Vačkové spínače, spínací odpojovače,
koncové spínače a elektromechanické
průmyslové součásti
Łączniki krzywkowe, rozłączniki, łączniki krańcowe
oraz inne elementy automatyki przemysłowej

Naše výrobky
VÍCE NEŽ 50 LE T VE SLUŽBÁCH PRŮMYSLU

Společnost Bremas Ersce je jedničkou na poli konstrukce,
výroby a prodeje Vačkových spínačů, Spínacích
odpojovačů, Koncových a Bezpečnostních spínačů,
Spínačů elektrických nástrojů, Patic relé a Tlačítek.
S více než 50letými zkušenostmi je společnost Bremas
Ersce specialistou v odvětví výroby standardních a
speciálních produktů pro průmyslovou automatizaci.
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Od ponad 50 lat w służbie dla przemysłu
Bremas Ersce jest liderem w projektowaniu, produkcji i
wdrażaniu łączników krzywkowych, włączników głównych,
łączników krańcowych, wyłączników bezpieczeństwa,
przycisków do elektronarzędzi, gniazd przekaźnikowych
oraz przycisków sterowniczych. Z ponad 50-letnim
doświadczeniem Bremas Ersce jest specjalistą w branży
przemysłowej zarówno dla standardowych jak i tworzonych
na specjalne zamówienie podzespołów.

Ř E Š E N Í D L E P O Ž A DAV K Ů Z Á K A Z N Í K Ů
Bremas Ersce disponuje nejmodernějším výzkumným a
vývojovým oddělením, které se zabývá vývojem nových
konstrukcí a modernizací stávajících výrobků, aby
odpovídaly potřebám zákazníků. Bremas Ersce získala
značné zkušenosti s konstrukcí a výrobou produktů na
zakázku pro průmyslový sektor – naši technici jsou v
trvalém kontaktu se zákazníky, aby byli schopni vyvinout
řešení pro každou průmyslovou aplikaci a vyhovět i těm
nejspecifičtějším požadavkům.
Rozwiązania dopasowane do konkretnego klienta
Bremas Ersce posiada najnowocześniejsze centrum Badań i
Rozwoju, które stale zajmuje się projektowaniem nowych
rozwiązań oraz zmianami w już istniejących by coraz lepiej
spełniać oczekiwania klientów. Bremas Ersce zdobył bardzo
bogate doświadczenia w projektowaniu i produkcji
spersonalizowanych rozwiązań dla przemysłu: nasi technicy
są w stałym kontakcie z klientami by wspierać ich działania
na każdym polu naszej działalności oraz by spełnić nawet
najbardziej wyjątkowe zapytania.
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Kompletní sorti

Kompletna

iment pro průmysl

a gama produktów dla przemysłu

• Vačkové spínače:
- Řada CR 12 ÷ 50 A: stupeň krytí svorek IP20,
stupeň krytí ovládacích pák IP66;
- Řada CA 12 ÷ 630 A: stupeň krytí svorek IP00,
stupeň krytí ovládacích pák až IP66;
- Řada CQ 12 ÷ 32 A: stupeň krytí svorek IP20,
stupeň krytí ovládacích pák IP66, jednoduché
zapojení.
• Spínací odpojovače 16 ÷ 1600 A a více,
stupeň krytí svorek až IP20, stupeň krytí
ovládacích pák až IP66, provedení s držáky
pojistek, přepínače s/bez „0”.
• Koncové spínače, kovová nebo
termoplastová pouzdra a spínací hlavice,
dodávané rovněž v předem zapojených,
miniaturizovaných a vícepolohových
provedeních, stupeň krytí až IP67.
• Bezpečnostní spínače s resetovacím
tlačítkem, uzamykatelné, provedení
otočné nebo s vytahovacím lankem,
stupeň krytí až IP66.
• Tlačítka ø 22.
• Patice relé.
• Łączniki krzywkowe:
- Seria CR 14 ÷ 50A: stopień ochrony zacisków
IP20, pokrętła IP66;
- Seria CA 12 ÷ 630A: stopień ochrony zacisków
IP00, pokrętła do IP66;
- Seria CQ 12 ÷ 32A: stopień ochrony zacisków
IP20, pokrętła IP66, proste okablowanie.
• Rozłączniki 16 ÷ 1600A i więcej, stopień
ochrony zacisków do IP20 a pokręteł do IP66,
w opcji z bezpiecznikami, przełączniki z lub
bez pozycji „0”.
• Łączniki krańcowe: metalowe lub
termoplastyczne obudowy i głowice,
dostępne również w wersji z okablowaniem,
wersje zminiaturyzowane oraz
wielopozycyjne aż do IP67.
• Wyłączniki bezpieczeństwa z: przyciskiem
reset, kluczem zabezpieczającym, wersje do
zawiasów oraz liną bezpieczeństwa aż do
IP66.
• Przyciski ø22.
• Gniazdka przekaźnikowe.

Š IR O K É P OK RY T Í K A Ž D É H O
T R Ž N Í H O S E G ME N T U
Společnost Bremas Ersce pracuje každý den na rozvoji své
pozice jedničky ve specifických průmyslových oblastech
a použití, a to prostřednictvím diferenciace a návrhu
výrobku pro zákazníka.
Jejím cílem je najít řešení potřeb trhu sledováním
technologické, obchodní a servisní dokonalosti, která
vždy vyznačovala Bremas Ersce jako společnost kvality
“Made in Italy”.
Szeroki asortyment zapewnia rozwiązania dla każdej
gałęzi przemysłu
Dzień po dniu Bremas Ersce pracuje nad rozwojem swojej
pozycji jako wiodącego dostawcy dla szczególnych
zastosowań oraz dla obszarów przemysłowych, poprzez
zróżnicowanie i projektowanie produktów dla potrzeb
poszczególnych klientów. Celem Bremas Ersce jest znalezienie
rozwiązań zaspokających potrzeby rynku, wdrożeń
technologicznych, handlowych oraz doskonałych usług ,
które to zawsze wyróżniały Bremas Ersce jako firmę
produkującą w jakości “Made in Italy”.
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www.bremasersce.com

jsou skvělé
svojí kvalitou
Jakość cz yni nasze produkt y najlepsz ymi

VOLBA K VALIT Y „MADE IN ITALY“
Společnost Bremas Ersce stále věnuje pozornost
potřebám svých zákazníků.
V zájmu dosažení tohoto cíle společnost Bremas Ersce řídí
všechny firemní činnosti v souladu s normou EN ISO 9001.
Technická data všech výrobků jsou ověřována v naší
laboratoři, což zaručuje, že jsou vyrobeny a testovány
podle nejpřísnějších norem. Proto můžeme garantovat
jejich výkonové parametry, trvanlivost a bezpečnost.
Zákazníci, kteří se rozhodnou pro výrobky Bremas Ersce,
mají jistotu, že koupí absolutně spolehlivá a výkonná
zařízení.
Wybór ze względu na jakość „Made in Italy“
Firma Bremas Ersce zawsze zwraca uwagę na potrzeby
swoich klientów.
Żeby zrealizować taki cel firma Bremas Ersce wprowadziła w
całej organizacji standard UNI EN IS0 9001. Wszystkie dane
techniczne naszych produktów są dokładnie sprawdzane w
naszych laboratoriach by mieć absolutną pewność, że są
tworzone i kontrolowane zgodnie z najwyższymi
obowiązującymi standardami w celu zapewnienia
odpowiednich parametrów, trwałości i bezpieczeństwa.
Klienci, którzy wybierają produkty Bremas Escre maja pewność,
że kupują podzespoły absolutnie niezawodne i wydajne.

www.bremasersce.com

Bremas Ersce SpA
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
Tel. +39.02.95651611 Fax +39.02.95651639
info@bremasersce.it
www.bremasersce.com
ISO 9001 Certified Quality System

