
Industriële automatisering 

AUTO-IDINDUSTRIAL

Componenten en systemen voor Industriële Automatisering
■ Monitoring: Datalogging, Remote services, IIoT & Industrie 4.0
■ Communication:  Protocol converters, Edge gateways, Wireless routers
■ Computing: Panel PC’s, Touchdisplays, HMI’s, Embedded box PC’s
■ Visualisation: Procesindicators, Tellers, Displays, SCADA software
■ Measurement:  Sensors,  Encoders, Inclinometers, lineaire meetsystemen
■ Control:
■ Transmission:

Frequentieregelaars, PLC’s, Batchcontrollers 
Sleepringen, Kabels, Connectors, Fiber optics www.duranmatic.nl



Duranmatic B.V. is een familiebedrijf 
en sinds 1985 de ideale handelspartner 
voor softwareontwikkelaars, system 
integrators, installateurs en machine-
bouwers. Wij leveren hardware, service 
en advies op het gebied van Industriële 
Automatisering, Auto-ID en Point of Sale.

Service- & Support afdeling
De kracht van Duranmatic ligt bij onze Service & Support afdeling. Deze goed opgeleide technische afdeling heeft alles in huis om u de beste 
ondersteuning te geven. Zij geven niet alleen telefonisch support, u kunt ook bij hen terecht voor o.a. installatie, reparatie, modificatie, 
service(contracten), remote beheer en opleidingen.   

Industrial Auto-ID Point of Sale

Onze afdeling Industrial levert systemen 
en componenten voor industriële 
automatisering. Wij bieden specifieke 
oplossingen voor vele bedrijfstakken en 
segmenten in de industriële sector.

De Auto-ID afdeling is gespecialiseerd 
in barcode- en RFID producten. 
De kracht van onze Auto-ID divisie ligt 
in onze persoonlijke betrokkenheid en 
vakinhoudelijke kennis.

Onze Point of Sale divisie is gespecialiseerd 
in het leveren van kassasystemen 
inclusief alle randapparatuur die op een 
verkooppunt wordt gebruikt.

Distributeur van kwaliteitsmerken
Wij hebben een zeer compleet productassortiment. Van A-merken tot brand-
labeled producten, met veel leveringen direct uit voorraad.

Skills door ervaring
Met onze 30+ jaar ervaring adviseren wij u de juiste oplossing, beantwoorden wij 
al uw vragen en bieden wij u professionele support en projectbegeleiding. 

Persoonlijk en transparant
Wij gaan voor een persoonlijke en transparante samenwerking met zowel 
onze klanten als onze leveranciers.

Hulp & ondersteuning
Ons Service & Support team staat altijd voor u klaar om snel en gericht hulp en 
ondersteuning te bieden.

2 www.duranmatic.nl



www.duranmatic.nl 3

■  Omdat u dan gebruik maakt van onze 30+ jaar ervaring in het adviseren van klanten in de aanschaf en gebruik van producten 
die gebruikt worden in industriële automatisering.

■  Omdat wij van onze leveranciers de exclusieve partner zijn en veel kennis van hun producten hebben.

■  Omdat onze leveranciers elkaar goed aanvullen en wij u daarom altijd het juiste product bieden.

■  Omdat u een partner wilt die niet alleen producten levert maar meedenkt en service & support  biedt.

■  Omdat voor ons een project pas een succes is als uw klant tevreden is.

Al onze leveranciers bieden producten en oplossingen volgens de laatste stand van de techniek en volgen de nieuwste  trends in de branche. 
Denk hierbij aan Industrie 4.0, IIoT, Cloud portals, Remote Connectivity & Wireless apparatuur.

Waarom Duranmatic Industrial als leverancier voor u:

TOSHIBA

CONNECT WITH CLOUD PLATFORMS >
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Winmate is een beursgenoteerde Taiwanese producent van industriële 
computers, displays en tablets. Alle producten worden in Taipei in eigen 
beheer ontworpen en geproduceerd.  Winmate levert producten met ATEX 
certificering, DNV marine keur, MIL-specificaties, medische richtlijnen en 
volledig waterbestendig tot IP69K. 

HMS Industrial Networks biedt oplossingen voor industriële communicatie. 
Met Anybus is er een zeer uitgebreid programma gateways (protocol-
converters) om apparaten met elkaar te laten communiceren. Het merk 
EWON richt zich op remote service en datamanagement via internet.  

Hakko Electronics is onderdeel van Fuji Electric en biedt met MONITOUCH 
een moderne HMI voor machine interfacing.  Met de prijsgunstige 
Technoshot en de high-end V9 series is er een totaalpakket  van 5,7 tot  
15 inch touch-HMI’s met opties als VPN en Remote Cloud verbindingen. 
Communicatie met ieder PLC merk mogelijk.

Producten
■  Panel PC’s
■  Embedded Box PC’s
■  Displays
■  Marine en IP69K uitvoering
■  Tablets

Producten
■  Protocol converters
■  Wireless bridges
■  VPN Routers
■  Cloud dataloggers
■  Edge IIoT gateways

Producten
■  Touch-HMI 5,7 – 15 inch
■  Tellus soft-HMI
■  Advanced serie met VPN
■  ATEX & DNV  modellen

Markten
■  Industriële machines
■  Gebouwautomatisering
■  Scheepvaart
■  Transport & logistiek
■  Agrarische industrie

Markten
■  Industriële productie
■  Gebouw automatisering
■  Machine netwerken
■  Transport & logistiek
■  Automotive

Markten
■  Industriële machines
■  Scheepvaart
■  Instrumentatie
■  Medische apparatuur
■  Automotive
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Fluidwell is een Nederlandse producent van robuuste en industriële 
Proces Indicators, Flow Rate/Totalizers, Batchcontrollers en Flowcomputers.  
Veel modellen zijn geschikt voor explosiegevaarlijke toepassingen en hebben 
ATEX en IECEx certificering.  

Kübler is producent en marktleider  van positie- en bewegingsensoren, 
sleepringen, tellers en proces-indicators. Kübler sensoren worden voor de 
volgende doeleinden gebruikt: terugkoppeling van snelheid, lengte, positie, 
inclinatie, hoekverdraaiing en signaal-transmissie. 

Horner APG uit Ierland ontwerpt en produceert besturingsproducten 
voor fabrieksautomatisering. Het programma bevat een breed scala aan  
industriële All-in-One controllers, bestaande uit programmeerbare 
HMI's met interne PLC en I/O. De producten onderscheiden zich in 
compactheid, flexibiliteit en gebruikersgemak.

Producten
■  Totalizers
■  Flow rate indicators
■  Batch controllers
■  Niveau, druk & temperatuur 
 weergave

Producten
■  Encoders
■  Lineaire meetsystemen
■  Inclinometers
■  Tellers & Proces displays
■  Sleepringen

Producten
■  HMI-PLC-I/O controllers
■  Remote I/O modules
■  Dedicated PLC’s
■  WebMi Cloud portal
■  IEC -61131 software

Markten
■  Proces instrumentatie
■  Maritiem - scheepvaart
■  Offshore industrie
■  Chemie en raffinaderijen

Markten
■  Machinebouw
■  Automotive
■  Wind- en zonne energie
■  Hijs & lift industrie
■  Voeding en medische industrie
■  Gaming en amusementsparken

Markten
■  Machinebouw
■  Automotive
■  Agrarische machines
■  Voedingsindustrie
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Toshiba is een marktleider op het gebied van aandrijftechniek, met  
specialisatie in frequentieregelaars voor 1 en 3 fase wisselstroom 
motoren.  Er zijn modellen tot  315 kW. Ze hebben hedendaagse functies 
zoals (ethernet-) netwerk aansluiting, intern EMC filter, veldbus koppeling 
en zijn gecertificeerd volgens UL, CE en CSA.

Advantech is marktleider voor industrie computers en levert 
innovatieve automatiseringsproducten en -oplossingen. Advantech biedt 
uitgebreide systeemintegratie, hardware, software, klantspecifieke 
producten en wereldwijde logistieke ondersteuning. 

EATON is een van 's werelds grootste producenten van elektrisch schakel-
materiaal, verdeelinrichtingen en factory automation componenten. 
Duranmatic verdeelt de “USA-made” producten in Noord Europa.

Producten
■  Panel PC’s
■  Embedded Box PC’s
■  Industriële monitors
■  ADAM remote I/O modules
■  Wireless solutions 

Producten
■  Contactors & breakers
■  Softstarters
■  Sensors en eindschakelaars
■  Frequentie regelaars
■  Schakelmateriaal

Markten
■  Industriële machines 
■  Intern transport
■  Hijs industrie
■  HVAC installaties
■  Lift industrie

Markten
■  Industriële machines
■  Gebouw automatisering
■  Transport & logistiek
■  IoT industrie

Markten
■  Industriële machines
■  Automatisering
■  Intern transport 
■  Energie transport

TOSHIBA

Producten
■     1- en 3 fase frequentie regelaars
■     Pomp en ventilator modellen
■     Remweerstanden
■     VFAS3 serie tot 315 kW
■     VFS15 serie tot 15 kW
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Renu Electronics is een producent van PLC en HMI producten uit Pune, India.  
De nadruk ligt bij de ontwikkeling op kleine, compacte modellen die flexibel 
en prijsgunstig zijn. Programmering via een IEC 61131 pakket maakt accep-
tatie eenvoudig en snel.

Wincomm is een Taiwanese fabrikant van embedded computer producten als  
Panel PC’s en displays. Wincomm richt zich met haar hardware en software 
geïntegreerde oplossingen op uiteenlopende omgevingen zoals industriële 
automatisering / human machine interface control en medische informatica 
en visualisering.

Datalogic is producent van automatic data capture en industrial automation 
producten voor de machinebouw, productiemarkt, retail, logistieke sector  
en de gezondheidszorg. Als leverancier van totaaloplossingen, heeft  
Datalogic  een lange geschiedenis van het creëren van innovatieve barcode 
lezers, mobiele computers en industriële sensoren.

Producten
■  HMI-PLC controllers
■  Intelligente HMI’s
■  Remote I/O modules
■  Rack & Micro PLC’s

Producten
■  Panel PC’s RVS-IP69K
■  Medische Panel PC’s
■  Medische box PC’s
■  ATEX Panel PC’s

Producten
■  Industrie sensoren
■  Barcode scanners
■  RFID lezers
■  Vision systemen
■  Veiligheid lichtschermen

Markten
■  Machinebouw
■  Automotive
■  Agrarische machines
■  Voedingsindustrie

Markten
■  Machinebouw
■  Voedingsindustrie
■  Medisch 
■  Offshore

Markten
■  Machinebouw
■  Automotive
■  Agrarische machines
■  Voedingsindustrie
■  Logistiek



Duranmatic B.V. 
Robijn 800 
3316 KE Dordrecht 
Nederland
Industrial +31 (0) 78 653 18 71 
Algemeen +31 (0) 78 631 05 99 
Industrial@duranmatic.nl 
www.duranmatic.nl
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