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GLOBÁLNOST

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

JAKOST

INTERNETOVÉ STRÁNKY

SPOLEČNOST

VÝZKUM A VÝVOJ

Vemer „just in time“

Komplexní nabídka

Klikněte na Vemer

Vemer, globální společnost s italským srdcem:
elektrická řešení pro Itálii i svět, pro domácnosti
i průmysl

Dobrý výrobek a adekvátní služba vychází z dobře
řízených a kontrolovaných procesů

Propojení Vývoje a Výroby

Prioritou společnosti VEMER je poskytovat nejlepší službu zá-

Být globální společností znamená uvědomit si odlišnosti růs-

Vemer můžete navštívit kdekoliv, když vstoupíte na interne-

Společnost VEMER působí na trhu od roku 1980, jako výrobce

Efektivita a výkon společnosti i kvalita výrobků jsou zaručeny

Kvalifikovaný tým specialistů věnuje vlastní zkušenosti

kazníkům na všech trzích. Kvalifikovaný personál je k dispozici

tových faktorů jednotlivých zemí a najít nové příležitosti a

tové stránky. Ty jsou dostupné ve více jazycích a tvoří vstupní

přístrojů pro měření a ovládání elektrických a neelektrických

všemi pracovníky společnosti Vemer a ověřeny certifikátem

a znalosti studiu a vývoji nových výrobků, které jsou stále

každý den, aby pochopil a uspokojil potřeby zákazníků. Každý

možnosti dalšího rozvoje. Díky nabídce výrobků sestavené tak,

bránu image společnosti Vemer. Snadné brouzdání a bohatý

veličin pro domácnosti i průmysl. Ve vlastním sídle ve Feltre,

systému kvality UNI EN ISO 9001:2001. Všechny činnosti pro-

více orientovány na vytváření hodnot. Pokračující investice do

zákazník je denně podporován schopným obchodním odděle-

aby uspokojila různé požadavky domácího i zahraničního trhu,

obsah dovoluje přiblížit se společnosti, historii, výrobkům

v provincii Belluno, soustředil VEMER všechny své aktivity zahr-

jektování, výroby a prodeje se uskutečňují ve shodě s touto

výzkumu a vývoje vytvářejí základní podmínky pro upevnění

ním v kombinaci se zkušenými pracovníky technického odděle-

se dnes společnost VEMER může definovat jako společnost s

a novinkám.

nující výrobu, administrativu, obchod a logistiku. Každodenní

normou. Vemer může zaručit svým obchodní partnerům kva-

a rozvoj pozice společnosti VEMER na trhu. Flexibilní charakter

ní: vždy pomohou najít to správné řešení a nejvhodnější výro-

globálním přístupem. Komplexní nabídka zahrnující více než

spoluprací těchto oddělení VEMER sleduje vlastní ambiciózní

litu a péči o detaily, spolehlivost a dlouhou životnost výrobků.

struktury společnosti umožňuje projektování a realizaci speci-

bek, který zákazník potřebuje. Stálá výměna informací s trhem

1.000 položek rozdělených do jednotlivých skupin, které ozna-

On-line katalog, rychlá konzultace a stahování Vám umožní

cíle rozvoje na domácím i zahraničním trhu.

Všemi těmito vlastnostmi se vyznačují výrobky značky Vemer.

fických řešení v krátkých časech, čímž je zaručena stále aktuální

umožňuje společnostiVEMER vyvíjet výrobky dle požadavků trhu

čují pole jejich použití, zaručuje zákazníkům správnou odpověď

poznat hlouběji kompletní sortiment výrobků Vemer s pomocí

a nabízet vhodná řešení. Spolehlivost služeb je osvědčena více

na každý požadavek.

obrázků, popisu, katalogových listů a charakteristik.

než 22.000 položkami, které VEMER odesílá každý den zákaz-

• Ovládání teploty

Čapkova 22, 678 01 Blansko, Česká republika

• dívat se do budoucnosti a investovat nyní

níkům do více než 44 zemí světa.

• Časové spínače a počítadla

Tel./fax: +420 548 529 256

• zaručovat vysoký výkon a spolehlivost výrobků

• Plyn a bezpečnost

www.vemer.cz, obchod@eximuscom.cz

• Měření a kontrola
• Termoregulace
• Izolátory a držáky sběrnic

www.vemer.cz

Distributor pro ČR a SR

www.vemer.cz

nabídka výrobků.
Hlavní body poslání společnosti Vemer jsou:

Profil společnosti

• získat vedoucí postavení na všech trzích

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

PLYN A BEZPEČNOST

ČASOVÉ SPÍNAČE A POČÍTADLA

MĚŘENÍ A KONTROLA

TERMOREGULACE

Široká řada výrobků, které se vyznačují elegantním designem a snadným používáním. Jsou
vhodné pro ovládání teploty v domácnostech dle vlastních požadavků, jak zimě tak v létě. Programovatelné, elektronické i mechanické termostaty, na stěnu i zapuštěné, denní i týdenní se
vždy perfektně přizpůsobí jakémukoli prostředí.

Bezpečnost domácností proti případným únikům plynu je
zajištěna detektory metanu, LPG a oxidu uhelnatého. Detektory jsou doplněny širokou řadou elektromagnetických
ventilů pro aktivní i pasivní bezpečnost. Řada zahrnuje také
bezpečnostní a zvonkové modulární transformátory.

Přístroje pro ovládání elektrických zařízení v domácnostech a lehkém průmyslu: od jednoduchých soumrakových spínačů, mechanických a digitálních spínacích hodin, k moderním astronomickým hodinám. Řadu doplňují
schodišťové automaty, snímače pohybu a počítadla provozních hodin.

Zařízení vhodná k monitorování základních elektrických veličin a k měření
činné a jalové energie v jednofázových i třífázových sítích. Řada výrobků
zahrnuje zařízení s výstupním relé nebo sériovým rozhraním a software se
snadným používáním k ukládání, sledování a řízení měřených hodnot.

Kompletní řada výrobků ke zobrazení a regulaci teploty, tlaku a vlhkosti. Existují různá
provedení: od výstupu s relé a analogového výstupu k sériovému rozhraní, od vstupů pro
měřící sondy k ovládacím digitálním vstupům.

Digitální programovatelné termostaty

Detektory plynu

Mechanické spínací hodiny

Soumrakové spínače

Digitální měřící přístroje

Elektronická kontrolní relé

Digitální teploměry

IZOLÁTORY
A DRŽÁKY SBĚRNIC
Izolátory a držáky sběrnic mají základní úlohu ve snížení rizik
způsobených elektrickým namáháním.

Izolátory

Digitální termoregulátory
Elektronické termostaty

Astronomické spínací hodiny
Elektromagnetické ventily

Digitální spínací hodiny

Analyzátory sítě
Regulátory pro chlazení
Transformátory proudu a bočníky

Mechanické termostaty

Pohybová čidla
Modulární transformátory

Příslušenství

Schodišťové automaty

Držáky sběrnic
Regulátory tlaku a vlhkosti

Elektroměry
Počítadla provozních hodin

Sondy

