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Profesionální společnost
OEM Automatic, spol. s r. o. je profesionální obchodní a marketingová společnost, která patří do skupiny
OEM Automatic s hlavním sídlem ve Švédsku. Již více než 40 let buduje tato mezinárodní společnost
úzké a dlouhodobé vztahy se specializovanými předními světovými výrobci a dodavateli komponentů
pro průmyslovou automatizaci a poskytuje svým zákazníkům
technickou a obchodní podporu.

Fakta

EFEKTIVNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
OEM Automatic, spol. s r.o. sídlí ve Zdibech u Prahy, kde je
centrální sklad, který umožňuje rychle a efektivně uspokojit
požadavky našich zákazníků na českém a slovenském trhu.
Společnost vytvořila v každé zemi skupinu obchodních zástupců,
skupinu produktových specialistů pro dané komponenty,
zákaznický servis a logistické zázemí. To vše zajišťuje vysoce
specializované a efektivní služby zákazníkům.

Založeno

1991

Zákazníci

více než 1 200

Kancelář a sklad
Zaměstnanci
Dodavatelé

Zdiby
31
cca 30

Kanceláře OEM Automatic naleznete ve Švédsku, Norsku, Finsku,
Dánsku, Anglii, Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Česku
a na Slovensku.

OEM JAKO SPOJOVACÍ ČLÁNEK
ZÁKAZNÍKŮM
OEM Automatic jako přední dodavatel komponentů pro
průmyslovou automatizaci dlouhodobě spolupracuje se
specializovanými dodavateli na celém světě a působí jako jejich
prodejní a marketingová organizace na příslušném místním trhu.
Zde poskytuje obchodní, technickou, marketingovou a logistickou
podporu svým zákazníkům. Tím vytváří nenahraditelný spojovací
článek mezi výrobci a koncovými zákazníky.
Naším cílem je poskytnout co nejširší řadu výrobků a komponent
pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku. Pečlivým výběrem
specializovaných výrobců je u každé skupiny výrobků zajištěna
jejich maximální spolehlivost a výkonnost.

Specializovaní
výrobci
Přínosy pro naše výrobce:
• Komplexní nabídka produktů.
• Dlouhodobá spolupráce.
• Marketingová a prodejní podpora.
• Znalost místního trhu.
• Zpětná vazba pro další vývoj produktů.
• Efektivní logistické řešení.

SPECIALIZOVANÍ VÝROBCI
Každý výrobce, jehož výrobky dodáváme, je specialista ve
svém oboru a současně zaujímá místo ve světové špičce mezi
konkurenčními výrobci. Můžeme tedy nabídnout nejvýhodnější
řešení s výrobky, které využívají tu nejmodernější technologii.
Našim zákazníkům poskytujeme především:
• vysokou úroveň znalostí o výrobcích a jejich aplikacích
• efektivní logistiku a výbornou dodavatelskou schopnost
• širokou nabídku výrobků
• rychlé služby a technickou podporu
• přímou účast na místním trhu
• ﬁnanční sílu a stabilitu OEM International

Zákazníci
Přínosy pro naše zákazníky:
• Široká nabídka komponent od více než 30 dodavatelů.
• Vysoká kvalita produktů.
• Technická podpora produktových specialistů.
• Ulehčení procesu výběru nejlepšího a nákladově
efektivního řešení.
• Dodávka zboží ve správný čas a na správné místo.

Tel.: +420 241 484 940
E-mail: info@oem-automatic.cz
Web: www.oem-automatic.cz

Umeå

Åbo
Stockholm

Drammen

Tallin
Tranås
Göteborg
Riga

Allerød Malmö

Leicester

Panevèzys

Varšava

Zdiby
Trnava
Budapešť

Čtyři oblasti podpory - jeden partner
Abychom byli odborným a efektivním partnerem pro naše zákazníky, rozdělili jsme náš sortiment a
společnost do specializovaných produktových oblastí obchodu. Tímto způsobem jsme spojili výhodu
aplikační specializace sortimentu v jednotlivých divizích a výhodu dostupnosti velmi širokého portfolia
komponentů od jedné společnosti.

Komponenty
pro rozvaděče

Komponenty pro stroje,
bezpečnost a motory

Komponenty pro tlak,
průtok a pneumatiku

Komponenty a materiály
pro elektroniku

Komponenty pro rozvaděče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řadové svorky a držáky plošných spojů
Časová, kontrolní a SMS relé
Jističe, stykače, motorové spouštěče a deony
Napájecí zdroje, konvertory a UPS
Ovládací hlavice, přepínače a vypínače
Oddělovací a průmyslová relé
Průmyslové spínací a ochranné systémy
Pojistky a pojistkové držáky
Produkty pro řízení teploty a vlhkosti
Převodníky a kontroléry signálu
Komponenty pro průmyslový Ethernet
Panelové multimetry a analyzátory sítí
Kabely a kabelové průchodky
Ventilátory a ﬁltry
Průmyslové konektory
Osvětlení rozvaděčů
Rozvaděčové skříně
Kabelové žlaby a příslušenství
Mikro UPS

Komponenty pro stroje,
bezpečnost a motory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotoelektrické snímače
Ultrazvukové snímače
Inkrementální snímače
Indukční snímače
Kapacitní snímače
Elektronická počítadla
Regulátory teploty
Signalizační zařízení
Malé programovatelné automaty
Bezpečnostní světelné závory
Mikromotory
Bezpečnostní a statická relé
Bezpečnostní bezkontaktní spínače
Koncové spínače a mikrospínače
Magnetické spínače
Čerpadla, pumpy a děrovací stroje
Balancéry - polohovatelné závěry

SCANDINA VIAN CONSTRUCTION
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COMP . A/S

TAKENAKA SENSOR GROUP
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Komponenty pro tlak,
průtok a pneumatiku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solenoidové ventily
Tlakem ovládané ventily
Pneumatické válce
Filtrační a regulační jednotky
Konektory a cívky
Pneumatická šroubení a rychlospojky
Funkční konektory, regulátory průtoku a příslušenství
Hadičky a svazky hadiček
Měřidla tlaku a vakua
Snímače a spínače tlaku
Teplotní měřidla a snímače
Snímače síly
Nožní pedály, pneumatické spínače a tlačítka
Pneumatické logické členy, časové spínače a tlačítka
Snímače pH, vlhkosti, spínače průtoku a další
Kulové ventily

Komponenty a materiály
pro elektroniku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pájecí pasty a dráty
Tavidla
Čistící materiály pro elektroniku
SMD lepidla
Tepelně a elektricky vodivá lepidla
Zalévací hmoty
Ochranné laky
Speciální materiály pro elektroniku
Ruční pájecí stanice
Termostaty
Chladiče
UV vytvrzovací stanice
Konektory
Průmyslové lepicí pásky
Klávesnice a displeje

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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NAŠI DODAVATELÉ
výrobce krokových motorů

výrobce DC motorů

výrobce AC a DC motorů

adresa: Busan, J. Korea

adresa: Stuttgart, Německo

adresa: Valence, Francie

rok založení: 1977

rok založení: 1886

rok založení: 1921

www.autonics.com

www.bosch.com

www.crouzet.com

výrobce DC motorů

výrobce DC, BLDC a krokových motorů

adresa: Barcelona, Španělsko

výrobce řízení AC, DC, BLDC
a krokových motorů

rok založení: 1958

adresa: Turku, Finsko

rok založení: 2007

www.doga.es

rok založení: 1988

www.exmek.com

adresa: Wuxi, Čína

www.electromen.com

výrobce BLDC a krokových motorů

výrobce AC a DC motorů

výrobce lineárních aktuátorů

adresa: Changzhou, Čína

adresa: Blackburn, Anglie

adresa: Taipej, Taiwan

rok založení: 2000

rok založení: 1921

rok založení: 2000

www.fullingmotor.com

www.mellorelectrics.co.uk

www.moteck.com

výrobce AC motorů

výrobce DC motorů a převodovek

adresa: Osaka, Japonsko

adresa: Taoyuan, Taiwan

výrobce řízení DC, BLDC
a krokových motorů

rok založení: 1918

rok založení: 1980

adresa: Neuchatel, Švýcarsko

www.industrial.panasonic.com

www.shayangye.com

rok založení: 1994
www.technosoftmotion.com
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výrobce lineárních vedení

výrobce AC, DC, BLDC

adresa: Tokio, Japonsko

adresa: Ningbo, Čína

rok založení: 1971

rok založení: 1980

www.thk.com

www.zdmotors.com

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940

POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ
ANALÝZA POTŘEB
Nezbytná studie potřeb ve spolupráci se zákazníkem. Cílem je detailně
porozumět technickým a ekonomickým aspektům projektu.

PROJEKT
Na základě analýzy potřeb je navržen produkt, spolu
s dokumentací a cenovou nabídkou, který je odsouhlasen zákazníkem a je
stanoven časový plán.

PROTOTYP
Prototyp otestován v reálných provozních podmínkách, jsou
ověřeny technické parametry a životnost.

PŘEDVÝROBA
Zkušební nultá série ověří výrobní postupy pro ﬁnální technické
odsouhlasení.

DODÁVKY
Po úspěšném ukončení předvýroby projekt postoupí do fáze
regulérních dodávek s neustálou technickou a logistickou podporou.

Klíčová odvětví
Naši zákazníci zahrnují širokou škálu odvětví, která jsou charakterizována, nikoli však výlučně, výčtem níže.

Automatizace budov

Průmyslové stroje

Zemědělství

Zdravotní technika

Typické aplikace
-

turnikety a závory na parkovištích
dveřní systémy (kolejová vozidla)
jednoúčelové stroje (precizní polohování, dávkování, utahování s def. kroutícím momentem)
pásové dopravníky a manipulátory
nemocniční vybavení (polohovatelná lůžka, perilstatické čerpadla)
mobilní aplikace napájené z baterií

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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DC MOTORY
A KROKOVÉ MOTORY

Kartáčové
Kartáčové motory s mechanickým komutátorem a permanentním magnetem vynikají jednoduchým řízením,
dobrou účinností a vysokým rozběhovým momentem.
• Napájecí napětí od 2,5 do 180 V DC
• Kroutící moment do 120 Nm
• Výstupní výkon 0,5-240 W
• Převodovky šnekové, čelní, planetové
• Krytí až IP67 a IP69K
• Účinnost >80 %
• Životnost až 5 000 provozních hodin
• Volitelně snímač otáček (magnetický nebo optický)
• Úroveň hluku od 35 dBA

Bezkartáčové
Bezkartáčové motory BLDC se vyznačují dlouhou životností a velkým poměrem výstupního výkonu
k mechanickým rozměrům.
• Napájecí napětí od 6 do 75 V DC
• Kroutící moment do 150 Nm
• Výstupní výkon až 1 000 W
• Převodovky šnekové, čelní, planetové
• Krytí až IP69K
• Životnost až 20 000 nepřetržitého provozu
• Volitelně s integrovaným řízením a enkodérem
• Možnost CANopen komunikace

Krokové
Krokové motory jsou používány v aplikacích, kde je vyžadováno přesné polohování, nízká cena a dlouhá životnost.
• Hybridní a PM
• Velký rozběhový moment
• 2,3 a 5 fázové motory
• 20-86 NEMA standard do 30 Nm
• Úhel natočení 0,9°a 1,8°
• Přesnost natočení ±5 %

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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AC MOTORY

Asynchronní
Jednofázové a trojfázové asynchronní motory s kompaktní konstrukcí.
• Výkon 3-200 W
• Výstupní kroutící moment až 30 Nm
• Krytí IP65
• 1 a 3 fázové
• Reverzibilní
• Převodový poměr až 200:1
• Volitelně: chlazení, brzda, kontrola otáček

Asynchronní se stíněným pólem
Kompaktní jednofázové asynchronní motory s pomocným buzením, které jsou charakterizovány jednoduchou
konstrukcí, dlouhou životností a spolehlivostí.
• Napájecí napětí od 24 do 415 V AC
• Výstupní kroutící moment až 30 Nm
• Rozsah výstupních otáček 0,35-325 ot/min
• Standardní třída izolace B, k dispozici i F a H
• Hallovy senzory s rozlišením 4 imp/ot

Synchronní
Motory s konstatní rychlostí otáčení nezávislou na zátěži.
• Napájecí napětí od 24 do 240 V AC
• Výstupní kroutící moment až 5 Nm
• Výkon 0,3-3 W
• Převodovky čelní, ploché
• Reverzibilní
• Životnost až 20 000 h

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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ŘÍZENÍ PRO MOTORY DC, BLDC,
KROKOVÉ I LINEÁRNÍ

Řízení rychlosti
Jednoduché řízení rychlosti a kroutícího momentu u DC, BLDC i krokových motorů.
• Řízení 1 osy, autonomní
• Napájecí napětí od 12 do 60 V DC
• Jmenovitý proud motoru až 100 A
• PWM regulace
• 4 kvadrantové řízení
• Kompenzace zátěže

Řízení polohy
Precizní polohování, řízení rychlosti a kroutícího momentu u DC, BLDC, krokových motorů i lineárních motorů.
• Řízení pohybu, výkonová část a PLC funkce v jednom
• Napájecí napětí od 12 do 80 V DC
• Jmenovitý proud motoru až 20 A, max 1,6 kW
• S otevřenou i uzavřenou smyčkou
• 4 kvadrantové řízení
• Digitální/analogové IO
• Ovládání z masteru přes CANopen, EtherCAT
(ETHERNET) nebo po naprogramování autonomní
režim (TML jazyk)
• Bezpečnostní vstupy STO (Safe Torque Off)

Motory s integrovaným řízením
Motory s inegrovaným driverem a komunikací přes IO vstupy nebo sběrnici.
• BLDC motory s integrovanou řídící elektronikou a
zpětnou vazbou
• Napájecí napětí od 12 do 48 V DC
• Výstupní výkon až 600 W
• Kroutící moment do 1,9 Nm přímo z motoru
• Převodovky planetové nebo šnekové
• Stupeň krytí až IP67 a IP69
• Bezpečnostní vstupy STO (Safe Torque Off)
• Integrovaný brzdný výkonový odpor do 25 W
(možnost připojení externího)

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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LINEÁRNÍ AKTUÁTORY A VEDENÍ

Lineární aktuátory
Široká škála lineárních aktuátorů navržených pro automatizaci, potravinářský průmysl, zdravotnické a pečovatelské
pomůcky, solární aplikace, atd.
• Napájecí napětí od 12 do 90 V DC, nebo 230 V AC
• Vysoké zatížení, tlačná síla až 12 000 N
• Maximální zdvih 1 200 mm
• Maximální rychlost posuvu až 67 mm/s
• Stupeň krytí až IP69K
• Kompatibilita s evropskými normami
• Výborný poměr kvality a ceny

Lineární vedení
Špičkové produkty, které se vyznačují vysokou tuhostí a vysokou třídou přesnosti určené pro širokou škálu
strojů a zařízení.
• Lineární vedení
• Tyčový lineární posuv
• Lineární ložiska
• Kuličkový šroub
• Maticový posuv
• Sférická ložiska
• Kulové čepy
• Pohonné jednotky
• Maziva a příslušenství

info@oem-automatic.cz • www.oem-automatic.cz • tel.: +420 241 484 940
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OEM AUTOMATIC s.r.o.
Bratislavská 8356
SK-917 01 TRNAVA, Slovenská republika
Tel.: +421 332 400 160
info@oem-automatic.sk
www.oem.sk

OEM AUTOMATIC AB
Box 1011, Dalagatan 4
SE-573 28 TR
RAN
ANÅS, Švé
Švédsk
d o

OEM AUTOMATIC KLITSØ A/S
Engholm Parkvej 4
DK-3450 ALLE
LERØD, Dán
ánsko
Tel.: +45 70
0 10 64 00
Fax: +45
5 70 10 64 10
info@oe
emklitso.dk
www.o
.oemklitso.dk

Tel.: +46 75
5 242 4100
Fax: +46
6 75 242 4119
info@au
ut.oem.se
www.o
oem.se

OEM AUTOMATIC OÜ
Kanali tee 1-328
EST-10112 TA
ALL
LLINN, Eston
tonsko
Tel.: +372 6550 871
Fax: + 37
72 6550 873
info.@oe
oem.ee
www.o
.oem.ee

OEM
M AUTOMATIC OY
Box
x 9, FI-20101 Turku
Fisk
karsinkatu 3, 20750 Finsko
Tel.: +358 207 499 499
Fax
x: +358 207 499 456
asia
akaspalvelu@oem.ﬁ
ww
ww.oem.ﬁ

OEM
M AUTOMATIC LTD
Whitteacres, Cambridge Road
Whe
etstone
LEIC
CESTER LE8 6ZG, Anglie
Tel.: +44 116 284 9900
Fax
x: +44 116 284 1721
info
ormation@uk.oem.se
www
w.oem.co.uk

OEM
M AUTOMATIC UAB
Paliu
uniškio g. 1
LT-3
35113 PANEVĖŽYS, Litva
Tel.: +370 6550 0323
Fax
x: +370 4557 7987
info
o@oem.lt
ww
ww.oem.lt

OEM
M AUTOMATIC AS
Postbo
boks 2144, STRØMSØ
Bjørnstje
tjerne Bjørnsonsgate 110
0
NO-300
03 DRAMMEN, Norsko
o
Tel.: +47 32
2 21 05 00
Fax: +47 32 21 05 01
post@oem.no
www.oem.no

OEM
M AUTOMATIC SP. Z O. O.
ul. Dzia
ałkowa 121 A
PL-02-234
2
WARSZAWA, Polsko
ko
Tel.: +48 02
0 2 863 2722
Fax: +48 02
022 863 2724
info@pl.oem.se
se
www.oemautomatic.pl

OEM
M AUTOMATIC SIA
Viland
des
e 3-3
LV-1010
0 RIGA, Lotyšsko
Tel.: +3711 291 99 382
info@oema
automatic.lv
www.oemautom
to atic.lv

OEM
EM AUTOM
OMATIC KFT.
P.O
O. Box:
x: 111
H-2058
8 BUDAÖ
AÖRS, Maďarsko
s
Tel.: +3
36 23 880 895
Fax: +3
36 23 880 897
in
nfo@oe
emauto
omat
m ic.hu
www.oe
ww
emau
m tomati
atic
c.hu
hu

OEM
EM AUTOM
OMATIC (SHANGHAI)
I),, CO.,
C LT
TD
Business
Bu
ss Park, 787 Ka
KangQ
ngQiao Rd
d
SHANG
GHAI 201
01315, Čína
Tel.: +8
86 21 33
3331 1200
Fax: +8
86 21 3307 0303
in
nfo@oe
emauto
omat
m ic.cn
www.oe
ww
emau
m tomati
atic
c.cn
cn
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Pražská 239
CZ-250 66 ZDIBY, Česká republika
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