RELKO s.r.o. - váš dodavatel elektropřístrojů
ABB
-

Elektronické přístroje
Inteligentní instalační systémy
Kompenzace, regulátory účiníku
Polohové spínače LS
Modulární přístroje – Systém pro M
Motorové spouštěče
Nožní spínače
Odpínače, přepínače a spínače
Pojistkové systémy

-

Rozvodnice a rozvaděče
Řadové svorky
Stykače a nadproudová relé
Softstartéry
Zábleskové ochrany TVOC
Chrániče a jističe
Měřící, signalizační a ovládací přístroje

EAW Relaistechnik

- Návěstní padáčková relé RA 70

na činný nebo stálý proud, střídavá nebo stejnosměrná provedení k signalizaci poruchových stavů

- Elektromechanická spínací relé RELOG

2RH01, 2RH02, 2RH30, 2RH32, 2RH35, 4RH10, 4RH12,4RH40,4RH42

MERSEN (Ferraz)
-

Ochrana proti nadproudu (pojistky a pojistkové systémy)
Ochrana proti přepětí
Elektronické systémy pro řízení energie
Chlazení výkonové elektroniky
Nízkonapěťové a výkonové vypínače a stykače
Napájecí systémy pro kolejová vozidla

SIEMENS
Digital Factory & Process Industries and Drives

Automatizační systémy

Ucelené portfolio průmyslových automatizačních systémů: programovatelné automaty, průmyslový software,
programovací přístroje, vizualizační software i hardware, řízení na bázi PC

Mikrosystémy, malé řídicí automaty
Logo -inteligentní relé (8 vstupů, 4 výstupy)
Logo -Power (napájecí zdroj v designu Logo)
Logo -Contact (bezbrumový stykač v AC 3 do 4 kW v designu Logo)
Simatic S7-200, S7-1200 – malé řídící systémy

Průmyslové automatizační systémy

řada Simatic S7

Průmyslová spínací technika SIRIUS

Spínací přístroje pro rozvod energie, spotřebičové vývody, skříně a klimatizace pro průmyslové rozváděče,
nízkonapěťové rozvaděčové systémy.
-

stykače ke spínání motorů do 450 kW
stykače pro zvláštní použití
pomocné stykače a relé včetně příslušenství
softstartéry a polovodičové přístroje
jistící přístroje
spotřebičové vývody a motorstartéry
měřící relé a řídící přístroje
bezpečnostní technika
polohové a bezpečnostní přístroje
povelové ovladače a signalizační přístroje

Spínací přístroje k rozvodu elektrické energie včetně bohatého příslušenství
Řešení pro přenos, rozvod a ovládání silnoproudé části elektrické sítě. Rozváděčové skříně, přípojnicové systémy

Standardní pohony

Komplexní řešení Vašich pohonů. Motory, frekvenční měniče, generátory, mechanické pohony, pohony pro dynamicky
náročné aplikace.

Instalační technika
ALPHA, BETA, GAMMA nebo DELTA - elektrická instalace od A do Z
SIVACON - ALPHA - rozvodnice, rozváděče a řadové svorky
SENTRON – instalační přístroje
DELTA – domovní spínače a zásuvky

Napájecí zdroje
V oblasti napájení SIEMENS nabízí celou řadu kvalitních a cenově dostupných napájecích zdrojů. Vybrat si můžete jak
ze spínaných napájecích zdrojů, tak i neřízených zdrojů.

Průmyslová identifikace
RFID systémy
Systémy pro čtení kódů

Procesní instrumentace

Přístroje pro analýzu kapalin a plynů, měření hladiny, průtoku, teploty a tlaku. Plynové chromatografy, procesní
spektrometry, pozicionéry, regulátory, vážicí systémy a zapisovače.

SIEMENS Building Technologies
divize technologie budov pro vytápění a vzduchotechniku
Produkty pro měření a regulaci

termostatické a regulační ventily
termoelektrické pohony a servopohony
prostorové termostaty a regulátory prostorové teploty
čidla teploty, tlaku, vlhkosti a kvality vzduchu

SENZORTECH

- Průmyslové senzory

indukční snímače dvojvodičové, třívodičové ISP, RMSV, UBM
optické snímače OIS
napájecí zdroje NZL

TE connectivity

Výrobky této firmy jsou dodávány pod obchodními značkami SCHRACK, OEG, AXICOM, AMP, RAYCHEM,
KILOVAC atd., jež jsou začleněny v koncernu TE Connectivity.
- relé slaboproudá a sdělovací
- miniaturní V23026- , V23079-, V23101-, V23105- jazýčková V23100-V4…, V23100-V45..
- relé V23030-, V23154- (náhrada relé LUN), V23003- relé síťová, průmyslová a bezpečnostní
- do plošných spojů a do patic V23057-,V23061-,V23092-, RT1..,RT3..,RT4.., RP3..,RP4.., RY..,
RE03., zásuvky RT78725,RT78726,RY78626 a příslušenství
- do plošných spojů a na fastony T9A-, T92- bezpečnostní relé s nuceným ovládáním kontaktů SR4,V23050- průmyslová relé do zásuvek na lištu DIN PT570.., MT3.., RP700PC, RM..,
- relé automobilní
- řady V23072, V23033, V23133 atd.
- konektory včetně vf a automobilních
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