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Multitehnološki 
sistemi za 

pametne rešitve
Industrijska pnevmatika d.o.o.

Nabor produktov Camozzi Automation 
vključuje komponente, sisteme in 
tehnologije za področje industrijske 
avtomatizacije, nadzor tekočin in plinov 
ter aplikacij v transportu in zdravstveni 
industriji.

amozzi Automation vključuje vedno več IIoT 
produktov in rešitev. Delujemo na digitaliza-
ciji in produkcijskih procesih ter na ustvarja-
nju kiber-fizikalnih sistemov. Tako omogoči-
mo vključevanje mehanskih, elektronskih in 
digitalnih elementov ter stalno izboljšujemo 
delovanje procesov.

Dodana vrednost za stranke Camoz-
zi Automation je podrobno poznavanje 
področja industrije in naše znanje pri 
vključevanju najnaprednejših tehnologij. 
Pomagamo podjetjem, da dosežejo indu-
strijsko odličnost in tako lahko zadovolji-
jo svoje stranke. Ta odličnost se dosega 
preko inovativnih rešitev in raziskav ter 
stalnega razvoja produktov in izboljševa-
nja industrijskih procesov. Izvedena je z 
vključevanjem tehničnih procesov (CIS) 
v industrijske procese (CMS), kjer člo-
veška kontrola ostaja ključni element za 
zagotovitev rasti.

Ta rast vključuje izdelke, servis in proi-
zvodne metodologije, ki povezujejo re-
snični svet proizvodnih obratov z virtu-
alnim svetom inteligentnih sistemov. Vse 
skupaj omogoča povezavo naprav, ljudi 
in krajev za ustvarjanje »pametnih to-

varn«. Na ta način lahko roboti delujejo skupaj z ljudmi, stroji 
pa so sposobni odpravljati svoje napake. Digitalna tovarna, 
kjer celota prispeva k oblikovanju dodane vrednosti.

Camozzijev multitehnološki pristop omogoča ponudbo opti-
malnih rešitev za vsako aplikacijo z izbiro najboljših pnevmat-
skih, električnih in proporcionalnih razpoložljivih tehnologij.

Ta proces zahteva znanje, ki ne vključuje le ponujenih pro-
duktov ter njihovih lastnosti, ampak zahteva tudi funkcionalno 
poznavanje dotične aplikacije.

Z uporabo tega kombinira zanesljivost pnevmatskih ventilov, 
pogonov in komponent z natančnostjo kontrole proporcional-
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nih regulatorjev in ventilov kot tudi s hitrostjo in natančnostjo 
pozicioniranja elektromehanskih cilindrov in pogonov. Na ta 
način optimiramo posamezne gibe in delovanja, ki jih zahteva 
aplikacija, in to predstavlja prednost, ki jo lahko zagotovimo 
uporabnikom Camozzi Automation.

Linije proizvodov
Pnevmatski pogoni:
• standardni cilindri
• kompaktni cilindri
• inoks cilindri
• cilindri z vodenjem
• nestandardni cilindri
• zasučni cilindri
• brezbatični cilindri
• senzorji
• pritrditve in kompenzatorji

Elektro pogoni:
• elektro mehanski cilindri
• elektro mehanske osi
• pogoni
• motorji

Prijemanje in vakuum:
• prijemala
• vakuumski seski
• ejektorji
• dodatki za vakuum
• vakuumski filtri

Elektro in pnevmatski 
ventili:
• direktno in posredno krmi-

ljeni 2/2, 3/2 elektro ventili
• elektro ventili, pnevmatski 

ventili
• mehanski in ročni ventili
• logične enote
• avtomatski ventili
• regulatorji pretoka
• glušniki

Fieldbus in multipol 
sistemi:
• ventilski otoki
• multiserijski moduli

Proporcionalna 
tehnologija:
• proporcionalni ventili
• proporcionalni regulatorji

Priprava zraka:
• serija MX modularne FRO 

enote
• serija MC modularne FRO 

enote
• serija MD modularne FRO 

enote
• serija N FRO enote
• tlačni regulatorji
• tlačna in vakuumska stikala
• pribor za pripravo zraka

Pnevmatske povezave:
• hitri priključki
• priključki
• univerzalni priključki
• dodatki za priključke
• hitre spojke
• cevi in dodatki

Rešitve za kontrolo 
tekočin
Rešitve za kontrolo tekočin - 
tekočine in plini – za življenjsko 
znanost in industrijske sektorje

Industrijske rešitve:
• mikrokontrola
• splošni namen
• kontrola procesov

Rešitve v življenjski 
znanosti:
• biotehnologija
• medicinske naprave

Rešitve po meri
Popolnoma integrirani sistemi 
in rešitve pnevmatske avtoma-
tizacije, ki se osredotočijo na 
inovacije, operativno učinkovi-
tost ter kvaliteto.

Predpripravljeni sklopi:
• zanesljivi proizvodi, ki so 

pripravljeni na vgradnjo
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Program prijemal, linearnih cilindrov, zasučnih pogonov, pnevmatskih ventilov
Ponujamo vam tudi izdelavo prijemal ter naprav za avtomatizacijo tehnoloških procesov v industriji

Zastopamo podjetja:
• CAMOZZI Automation na področju industrijske pnevmatike
• FP ERVICES na področju prijemal
• ODE, ki proizvaja magnetne ventile za vodo, paro, zrak…

Posebni proizvodi:
• kompaktne tehnične rešitve, ki so enostavno vgradljive in 

prilagojene

Kontrolne omare in sistemi:
• kakovostne komponente, robusten in optimalen sestav

Logistični center
Nov Camozzijev logistični center v kraju Palazzolo sull’Oglio v 
severni Italiji je popolnoma avtomatiziran zahvaljujoč inovativ-
nemu sistemu, ki ga je razvil SSI Schafer, in programski opre-
mi za upravljanje skladišč, integrirani v ERP SAP. Razteza se 
na več kot 5.000 m2 površine, ima kapaciteto 40.000 delov-
nih postaj in lahko upravlja z do 160.000 
izdelki ter 25.000 naročniškimi vrsticami 
na dan. Dodatna skladišča so namenje-
na dolgemu in težkemu materialu ter pa-
letnim mestom.

Naša področja
Industrijska avtomatizacija:
• pakiranje
• hrana in pijača
• plastika in guma
• kontrola tekočin
• avtomobilski sektor
• elektronski sistemi
• tekstilni stroji

• sestavljanje in robotika
• tiskanje in papir
• lesni stroji

Življenjska znanost:
• medicina
• analize

Transport:
• železnice
• brezpotja
• komercialna vozila
• potniški avtomobili

Camozzi Automation S.p.A.
Società Unipersonale

Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia / Italy

+39 030 37921
info@camozzi.com
www.camozzi.com

Industrijska pnevmatika d.o.o.
Podskrajnik 60
1380 Cerknica

386 (0) 1 70 96 430
kovimex@kovimex.si
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