een andere behuizingsvorm of passen we de
ergonomie van het toetsenbord aan.

Altijd een passende oplossing
Wilt u een robuuste behuizing van hoogwaardige
kunststoffen of opgebouwd uit aluminium
profielen? Bedraad of wilt u juist de vrijheid van
een draadloze behuizing. Is er extra bescherming
nodig tegen stoten, water of stof? Zijn er specifieke
ergonomische eisen? Is er een combinatie gewenst
met een membraantoetsenbord? Ons eindproduct
is altijd klantspecifiek. De vele mogelijkheden is de
reden dat we niet in standaard producten denken.
We houden alle opties open, zodat onze oplossing
naadloos aansluit bij uw verwachtingen.

“We houden alle opties open, zodat onze oplossing
naadloos aansluit bij uw verwachtingen.”

ARTEB

TAGUAN

BOS STREAMLINE

PILOT 110 - 150

• 6 formaten

• 3 formaten

• 6 formaten

• 5 formaten

• afsluitkappen in 6 kleuren

• diverse varianten

• varianten met en zonder batterijvak

• diverse varianten

• RAL 7035

• RAL 5020

• RAL 7024 of 7035

• RAL 1003

• tot IP 65

• tot IP 40

• tot IP 65

• IP 65

BOPAD

BELUGA

ALUBOS

PILOT 250

• 5 formaten

• 3 formaten

• 3 profielvarianten

• 2 varianten

• diverse varianten

• diverse varianten

• 9 profielformaten

• Polyamide

• RAL 9005 of RAL 9016

• RAL 7021

• RAL 9005

• RAL 7021

• tot IP 65

• IP 65

• tot IP 65

• IP 65

BOCARD

TASTOMAT

ALUSTYLE

LIMANDA

• 3 formaten voor handheld

• 2 formaten

• 3 profielvarianten

• 2 formaten

• diverse varianten

• Polyamide

• 4 profielformaten

• Polyamide

• RAL 7024 en RAL 7035

• RAL 7035

• RAL 7024 of RAL 9006

• variabele inbouwdiepte

• tot IP 65

• IP 65

• tot IP 67

• RAL 7021

• varianten met en zonder batterijvak

• geschikt voor touch-integratie

• tot IP 65

