
REM-TechnikDodavateléPodpora

Svět produktů
průmyslové a domovní automatizace

rem-technik.cz

Spolehlivý obchodní a technický tým

• rychlá reakce na požadavky a dotazy
• odborné konzultace
• kvalifikovaný tým
• dodávky zboží do druhého dne
•  návrh technických řešení  

pro specifické aplikace 
•  online sekce s aplikačními postupy, 

CAD výkresy a katalogy 

Profesionální produktová školení

•  programování PLC VIPA a IDEC
•  dotykové displeje a vizualizační software
•  práce s elektrickými pohony IAI
•  prezentace bezpečnostních systémů
•  prezentace bezdrátových systémů  

a další

Vždy aktuální webové stránky
www.rem-technik.cz

Možnost objednání produktů přes e-shop na 
www.rem-shop.cz

Pravidelné informace o produktech  
a novinkách v bulletinu REMinfo  
a v elektronických e-novinkách

Řídicí systémy a displeje VIPA

Synergie, která funguje Společnost VIPA se za více než 25 let vypracovala na celosvětově známého poskytovatele 

kvalitních automatizačních systémů, které patří ke špičce současných technologií. 

Společně se společností YASKAWA jsou vždy o  krok vpřed. Do jejich portfolia spadají 

produkty řídicí techniky, přes technologie pohonu, až po robotiku. 

I vy využijte zkušenosti a know-how technicky optimalizovaných systémů VIPA a YASKAWA.

INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s.r.o.
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Zastupujeme přední inovativní výrobce především  
z Německa a Japonska.

REM-Technik s. r. o.
Klíny 35, 615 00 Brno
tel.: +420 548 140 000
fax: +420 548 140 005
office@rem-technik.cz

Najdete nás na: 

www.rem-technik.cz

INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s.r.o.

Technologická novinka mezi pohony

představuje LeanMotory

IDEC řídicí systém FC6A Plus str. 8 VIPA displeje str. 10IAI pohony str. 5

NoviNky 2018

PLC SmartAXIS Pro/Lite  str. 12

Servoměnič SD6  

s bezpečnostním modulem str. 5

Frekvenční měniče GA700  str. 18

EOS4
bezpečnostní světelné závory | str. 7
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Přehled produktů

Průmyslová PC Lineární pohony 
a SCARA roboty

Senzorika

Komponenty  
pro spínání

průmyslová PC 
s dotykovým 
displejem 

průmyslová PC  
montáž na pohyblivé 
rameno

routery pro 
vzdálenou správu

průmyslová PC Ethernet switch
lineární pohony 
s jezdcem

lineární pohony 
válcový typ

víceosé systémy XYZ rotační pohony SCARA Roboty

bezpečnostní 
tlačítka

Bezpečnostní
systémy

bezpečnostní 
3polohové spínače

relé s nuceně 
vedenými  
kontakty

bezpečnostní 
nožní spínače

speciální senzory pro 
detekci barev, měření 
vzdálenosti, průměru

ultrazvukové  
senzory

senzory  
pro měření 
náklonu a úhlu

relé napájecí zdroje nožní spínače koncové spínače

bezpečnostní 
lankové spínače

Software

www.rem-technik.cz www.rem-technik.cz

Automation Organizer 
pro programování PLC  
a parametrizaci displejů IDEC

intuitivní vizualizační software 
MOVICON pro programování 
dotykových displejů VIPA

jednotný a jednoduchý 
programovací software pro 
všechny robotické systémy IAI

programovací a řídicí software 
CODESYS pro víceosé operace  
u STÖBER servoměničů

software MOSAIC Safety Designer pro 
programování a diagnostiku bezpečnostní 
programovatelné jednotky od REER 

VIPA SPEE7 Studio se syntaxí S7 
pro hardwarovou konfiguraci, 
programování a vizualizaci

Software

Speciální 
obory osvětlení a signalizace bezdrátová zařízení

Řídicí 
systémy

Slio CPU /  
decentralizovaný 
I/O System

řídicí systém MICRO řídicí systém 
300S+

řídicí systémy programovatelné ve STEP7, TIA Portal od Siemens  
nebo SPEED7 Studio od VIPA

PLC s Ethernetem, USB 
portem, volitelně  
webServer

kompaktní PLC  
s displejem/ 
bez displeje

indukční a optické 
senzory

Průmyslové 
displeje

dotykové displeje se 
zabudovaným PLC  

dotykové displeje velikosti 4,3" až 12,1", vybrané typy  
i do mínusových teplot, Panel PC od velikosti 10,1" až 21,5"

dotykové displeje, 
rozšířený teplotní 
rozsah, ATEX 2/22

Pohyb, pohony,
převody

převodovky planetové 
a úhlové

hřebenové pohony,
hřebeny a pastorky

servoměniče,
motion controller

servomotory  
a vřetenové 
servomotory

frekvenční měniče 
pro asynchronní 
motory

Bezpečnostní
systémy

bezpečnostní  
světelné závory

bezpečnostní 
programovatelná 
jednotka MOSAIC

bezpečnostní 
relé

bezpečnostní 
RFID spínače

bezpečnostní 
skenery

senzory a lišty  
pro výtahy, dveře, 
vrata, brány

Bezpečnostní
systémy

bezpečnostní 
oplocení 
strojů

bezpečnostní, 
elastomerové, 
vlnovcové spojky

senzory a spínače pro extrémní aplikace:  
Ex prostředí, extrémní teploty, vibrace,  
silné znečištění, solná mlha, čisté prostředí

Měření
a regulace diferenční a průmyslové 

spínače a snímače tlaku
snímače teploty, 
vlhkosti a CO2

klapkové 
pohony

pokojové 
termostaty 
a ovladače

ovládací panely 
pro místnosti

kontrolky a tlačítka

bezpečnostní nárazníky 
a nášlapné rohože
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