
Přehled produktů

ERGATE Automation

PRODUKTY PRO ROZVADĚČE |
SENZORIKA A BEZPEČNOST |  

MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA  |



 

PRODUKTY PRO ROZVADĚČE

Systémy kabelových 
průchodek pro nesmontované 
a nepředmontované kabely

Systémy kabelových průchodek 
pro předem smontované a 
předmontované kabely

EMC stínění

Spínací hodinyČasová reléPolovodičová relé

Plastové, mosazné, EMC
 a Ex vývodky

Průmyslová relé

Průmyslová 
komunikace Průmyslové 

switche a Media 
convertery 

Čelní konektory 
20 nebo 40 pinů s 
kabelem

Regulátory teploty Čítače Elektroměry Digitální 
ampérmetry

Multifunkční měřicí 
přístroje

Hlídací relé

PROFIBUS a PROFINET  
komunikace 

USB a RJ45 
vývodky 

Patch kabely

Kabelové průchodky 
a vývodky

Měřicí přístroje

Relé a spínací 
technika
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Kabelové popiskyZásuvky do 
rozvaděče

Topení, termostatyVentilátory Plovákové spínače
Příslušenství 
pro rozvaděče

LED signalizační
majáky

LED průmyslové 
osvětlení, osvětlení do 
rozvaděčů

Napájecí zdrojePracovní LED 
osvětlení

Průmyslové osvětlení, 
napájecí zdroje



Plastové, mosazné, EMC
 a Ex vývodky

Hlídací relé

Bezpečnostní relé Bezpečnostní spínače
 a tlačítka

Světelné závory Polohovací a řídicí 
systémy

Nožní spínačeUltrazvukové snímačeKapacitní 
snímače

Indukční snímačeOptické snímače

TOF 3D senzoryOptické snímače Difuzní 
senzory

SENZORIKA A BEZPEČNOST

Bezpečnostní 
programovatelná 
jednotka MOSAIC

Bezpečnostní světelné 
závory

Standardní
senzorika

Bezpečnost

Ochrana dveří, 
bran a vrat

Bezpečnostní LED
signalizace

Diferenční snímač 
tlaku

Diferenční spínač 
tlaku

Snímač průtokové 
rychlosti vzduchu 
a teploty

Snímač diferenčního 
tlaku, průtoku vzduchu s 
vestavěným PID regulátorem

Průmyslový snímač 
tlaku pro tekutiny

Kulové ventily s pohonem 
pro řízení průtoku vody

Klapkové pohony
pro vzduchotechniku

Diferenční manometry

MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Klapkové 
pohony

Snímače tlaku 
a průtoku

MADE INGERMANY



MĚŘICÍ A REGULAČNÍ
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Firemní profil

Vaše brána na trh automatizace

 příjem objednávek e-mailem nebo přes e-shop

 velké množství zboží skladem

 krátké dodací termíny

 kvalitní technická podpora

 výhodné akce, slevy

Společnost ERGATE Automation s.r.o. dodává na 
český a evropský trh komponenty a doplňkový 
sortiment pro všechny obory automatizace.

Našim cílem není jen rychlé doručení zboží za dobrou 
cenu, ale i poskytnout zákazníkovi technickou podporu 
při výběru sortimentu. Mnoho e-shopů je zaměřených 
pouze na online obchod, nicméně pokud na našem 
e-shopu nenajdete zboží s požadovanými parametry, nebo 
jste firma, která nemůže nakupovat přes e-shop, nic se 
neděje! Nabízíme Vám variantu poptání zboží přes e-mail 
či telefonicky, objednání pak emailem ve formátech PDF, 
WORD A EXCEL.

Velké skladové zásoby

Tiskoviny a akce

Krátké dodací termíny

Moderní a přehledný web
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RYCHLÉ REAKCE NA POPTÁVKY | ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ |  
KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY | VELKÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY | ONLINE CENÍKY

ERGATE Automation s. r. o.
Klíny 35, 615 00 Brno
Tel.: +420 548 140 001
E-mail: office@ergate.cz
www.ergate.cz


