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Klinkmann
Viso virš 250 darbuotojų
Keturi skyriai:
automatika
80 darbuotojų
komponentai
90 darbuotojų
IT
20 darbuotojų
pramoniniai dažai
20 darbuotojų
kt. personalas
50 darbuotojų
Lietuvoje: 18 darbuotojų
Kompanija įkurta 1926
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Finland

Helsinki
St.PetersburgTallinn

Estonia
LatviaRiga

Vilnius

Ukraine
Kiev

Moscow
Ekaterinburg

Russia

Belarus
Minsk

Samara

Pytiagor

Biuras Helsinkyje

10 biurų 7 šalyse:Rusija – Maskva, Sankt Peterburgas, Jekaterinburgas, Samara Suomija – HelsinkisEstija – TalinasLatvija – RygaLietuva – VilniusUkraina – KijevasBaltarusija – Minskas
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www.klinkmann.comAutomatizacija ir ryšio tinklas
Finnish large international machine builder: “We have been a Klinkmann customer for 20 years. We have regular meetings with Klinkmann experts how to develop our applications further. Klinkmann updates us with the latest supplier information and Klinkmann supports us in new feature piloting and upgrades. The cooperation with Klinkmann allows us to make faster R&D in the faster moving markets”.
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Automatizacija ir ryšio tinklas
 HMI panelės ir pramoniniai valdikliai.
 Automatizavimo  ir valdymo programinė įranga.
 M2M automatizacijos sistemos, paremtos bevieliu GSM/GPRS ryšiu.
 PLV, skirti proceso valdymui ir elektros energijos paskirstymui.
 Pramoniniai Ethernet tinklai.

Tikslas: Išlikti pirmaujančia programinės įrangos, skirtos automatizacijai, pramoninėms komunikacijoms ir automatizacijoms su GSM/GPRS ryšiu, rinkos lydere.
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www.klinkmann.comAutomatikos programinė ir valdymo įranga
 Automatikos programinė įranga, valdanti InTouch ŽMS/SCADA, InSQLServer, Industrial Application Server ir kt. sistemas.
 GSM/GPRS modemai, antenos, įvairūs priedai.
 Pramoninio Ethernet tinklo produktai, optiniai keitikliai, adapteriai.
 PLV + HMI valdikliai.
 Operatoriaus panelės, monitoriai.
 I/O moduliai.
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www.klinkmann.comElektrotechnikos komponentai
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www.klinkmann.comElektrotechnikos komponentai
Finnish panel builder: “We must produce the panels to our customers with very short delivery times. It is important that all components are available directly from Klinkmann stock in Finland. Klinkmann delivers us almost all needed components, which saves our sourcing costs and cut our sourcing times. Klinkmann´s panel experts consult and train us for the new solutions”.

11/26/2015 8



www.klinkmann.comVariklių valdymo ir automatikos komponentai
 Dažnio keitikliai, variklių automatiniai jungikliai, valdymo raktai, mygtukai, signalinė armatūra. 
 Pramoninės relės, elektroninės relės, kištukiniai lizdai.
 Įvairūs jutiminiai valdymo ir matavimo prietaisai.
 Moduliniai automatiniai jungikliai, srovės nuotėkio relės, kontaktoriai.
 Skaitikliai, impulsiniai jutikliai.
 Įvairūs laidų gnybtai, skydai, elektros energijos skaitikliai.
 Laikmačiai, kontrolės ir valdymo relės, jutikliai, energijos matuokliai.
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Instaliaciniai gaminiai ir jų priedai
 Elektros instaliacijos įranga: paskirstymo spintos bei jų priedai, relės, automatiniai jungikliai, laidų montavimo priedai, loveliai, lizdai, jungikliai .
 Aliumininiai ir plastikiniai elektros skydai. 
 Laidų gnybtai, kaladėlės, jungtys, montažinės dėžutės, įv. priedai. 
 Skydai, montažinės dėžutės, kabelių laikikliai, įv. priedai. 
 Nerūdijančio plieno spintos ir skydai. 
 Spintų ventiliatoriai, aušinimo ir šildymo įranga 
 Šildytuvai ir termostatai elektros skydams. 
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Kabelių tvirtinimo bei žymėjimo gaminiai
 Kabelių trasų sistemos: kanalai, kopėtėlės, įvairūs priedai. 
 Kabelių kanalai bei jų priedai. 
 Kabelių loveliai, spiralės, jungtys, žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, įvorės.
 Įrankiai kabelių paruošimui.
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www.klinkmann.comEnergijos paskirstymas ir apsauga
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www.klinkmann.comEnergijos paskirstymas ir apsauga
Finnish energy company: “Finn Electric experts support us to select optimal concepts and in design work. The pilot support allow us to test fast new solutions before final investment decisions”.
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Mūsų klientai
Visų pramonės sričių gamybos įmonėsGamybos linijų gamintojai, skydų gamintojai, įrangos gamintojai

Energetikos ir vandentiekio įmonės,
inžinerinių tinklų specialistai, transporto specialistai
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Telekomunikacinių tinklų komponentai
 Optinės ir struktūrinės duomenų perdavimo kabelinės sistemos, telekomunikacinių tinklų kabeliai, komutacinės spintos, komutavimo moduliai.
 Šviesolaidinių kabelių suvirinimo aparatai bei jų priedai.
 Komutacinės ir serverių spintos bei jų priedai.
 Telekomunikaciniai kabeliai.  
 Optiniai matavimo prietaisai. 
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www.klinkmann.comDažai ir paviršių impregnavimo medžiagos
 Dažai medienos pramonei, milteliniai dažai, antikorozinės sistemos, kelio ženklinimo dažai, betono grindų dangos. 
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Klinkmann klientų techninė pagalba ir apmokymai
 Klientų konsultavimas
 Seminarai ir mokymai
 Metinė techninės pagalbos  programa
 Sistemos integratoriai, projektų įgyvendinimui
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www.klinkmann.comPirmaujančių gamintojų produktai –Klinkmann sprendimai sis. integratoriui
 ROCKWELL: saugos komponentų gamybos lyderis pasaulyje; didelių (>500 IO) PLV 

pasaulinis lyderis; antras pagal dydį pasaulio PLV rinkoje; neginčytinas JAV, Lotynų Amerikos, Okeanijos ir Pietų Afrikos automatikos rinkos lyderis; taip pat pirmauja daugelyje kitų pasaulinių industrijų sektorių (automobilių, naftos žaliavos ir t. t.)

 WONDERWARE: automatikos programinės įrangos pasaulinis lyderis

 CHINT: vienas iš 3 didžiausių pasaulinių elektros komponentų gamintojų (kartu su
ABB ir Schneider), aiškus Azijos rinkos lyderis

 LEGRAND: pirmaujantis instaliacinės įrangos gamintojas, kabelių ir laidų 
sprendimų lyderis
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www.klinkmann.comPirmaujančių gamintojų produktai –visapusiški sprendimai
 HIRSCHMANN BELDEN: Nr.1 industrinių ir IT telekomunikacijų produktuose; Nr.1 šveisolaidiniuose komutatoriuose
 FINDER: Nr.1 industrinėse relėse, Nr.1 perdavimo ir jungiamosiose relėse
 PROFACE DIGITAL: operatoriaus panelių (HMI) pasaulinis lyderis
 CINTERION: GSM/GPRS/3G modemų pasaulinis lyderis
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Wonderware
 Automatikos ir gamybos valdymo programinės įrangos gamintojų pasaulinis lyderis (daugiau nei 650, 000 veikiančių licencijų)
 Suderinamumas:  vieninga kontrolės ir registracijos platforma kartu su visomis didžiausiomis automatikos sistemomis (Siemens, Rockwell, Omron, ABB, Metso ir t. t.)
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InTouch: vizualizacijos ir valdymo sistema, SCADA
sprendimai

Historian: pramoninė duomenų bazė
System Platform: network connections and information
server portal
WW MES: MES integration solutions for production control
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Rockwell Automation
 Pirmaujantis pasaulyje loginių produktų  tiekėjas, didelių PLV logistikos sprendimų rinkos lyderis. Lyderis daugelyje kitų pasaulinių industrijų sektorių 
 Konkurencinga dažnio keitiklių produktų linija

Logika + inteligentiški variklio valdymo sprendimai
Logika: MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix
Dažnio keitikliai: PowerFlex PF4 serija (ekonominis), PF7 serija (pažengęs)
Saugumas: saugos komponentai, relės ir automatika (Rockwell yra didžiausias pasaulio saugos komponentų gamintojas)
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Proface / Digital
 Operatoriaus sąsaja ir industriniai kompiuteriai
 "Made-in-Japan" kokybė
 Rinkos lyderis: metinė produkcija virš 200,000 panelių
 Bendra vartotojo panelė įvairiems perdavimo prietaisams ir automatikai
 Didelė produktų šeima
 Kanalo, tinklo ir nuotolinio ryšio komunikacija
 Optimalūs PC-prietaisai suderinami su panelės monitoriaus programine įranga
 Vaizdo atvaizdavimo galimybė
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Unitronics
 Logika + stebėjimas: taupantys vietą, kompaktiško dizaino kontrolės prietaisai
 Itin konkurencingos kainos
 Puikios komunikacijos galimybės (galimas nuotolinio valdymo automatizavimas)
 Didelė atminties talpa, sauganti surinktus duomenis bei vartotojo programą; optimalus duomenų apdorojimas panašioms sistemoms
 Į kainą įeina ir PC programinė įranga
 Tipinis panaudojimas : 3...200 I/O sistemos (vandens tiekimas, nekilnojamas turtas, galios sistemos, įrankių kontrolė, belaidė nuotolinio valdymo automatika)
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Chint
 Vienas iš 3 pasaulinių elektros komponentų gamintojų (kartu su ABB ir Schneider ), Azijos rinkos lyderis
 2013 metiniai pardavimai: 6 milijardai USD
 2013 metais - 30 000 darbuotų
 Veikia 100 šalių visame pasaulyje
 Valdymo komponentai
 Didelės galios ir aukštos įtampos automatiniai jungikliai
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Rockwell Automation Units
 Variklio valdymo įrenginiai
 Valdymo įrenginiai
 Saugos komponentų pasaulinis lyderis
 Rinkos lyderis JAV, Lotynų Amerikoje, Australijoje, Pietų Afrikoje ir t. t.
 Patvirtintas NEMA ir UL
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www.klinkmann.com Finder
 Didžiausias pasaulio pramoninių ir tarpinių relių 

gamintojas
 55 ir 56 serija: didelės galios bendrosios paskirties 

relės
 38 serija: tarpinės ir interfeisinės relės
 40 ir 44 serijos: miniatiūrinės tiesioginio 

montavimo ir PCB lizdo relės
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Legrand
 Pasaulyje pirmaujantis instaliacijos produktų gamintojas
 Valdymo komponentai
 Instaliacijos gaminiai
 Elektros instaliacijos įranga ir įrankiai, pritaikyti įvairiems 

tarptautiniams standartams
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www.klinkmann.comElektros spintos ir priedai
 ETA: montuojamos ant sienos plieninės ir galvanizuoto plieno 

spintos
 LEGRAND: plastikinės montavimo dėžutės
 ROSE: aliumininės spintos
 STEGO: šildytuvai ir termostatai spintoms
 STULZ: ventiliatoriai ir spintų aušintuvai
 PROFILATI: montuojami DIN bėgeliai
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www.klinkmann.comKlinkmann energijos sprendimai
nuo pavienių įrenginių iki sistemų
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Automatikos programinė įranga stebėjimui,ataskaitoms ir optimizavimui
Wonderware: programinė įranga

Kontroleriai irvariklinės pavarosRockwell : kontroleriai ir pavarosUnitronics:  miniPLV+monitoriai vietiniams ir nuotolinio valdymo objektams

Vidutinės įtampos pavaros ir prisijungimo prie tinklo transformatoriai
Rockwell : variklinės pavarosLegrand: transformatoriai

Galios matuokliai ir skaitmeniniaimultimetrai
Lovato: galios matavimo prietaisai ir analizatoriaiRockwell : pramoniniai matavimo prietaisai ir analizatoriai

Komunikacija
Hirschmann:  IT tinklai, šviesolaidiniai produktaieWon: nuotoliniai maršrutizatoriaiCinterion: mobilūs tinklo modemaiProsoft: radijo modemai

Skydų komponentai ir spintos, instaliaciniai priedai Saulės energijos produktai
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Ačiū!
Klinkmann Lit UAB
Kauno g. 34,
Vilnius
Tel. 8~5 215 1646
El. p. post@klinkmann.lt
www.klinkmann.lt
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