


Programovateľné relé PR200
Univerzálne riadiace relé pre priemyselné aplikácie a domové inštalácie 
s dvojriadkovým podsvieteným LCD displejom. 

Relé je vybavené: 
• logickými, časovými, čítacími, výstupnými funkciami a hodinami reálneho času.
• programovateľné cez USB pomocou logických symbolov-blokov (FBD)
• komunikačné rozhranie RS485 (Modbus RTU/ASCII)
• napájacie a pracovné napätie I/O: 230VAC alebo 24 VDC
• vstupy: 8DI + 4AI, rozšíriteľné externým modulom Mx110
• výstupy: 8DO (relé 5A/250VAC) + 2AO(4-20mA), rozšíriteľné externým 

modulom Mx110
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Vstupno-výstupné moduly Mx110
Mx110 sú samostatné a rozširujúce moduly k systémom s rozhraním RS485 
(Modbus RTU/ASCII). Sú určené pre zvýšenie I/O pripojení a zjednodušenie 
kabeláže v systéme.

Moduly sú vybavené:
• indikáciou vstupu/výstupu LED diódou
• programovanie a komunikácia cez RS485 (Modbus RTU/ASCII)
• napájacie a pracovné napätie 24 VDC
• vstupmi: do 16 DI alebo 8 AI
• výstupmi: do 16 DO (relé 4A/250VAC alebo NPN 400mA) 

alebo 8 AO (4-20mA/0- 10V)
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Procesný zobrazovač ITP11 pre signál 4-20 mA
Univerzálny zobrazovač signálu 4-20 mA inštalovateľný do panelu alebo dverí
rozvádzača. Je vhodný pre všetky aplikácie ktoré vyžadujú rýchlu inštaláciu. 
Pre montáž je potrebný štandardný kruhový otvor Ø 22,5 mm pre bežné signálky 
a ovládacie prvky rozvádzačov. Zobrazovanie v číselnom rozsahu pokrýva všetky
bežné priemyselné aplikácie. Vyhotovenie displeja v zelenej alebo červenej farbe.

Ďalšie vlastnosti:
• meranie a zobrazovanie signálu 4-20 mA
• škálovanie zobrazenej hodnoty od -999 do 9999
• montáž do kruhového otvoru Ø 22,5 mm
• tlmenie meraného signálu
• výpočet druhej odmocniny
• zobrazenie alarmu pre hodnoty signálu prekračujúce štandardný rozsah
• zablokovanie heslom proti neoprávnenej zmene nastavenia
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PLC s dotykovým displejom 7“ SPK207
SPK207 je univerzálne PLC pre priemyselné aplikácie s dotykovým displejom TFT 7“.
Je určené pre webové vizualizácie pre procesy v priemysle.

• krytie čelného panela a displeja IP65
• komunikačné sieťové rozhranie RS485, RS232, Ethernet, CAN
• podporované protokoly Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, CANopen
• 2x USB port a 1x SD slot pre kartu
• napájacie napätie 230VAC alebo 24 VDC
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Regulátor teploty TRM500
Univerzálny regulátor teploty so vstupom pre všetky typy odporových teplomerov
a termočlánkov s 2, 3 alebo 4-vodičovým zapojením. Vybavený 2x displejom, 
status indikovaný 3-mi LED. Výstupy: relé 5A alebo 30A, alarm relé 5A, 
logický výstup 0/5 V pre SSR.

Funkcie:
• On/Off alebo PID regulácia
• nastaviteľná linearizácia
• monitoring limitnej hodnoty
• manuálne nastavenie výstupu v rozsahu 0-100%
• vstupný filter pre digitálny vstup s nastaviteľnou časovou 

konštantou

05

Prevodníky teploty NPT3 a NPT1
Prevodník teploty na DIN lištu NPT1 a prevodník teploty do hlavice snímača NPT3
umožňujú pripojiť všetky typy odporových teplomerov a termočlánkov. 
Typ NPT1 umožňuje pripojiť snímače s 2 a 3-vodičovým zapojením a NPT3 
aj s 4-vodičovým zapojením a previesť výstupný signál na 4-20 mA.

Vlastnosti:
• napájacie napätie 24 VDC
• programovateľný cez USB pripojenie
• pripojiteľné teplomery: Pt50, Pt100, (Pt500-iba NPT3), Pt1000, Ni100
• pripojiteľné termočlánky: B, J, K, N, R, S, T
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Snímače teploty a vlhkosti vzduchu PVT10
a PVT100 s prevodníkom

Sú určené pre meranie relatívnej hodnoty vlhkosti, teploty a rosného bodu vzduchu
s vysokou presnosťou a stabilitou. Rozhranie RS485 s protokolom Modbus RTU
umožňuje prepojenie až 240 zariadení. Snímač má 2 analógové výstupy
konfigurovateľné ako 0-10 V alebo 4-20 mA.

Vlastnosti:
• napájacie napätie 24 VDC
• rozsah merania PVT10: 0... 95% RH / -20...+70 °C
• rozsah merania PVT100: 0...100% RH / -40...+80(120) °C
• 2x výstup 4-20 mA alebo 0-10V
• RS485 s protokolom Modbus RTU

07

Snímače tlaku PDxxx, s analógovým výstupom
Snímače vyrobené z materiálu AISI 316L určené pre meranie relatívnej hodnoty tlaku
médií kompatibilných s materiálom snímača. Použitie pre médiá do 100°C sa
vyznačuje vysokou presnosťou a stabilitou.

Vlastnosti:
• napájacie napätie 12...36 VDC
• rozsah merania tlaku: konfigurovateľný pri objednávke od -1 do 100 bar
• pracovná teplota meraného média -50...+100°C
• výstup 4-20 mA
• závitové pripojenie: konfig. pri objednávke: G1/4“, G1/2“, G3/4“, M20x1,5, 

M24x1,5
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Frekvenčné meniče Emotron VS10 / VS30
Miniaturizované skalárne meniče optimalizované pre malé pohony ventilátorov,
čerpadiel a iných zariadení s dôrazom na minimálne nároky na miesto pri inštalácii.
Konfigurovateľné cez obslužný panel, USB alebo WiFi rozhranie.

Vlastnosti:
• VS10-23: 1f/3f, 190-240 VAC +/-10%, výkon do 2,2 kW
• VS30-40: 3f/3f, 380-480 VAC +/-10%, výkon do 7,5 kW
• frekvencia siete: 45-65 Hz
• výstupná frekvencia: 0-599 Hz
• krytie: IP20 
• montáž: bez medzier medzi meničmi
• chladenie: do 0,75 kW pasívne, od 1,1 kW aktívne vlastným 

ventilátorom
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Frekvenčné meniče Emotron DSV15 / DSV35
Malé vektorové meniče pre dynamické pohony malých výkonov do 7,5 kW. 
Meniče skonštruované pre pohony žeriavov, zdvíhacích mechanizmov a pohonov 
so zvýšenými nárokmi na krútiaci moment. Meniče sú štandardne vybavené 
brzdnou jednotkou.

Vlastnosti:
• DSV15-23: 1f/3f, 190-240 VAC +/-10%, výkon do 2,2 kW
• DSV35-40: 3f/3f, 380-480 VAC +/-10%, výkon do 7,5 kW
• frekvencia siete: 45-65 Hz
• výstupná frekvencia: 0-599 Hz
• krytie: IP20
• montáž: bez medzier medzi meničmi
• chladenie: do 0,75 kW pasívne, od 1,1 kW aktívne vlastným   

ventilátorom

10

Frekvenčné meniče Emotron FDU-2Y / VFX-2Y
Ekonomické skalárne a vektorové meniče pre všetky typy pohonov s výkonmi do 15 kW.
Meniče v plastovom šasi s dvojriadkovým komunikačným displejom v českom jazyku.
Už v základnej výbave meniča sú dosky lakované do náročného prostredia, EMC filter
triedy C3 a brzdná jednotka. Tento rad ponúka široké spektrum rozširujúcich kariet
pre sieťovú komunikáciu.

Vlastnosti:
• FDU-2Y / VFX-2Y: 3-fázové, 380-480 VAC +/-10%, výkon od 0,75 do 15 kW
• frekvencia siete: 45-65 Hz
• výstupná frekvencia: 0-400 Hz
• krytie: IP20
• chladenie: aktívne vlastným ventilátorom
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Frekvenčné meniče Emotron FDU 2.0 / VFX 2.0
Najvyšší rad meničov so skalárnym aj vektorovým riadením pre všetky typy pohonov
s výkonmi do 3000 kW. Meniče s krytím až IP54 pre samostatnú montáž. Vybavené
sú dvojriadkovým komunikačným displejom s českým menu. Tento rad ponúka 
najširšie spektrum možností pre nasadenie v tých najnáročnejších aplikáciách.

Vlastnosti:
• FDU 2.0 / VFX 2.0: 3x230 až do 3x690 VAC, výkon od 0,75 do 3000 kW
• frekvencia siete: 45-65 Hz
• výstupná frekvencia: 0-400 Hz
• krytie: IP20, IP21, IP54
• montáž: v rozvádzači (IP20,21) alebo 

samostatne stojaci (IP54)
• chladenie: aktívne vlastným ventilátorom
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Ekonomické softštartéry
Jednoduché softštartéry pre základné aplikácie. Ponúkajú bezpečný plynulý rozbeh
s reguláciou dvoch fáz s interným by-passom. Vhodné pre výkony motorov do 15 kW,
riadené externým signálom 24VDC alebo 230VAC pre povel štart/stop.

Vlastnosti:
• napätie siete: od 3x230 do 3x460 VAC
• výkon motora: od 1,1 do 15 kW
• frekvencia siete: 50-60 Hz +-2 Hz
• krytie: IP20
• montáž: radová v rozvádzači
• chladenie: pasívne, max. 5 štartov / hod.
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Softštartéry Emotron TSA
Softštartéry s integrovaným by-passom a riadením všetkých troch fáz. Vhodné 
pre všetky druhy aplikácií v priemysle. Komunikačný displej s českým menu s ľahkou 
orientáciou a intuitívnym nastavovaním. Vhodné pre výkony motorov od 7,5 kW 
až do 250kW. Riadenie signálmi 24VDC z vlastnej I/O dosky, ktorá je napájaná
1x230VAC. V štandardnej výbave lakované dosky aj možnosť riadenia brzdenia 
protiprúdom.

Vlastnosti:
• napätie siete: od 3x230 do 3x690 VAC
• výkon motora: od 7,5 do 250 kW
• frekvencia siete: 50/60 Hz
• krytie: IP20
• montáž: radová v rozvádzači
• chladenie: aktívne
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Softštartéry Emotron MSF
Softštartéry pre ťažké prevádzky s trvale pripojeným riadením všetkých troch fáz.
Vhodné pre aplikácie s ťažkým rozbehom vyžadujúcim veľký krútiaci moment.
Komunikačný displej s číselným menu s rýchlym nastavením. Vhodné pre výkony 
motorov od 7,5 kW až do 1400kW. Riadenie signálmi z vlastnej I/O dosky, 
ktorá je napájaná 1x230VAC. Možnosť ovládania funkcie brzdenia protiprúdom.

Vlastnosti:
• napätie siete: od 3x230 do 3x690 VAC
• výkon motora: od 7,5 do 1400 kW
• frekvencia siete: 50/60 Hz
• krytie: IP20
• montáž: radová v rozvádzači
• chladenie: aktívne
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Externé ovládanie meniča EOM
Riadiaca skrinka pre individuálnu montáž určená na diaľkové ovládanie frekvenčného
meniča z miesta obsluhy.  V základnej výbave prepínač smeru otáčok motora 
a regulačný potenciometer. Rozšírená verzia s displejom zobrazujúcim aktuálne
otáčky motora resp. hodnotu z procesu riadeného meničom.

Vlastnosti:
• napätie: pasívne prvky 24VDC
• krytie: IP56 alebo IP65
• montáž: na stenu
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Pákové ovládače a pedály Gessmann
Výrobca Gessmann GmbH už viac ako 60 rokov vyvíja a vyrába vysoko kvalitné
priemyselné kontroléry pre žeriavy, elektro-hydrauliku, manipulačnú techniku,
priemyselné aplikácie, vlaky a lokomotívy, železničné a stavebné stroje.

• jednoosé a viacosé pákové ovládače
• dvojpákové ovládače
• prepínače pre zdvíhacie zariadenia
• ovládače manipulačnej techniky
• pedály pre zváracie stroje
• pedály pre železničné a cestné vozidlá
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Žeriavové kreslá Gessmann
Kompletné ovládacie kreslá pre žeriavy, stavebné stroje, koľajové vozidlá a lode.
Všade, kde je potrebné pohodlné a bezpečné usadenie obsluhy s pohodlným 
dosahom na ovládacie prvky vhodné pre dlhodobú prácu. Ergonómia sedu 
je garantovaná.

Kreslá pre:
• žeriavy a zdvíhacie zariadenia
• obsluhu manipulačnej techniky
• koľajové vozidlá
• stavebnú a cestnú techniku
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Brzdné odpory 
Najčastejšie nasadenie brzdných odporov je inštalácia k frekvenčnému meniču, 
kde rezistor umožňuje meniču spotrebovať prebytočnú energiu vznikajúcu 
pri brzdení točivého stroja s veľkou zotrvačnosťou. Táto energia je premenená 
v brzdnom rezistore na teplo.

Možnosti dodávky:
• odpor od 0,1 Ohm až po tisíce Ohmov podľa požiadavky
• výkon od 50 W až po 350 MW
• podľa konštrukcie: drátenné zalievané v Al púzdre, plechové, liatinové
• krytie od IP00 až po IP23, na dopyt aj vyššie krytie
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Zemniace odporníky a rezistory pre koľajové
vozidlá

Špeciálna kategória vysokovýkonných rezistorov pre nasadenie v ťažkých 
podmienkach priemyslu energetických sietí a koľajovej dopravy. Konštrukcia 
rezistorov zo špeciálnych odporových plechov alebo odliatkov, ktoré umožňujú rýchlo
absorbovať výkon a súčasne sú veľmi rýchlo chladené vďaka veľkej styčnej ploche 
a prirodzenému alebo nútenému náporu vzduchu.

Možnosti dodávky:
• odpor od 0,1 Ohm až po tisíce Ohmov podľa požiadavky
• výkon od 50 W až po 350 MW
• podľa konštrukcie: plechové, liatinové
• pre vozidlá: pod podlahu alebo na strechu
• zemniace odpory v uzavretom boxe pre VN siete
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Monitoring zaťaženia Emotron M20 (EL-FI)
Emotron M20 je špeciálne vyvinutý prístroj, ktorý je schopný ochrániť pred 
poškodením nielen motor, ale najmä mechanické zariadenie rotačného stroja, 
ktoré je motorom poháňané. Systém pracuje na princípe presného merania viacerých 
elektrických veličín na prívode k motoru. Hlavné prínosy zariadenia sú: okamžitá 
kontrola záťaže točivého stroja v kW alebo v % výkonu, jednoduchá inštalácia, veľká
variabilita a možnosti nasadenia, užívateľsky prehľadné a rýchle nastavenie.

Vlastnosti:
• napätie siete: od 1x230 po 3x690 VAC
• prúd motora: 0 ... 999 A
• frekvencia siete: 50/60 Hz
• krytie: IP20
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Vačkové otočné spínače, koncové spínače
Vačkové otočné spínače Gessmann GE a NU sú primárne určené pre registrovanie 
koncových alebo iných polôh na osi rotujúceho stroja. Najčastejšie použitie 
je napr. na VN odpojovačoch pre registráciu polohy alebo na otoč mačky žeriava.
Otočné spínače môžu byť vybavené aj prevodom, potenciometrom pre trvalé 
snímanie polohy a kontaktmi až pre 16 pozícií. V sortimente sú aj bežné 
koncové spínače.

Vlastnosti:
• napätie kontaktov: do 250VAC / 6A
• počet kontaktov na osi: 16
• prevodovka: od 2:1 až po 320:1
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Bezkontaktné snímače, indukčné snímače
Indukčné snímače na bezkontaktné snímanie kovových predmetov. Princíp snímania
indukčného snímača je založený na ovplyvňovaní striedavého elektromagnetického
poľa okolitými kovovými predmetmi. Prítomnosť alebo neprítomnosť kovových 
objektov je zisťovaná v definovanej vzdialenosti od snímača. Indukčné snímače 
sú k dispozícii a digitálnym alebo analógovým výstupom.

Vlastnosti:
• mechanická montáž: závit M5, M8, M12, M18, M30, M50, kvádrový, valcový
• snímacia vzdialenosť: od 1,5 mm
• pripojenie: s káblom, s konektorom, so svorkami
• napájanie: 10-36 VDC / 20-250 VAC
• výstup: 0/1, 0-10V, 4-20mA
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Rozvádzače pre meranie a reguláciu
Pre našich zákazníkov pripravíme aj rozvádzače pre MaR aplikácie na mieru. 
Do rozvádzačov inštalujeme produkty z nášho sortimentu ale aj produkty iných
výrobcov podľa projektu a požiadaviek zákazníka. Hotový rozvádzač vybavený 
podľa potrieb zákazníka skracuje čas nábehu prevádzky ako aj rozsah montážnych
prác na mieste inštalácie.
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Služby, montážne práce
Dodávkou komponentov z nášho sortimentu naša práca nekončí. Frekvenčné meniče,
softštartéry a ďalšie zariadenia obvykle vyžadujú parametrizáciu a oživenie na mieste
inštalácie. Túto službu považujeme za nevyhnutnú pre správne fungovanie dodaných
výrobkov a dosiahnutie spokojnosti zákazníka.

Naše služby zahŕňajú:
• obhliadka miesta inštalácie a získanie presnej špecifikácie požiadaviek zákazníka
• spracovanie cenovej ponuky
• dodávka projektovej dokumentácie
• realizácia montáže
• parametrizácia a oživenie
• revízia a revízna správa

Referencie
Nič nepresvedčí nových zákazníkov viac ako spokojnosť s dodávkami z minulosti. 
Medzi našich klientov patria významné priemyselné podniky v rámci celej SR. 
Vybrali sme niekoľko fotografií z dodaných zákaziek.
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