
Vi tillhandahåller innovativa lösningar inom strömförsörjning & belysning.  

Av Awimex får du tillgång till ett brett sortiment samt gedigen kunskap & support.

Mer information om våra produkter finner du i vår webbshop

Strömförsörjningsprodukter
Omformare & kombienheter



Vi säljer inte bara produkter – vårt fokus har alltid varit kvalitet, kunnande  

och service som tillsammans ger fungerande lösningar för dig som kund.  

Vi representerar idag ett stort antal världsomfattande tillverkare.  

Sortimentet kretsar idag kring i stort sett allt som har med strömförsörjning 

och utrustning för fordon, båtar och industri att göra. Vi har det mesta inom 

laddning, batteri, distribution, omvandling, varningsljus, belysning och  

kamerasystem. Allt för att öka tillförlitlighet och nytta.

I mer än 30 år har vi levererat  
innovativa lösningar inom  
strömförsörjning och belysning. 



Vår väl beprövade omformare som kan ta startströmmar upp till dubbla nominella 
effekten. Har använts i flertalet kommersiella installationer under många år. Ex i 
bussar, lastbilar och olika servicebilar. Några av modellerna är försedda med så 
kallade XFS relä = Transferrelä/nätprioriteringsrelä. Detta innebär att enheten har 
en ingång för 230V. Kopplas ”landström” till denna ingång så är det också denna 
som försörjer förbrukarna med ström. Kopplas denna ur så växlar enheten över 
till batteridrift. Ren sinusvåg och hög verkningsgrad för all typ av utrustning.
Fjärrkontroll inkl. 10m kabel, vilket tillåter både styrning och avläsning från ex. 
förarplatsen (tillval).

VST PURE SINUS är en serie omvandlare med ren sinusvåg  
vilket innebär att de kan driva i princip alla typer av laster.  
Inbyggda schuko- och USB-uttag bidrar till användarvänligheten.

PROsine 1800i/12V Artikelnummer 12105

PROsine 1800i/24V Artikelnummer 12115

VST PURE SINUS 300W 12V Artikelnummer 12222

VST PURE SINUS 600W 12V Artikelnummer 12223

VST PURE SINUS 1200W 12V Artikelnummer 12224

VST PURE SINUS 1500W 12V Artikelnummer 12225

VST PURE SINUS 2000W 12V Artikelnummer 12226

VST PURE SINUS 3000W 12V Artikelnummer 12227

VST PURE SINUS 2000W 24V Artikelnummer 12230

VST PURE SINUS 3000W 24V Artikelnummer 12231

PROsine

VST PURE SINUS 



Våra omformare från Cotek kan sammanfattas med 
ren sinusvåg, hög toppeffekt och hög verkningsgrad. 
Några av modellerna är försedda med så kallade 
XFS relä = Transferrelä/nätprioriteringsrelä. Detta 
innebär att enheten har en ingång för 230V. Kopplas 
”landström” till denna ingång så är det också denna 
som försörjer förbrukarna med ström. Kopplas denna 
ur så växlar enheten över till batteridrift.

Fjärrkontroll finns som tillval, vilket tillåter både 
styrning och avläsning från ex. förarplatsen

COTEK SE-400, 12V Artikelnummer 12251

COTEK SP-700, 12V Artikelnummer 12252 

COTEK SP-700, 24V Artikelnummer 12272

COTEK SP-1000, 12V Artikelnummer 12254

COTEK SP-1000, 24V Artikelnummer 12274

COTEK SP-1500, 12V Artikelnummer 12256

COTEK SP-1500, 24V Artikelnummer 12276

COTEK SD-2500, 12V, XFS Artikelnummer 12290

COTEK SD-3500, 12V, XFS Artikelnummer 12292

COTEK SD-2500, 24V, XFS Artikelnummer 12294

COTEK SD-3500, 12V, XFS Artikelnummer 12296

COTEK

INNOVATIVA LÖSNINGAR INOM  
STRÖMFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING



Phoenix-serien från Victron finns i en mängd olika 
storlekar och utföranden. Oavsett vilken variant du 
väljer så får du ren sinusvåg, hög toppeffekt och hög 
verkningsgrad.

Finns som 12, 24 eller 48 Volt samt i storlekar  
från 250VA till 5000VA.

Fjärrkontroll finns som tillval, vilket tillåter både 
styrning och avläsning från ex. förarplatsen.

Från Victron har vi också s.k. kombienheter där  
omformare och laddare sitter monterad i samma 
enhet. Serierna kallas Multiplus & Quattro och finns  
i storlekar från 500VA till 10000VA.

Phoenix



Kraftfulla omformare med avancerad teknologi, som kan ta startströmmar upp till 3 ggr. nominella  
effekten. Studers omformare finner du inom industri, fordon och båtar samt i system med solpaneler  
och vindgeneratorer. Ren sinusvåg, hög verkningsgrad och kompakt format. 

AJ275-12V Artikelnummer 12200

AJ350-24V Artikelnummer 12202

AJ400-48V Artikelnummer 12204

AJ500-12V Artikelnummer 12206

AJ600-24V Artikelnummer 12208

AJ700-48V Artikelnummer 12210

AJ1000-12V Artikelnummer 12212

AJ1300-24V Artikelnummer 12214

AJ2100-12V Artikelnummer 12216

AJ2400-24V Artikelnummer 12218

DEFAs omformare är dimensionerade för att tåla hård 
drift och ge bästa möjliga spänning. Samtliga modeller 
har ett inbyggt ”power save mode” som innebär att ström-
förbrukningen från batteriet är minimalt vid drift utan 
belastning. Omformarna levererar ren sinusvåg. 

Fjärrkontroll finns som tillval

Välj mellan 12 och 24 Volt.

Finns i storlekar från 300 – 2500 Watt.

Studer

DEFA



LPS-enheter från Clayton kan sammanfattas som ett 
”allt-i-ett” system! Omformare, batteriladdare och 
batteri i samma låda! Enheterna innehåller följande:

•  Kraftfullt och kompakt 100Ah eller  
160Ah 12V litium-jonbatteri med inbyggt BMS

•  230V-omformare med ren sinusvåg 
•  Inbyggd laddare för anslutning av landström,  

eller annan 230V-källa
•  DC-DC booster ger laddning via generator.  

Även för Euro 6-fordon
•  12V-utgång, 180A
•  Ingång för laddning från solpaneler, max 400W
•  Fjärrpanel och monteringskonsol ingår 
•  Hjälpstartsfunktion

LPS 1500W 100AH Artikelnummer: CP-CL2001

LPS 2500W 100AH Artikelnummer: CP-CL2002

LPS 3000W 160AH Artikelnummer: CP-CL2003

Clayton



AWIMEX INTERNATIONAL AB
Fabriksgatan 27 272 36 SIMRISHAMN

Telefon: 0414-160 50 / Fax: 0414-165 55
Epost: info@awimex.se

www.awimex.se
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