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firmamız önemli bağlantılar gerçekleştirmiştir. 

Ülkemizdeki her sektöre daha kaliteli ve 

dayanıklı ürünleri en uygun fiyat ile sağlayarak 

müşterilerimizin beklentilerine sunmayı bir görev 

edinip bu yolda kendimizi yenileyerek daima 

kaliteyi sunma uğraşında olacağız. İkon Teknik’le 

çalışmayı seçen herkesle karşılıklı memnuniyete 

ve güvenilirliğe, verdiğimiz hizmette kaliteye ve 

yeniliğe dayanan, daima kazandıran bir birliktelik 

kurmak.

2016 yılında maddi imkânsızlıkları aşarak,bir 

çok araştırma ve arge çalışmasından sonra 

fedakârlıklarla hayal âleminden mucize gibi doğan 

İkon Teknik Elektrik Otomasyon Mühendislik İşleri 

alanında faaliyete başlamıştır. Firmamız şu an tüm 

Türkiye, Asya ülkeleri ve Ortadoğu’da ithalat ve 

ihracat faaliyetlerini yürütmektedir. Başta Slipring, 

DC Contactor ve Sensör Teknolojilerinin ithalatı 

olmak üzere, Elektrik, Otomasyon ve Elektronik 

malzemelerinin alım satım, ihracat ve konusunda 

FİRMAMIZ
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• Kompakt

• İdeal sinyal iletimi (altın teknolojisi)

• Fiyat avantajı

• Su-toz koruması

• Kombin edilebilme özelliği

• Kanal sayısı : 2-4-6-8-12-18-24-36-48 60-72-128 ∞

• Gövde Seçenekleri: Alüminyum veya Paslanmaz Çelik

• Koruma Sınıfı: IP51-IP54-IP55-IP65-IP67 IP68 veya su geçirmez yapı

• Kanal Akımı:2A 4A 6A 8A 10A 15A, 20A, 30A, 50A, 80A ve 200A

• Devir Sayısı: 10.000 d/dk’ya kadar çalışma

• Kontak Yapısı: Gümüş-Gümüş, Altın-Altın veya Bakır-Çinko-Altın olabilir.

• Pnömatik: Basınçlı hava iletim kanalı eklenebilir.

• Çeşitli ölçülerde flanşlar eklenebilir.

• Ethernet, Profilbus, Devicenet, Sercos gibi bir çok sinyal iletebilme seçeneği

STANDART SLİP RİNG

Distribütör Olduğumuz Slip Ring Firmaları

Slip ring aralıklı, kesintili veya sürekli dönmesi istenen her elektromekanik sistemde güç ve/veya veri 

iletimi için kullanılan ürünlerdir. Slip ring akım toplayıcı, iletişim bileziği, fırça tutuculu bilezik sistemi, 

dönen elektrik konnektörleri, fırdöndü, döner mafsal veya döner elektrik eklemleri olarak da bilinir.

JINPAT
Electronics
Slip Ring
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+ 1 ile 250 kanal

+ 1000A’e kadar kanal akımı

+ 1 ile 10.000 d/dk arası çalışma

+ Ethernet, profibus, devicenet, sercos gibi birçok sinyali iletebilme

+ Bakır-Çinko-Altın, Gümüş-Gümüş ve Altın-Altın kontak seçenekleri

+ Plastik, Alüminyum veya Paslanmaz çelik gövde opsiyonları

+ 3mm ile 500mm arası iç çap seçenekleri

+ Standart koruma IP51 ve talep üzerine IP54, IP55, IP65,IP67, IP68 veya su geçirmez yapı

+ Hidrolik pnömatik hatların elektrik ve güç sinyalleri yanında taşınabilmesi

+ Mercury (Civalı) Slip Ring

+ Fiber Optic Slip Ring

+ Ethernet Slip Ring

MİLE GEÇMELİ SLİP RİNG

FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP
SLİP RİNG ÇEŞİTLERİ

Mile-geçmeli slipring üniteleri, her türlü sanayi şartlarında kullanıma uygun olarak

tasarlanmıştır. Güçlü yapıları ve uzun kullanım süreleri sayesinde çokça tercih edilir.

+ Yüksek Akım Slip Ring

+ High Speed Slip Ring

+ USB Slip Ring

ROTARY JOINT

DC KONTAKTÖR

Mekanik bir ürün olan Rotary Union/ Swivel Joint, ülkemizde döner eklem veya döner bağlantı olamanı 

olarak da bilinir. Kesintili veya sürekli hareket isteyen döner sistemlere sıvı ve gaz çeşitlerini iletmek için 

kullanılır.

Bu ürünler için ayrıca sıvı-gaz döner eklemleri, döner bağlantı elemanları (rotary union veya rotary joint), 

döner valf, döner akış valferi, döner mafsal (swivel joint), döner kaplin, döner hava-sıvı iletim cihazı gibi 

birçok farklı isimde kullanılır.

Hidrolik yağ, su, kimyasallar, buhar, hava, argon gazı, meyve suları ve diğer bir çok sıvı ve gaz iletiminde 

tercih edilirler. Tek kanallı olabildiği gibi birden çok kanallıda olabilir. Bu kanallardan hem sıvı hemde 

gazlar birbirinden bağımsız olarak taşınabilir. Mile Geçmeli ürünler tek kanallı ve birden çok kanallılar 

mevcut olmakla birlikte elektrikli slip ring ürünleriyle kombin edilebilirler. Standart olarak 600Bar basınca 

kadar kullanılabilen modellerimiz mevcuttur.

Rotary Joint ürünleri, Tekstil, Kağıt, Gıda, Kimya, Petrokimya, Boya, Alüminyum, Otomotiv, İlaç, Yapı 

malzemeleri, Konserve, Çimento, Konstrüksiyon teçhizatı, İçecek ve Gıda sektörü, Yer ve Duvar 

kaplamaları, Deri sektörü, Ağaç ve Kereste, Makina elemanları, Denizcilik, Madencilik, Petrol, Plastik 

Sektörü, Baskı gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Rotary Joint ürünleri elektrik slip ringleri ile kombine edilerek güç ve/veya data sinyallarini tek eksen 

üzerinden aktarımı sağlanabilir. Lütfen detaylar için bizimle iletişime geçin.

Aşırı yük işletme şartları dahil, normal devre 

şartlarında akımları kapamaya, taşımaya ve 

kesmeye yetenekli uzaktan kumanda edilebilen 

anahtarlama düzenekleridir.

Kullanım yerleri çok çeşitlidir; Elektrik motorlarına 

yol verilmesinde, kompanzasyon, ısıtma 

cihazlarının devreye girip çıkması gibi neredeyse 

bütün devrelerde ve sistemlerde kullanılırlar.

Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü 



6

diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özelliği devreyi daha sık açıp kapamaya ve aynı zamanda 

uzaktan kumandaya el verişli olmalarıdır.

Kontaktörler tek başlarına devre koruma elemanı olarak kullanılamazlar. Ancak bir termik rölelerle 

birlikte kullanıldıklarında devreleri aşırı yük akımlarına karşı korurlar.

Akış Sensörleri

• Ametek Switch

• Aokai Elektrik

• Gigavac

• ABB

• TE Connectivity

ÜRÜNLERİNİ SATTIĞIMIZ
BAZI MARKALAR

Askeri DC Kontaktörler ve diğer DC Kontaktörler seçenekleri için lütfen satış temsilcilerimiz ve 

mühendislerimizle iletişime geçiniz.

SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

Seviye
Sensörleri

Elektrokimyasal
Sensörler

Sıcaklık 
Sensörleri

Metal
Dedektörler

Titreşim 
Sensörleri

Foto Elekrtik
Sensörleri

Yaklaşım 
Sensörleri

Hız Sensörleri

Fiber Optik
Sensörler

Manyetik 
Sensörler

Pozisyon 
Sensörleri

Mesafe Ölçüm
Sensörleri

Linear
Sensörler

Etiket
Sensörleri

Endüstriyel Işık
Bariyelleri

Vibrasyon 
Sensörleri

Renk Sensörleri

Basınç
Sensörleri

Deplasman 
Sensörleri

Level Trasmiter Wireless Sensör

Nem Sensörleri

Touch Sensör Pick-Uplar
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