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GHM Messtechnik GmbH se bezpodmínečně a důsledně zaměřuje na zákazníky a jejich podporu na 
místě, a to celosvětově. 
 

GHM GROUP celosvětově expanduje a na veletrhu SPS 
IPC Drives představuje světovou novinku 
 
Brazílie, Francie, Indie i nákup Val.co a převzetí Delta OHM Benelux jsou jasnými známkami 
expanzivního kursu GHM GROUP: Kromě již existujících zastoupení v Dánsku, Holandsku, Jihoafrické 
republice a Česku i kompetenčních center Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron a Delta OHM sleduje 
GHM Messtechnik GmbH nadále svou cestu a celosvětově expanduje. „Náš obchodní model staví 
zákazníka a jeho požadavky do popředí a spojuje dlouholeté know-how našich tradičních firem pod 
společnou střechu značky GHM GROUP. Můžeme tak společně splnit ambiciózní a obsáhlý závazek: 
Nekompromisní orientaci na zákazníka!“ jednatel Johannes Overhues. 
 
 
 
První bezpečnostní omezovač teploty pro vestavbu do 
ovládacího panelu „Safety-TL4896“ od CoC Martens 
 
Bezpečnostní omezovač teploty (STB) se používá všude tam, kde musí 
být hlídány tepelné procesy a zařízení být v případě poruchy uvedeno do 
bezpečného provozního stavu. První STB v montážním krytu, pro přímou 
montáž do ovládacího panelu nebo dveří rozvaděče. Safety-TL4896 je 
první svého druhu a uživateli nabízí řadu úspor nákladů a zdrojů:  

o Protože není umístěn na instalační liště, nýbrž přímo v ovládacím 
panelu, slouží SafetyTL přímo jako ukazatel. Odpadají tak 
náklady na dodatečný modul „ukazatel“.  

o S integrovaným analogovým výstupem signálu teploty navíc 
odpadá další měřicí řetězec pro měřený signál do světa SPS 
nebo SCADA.  

o Tyto přednosti jsou doplněny přímým provedením funkce 
reset na přístroji. Dodatečný ovládací prvek na ovládacím 
panelu se stává zbytečným.  

o Konfigurace Safety-TL se provádí přímo pomocí  
tlačítek na přední straně ve spojení s grafickým displejem – 
zcela bez dodatečného programovacího softwaru.  
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„Safety first“: Safety-TL samozřejmě splňuje všechny požadavky DIN EN14597 a je certifikován podle SIL 
2. Když je dosažena přípustná hodnota teploty nebo se v rámci povoleného teplotního rozsahu vyskytne 
chyba na hlídacím zařízení, SafetyTL neprodleně a bez zpoždění provede vypnutí. Kontakt poplachu sepne, 
LED poplachu na přední straně a podsvětlení displeje se rozsvítí a příčina chyby se v textové formě zobrazí 
na displeji. Dalším plusovým bodem je takzvaný předběžný poplach, který se vyvolá již před dosažením 
mezní hodnoty a předchází tak možnému vypnutí zařízení. Je tak možné provést včasný zásah a úpravu. 
 
 
 
GHM DO BRASIL Ltda: Již uprostřed roku 2017 založené zastoupení 
GHM Messtechnik GmbH v Sao Paulo v Brazílii oslavilo v prosinci 
otevření své nové kancelářské budovy. Vedoucí pobočky Rafael 
Molina je odpovědný nejenom za brazilský trh, nýbrž za celý 
kontinent Jižní Ameriky (Latinská Amerika), protože Brazílie jako 
devátá největší ekonomika světa je centrální hnací silou obchodu pro 
země Jižní a Latinské Ameriky.  
 
Johannes Overhues, jednatel GHM Messtechnik GmbH a GHM 
GROUP, pokládá založení pobočky za důsledné rozhodnutí: „Již léta se zvyšující obraty v tomto regionu a 
silné oživení latinskoamerických trhů učinily tento podnikatelský krok do Brazílie bezpodmínečnou 
nutností.“ 
 
 
GHM FRANCE: GHM GROUP buduje podnikání ve Francii a na konci 
roku 2017 otevřela zastoupení v Décines u Lyonu. Odtud má být 
posílena pozice na druhém největším trhu Evropy a přítomnost na 
francouzském trhu. Také druhá pobočka v Mulhouse v Alsasku 
disponuje malými skladovými plochami, aby mohla rychle a flexibilně 
reagovat na poptávky zákazníků. Krátké trasy do Německa i posílená 
kompetentnost poradenství na místě jsou pro GHM GROUP klíčem 
pro úspěšný rozvoj obchodů ve Francii. Nabídka se orientuje na 
chemický, farmaceutický, potravinářský a textilní průmysl i průmysl 
umělých hmot, až po firmy v oblasti letectví a kosmonautiky i životního prostředí. 
 
Dlouholetý zkušený specialista na měřicí techniku, Alban Jouanillou, jednatel zastoupení ve Francii, a 
Maxime Mura, interní prodej, zajišťují důsledné poradenství a péči o zákazníky. V centru zájmu je přitom 
úzká spolupráce s vývojáři v Německu a Itálii při práci na požadavcích specifických podle výrobku a 
projektu. 
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GHM INDIA: Indie již dlouhou dobu zažívá boom a za několik let vytlačí 
Čínu z pozice nejlidnatější země. Tento vývoj je doprovázen také 
silným ekonomickým růstem. Jako dodavatel řešení měřicí techniky 
proto GHM GROUP posiluje své aktivity na tomto důležitém růstovém 
trhu a v lednu 2018 otevírá své zastoupení GHM Messtechnik India Pvt 
Ldt v Bombaji. Tím GHM Messtechnik GmbH posiluje svou přítomnost 
také na asijském subkontinentu a dále buduje svou pozici na jednom z 
nejdynamičtějších trhů světa.  
 
Zastoupení vede Mahendra Sule, inženýr v oboru elektrotechniky. 
Společně se zkušeným šestičlenným týmem inženýrů v oborech automatizace a elektrotechniky zajišťuje 
na místě důležité poradenství našich zákazníků. Nejdůležitější růstové trhy pro výrobky GHM GROUP 
zahrnují firmy z oblastí energetiky, plynárenského, olejářského a potravinářského průmyslu, farmaceutiky 
i životního prostředí. 
 
 
Val.co, Itálie: Nový člen GHM GROUP bude dále budovat oblast „průmyslových snímačů“ především se 
zavedenou technikou měření stavu naplnění. Nadto bude Val.co 
podporovat prodej výrobků CoCs Honsberg a Martens na italském trhu. 
„S našimi kompatibilními výrobky, znalostmi trhu a inovativními 
technologiemi nyní GHM GROUP a Val.co disponují ještě 
přesvědčivějšími přednostmi, kterými podporujeme naše zákazníky při 
mnoha výzvách čtvrté průmyslové revoluce,“ říká Johannes Overhues, 
jednatel GHM GROUP. 
 
Při jedné z prvních společných akcí byly na konci roku 2017 na 
německém trhu představeny cenově výhodné a efektivní snímače stavu 
naplnění z rozsáhlého portfolia výrobků Val.co. Díky velké rozmanitosti 
výrobků je pro každou aplikaci se stavem naplnění k dispozici ten správný.  
 
 
Delta OHM Benelux, Holandsko: Dát k sobě to, co k sobě patří. Jako bývalý smluvní prodejce Delta OHM 
dokázal Heerco Walinga a jeho tým – s jejich rozsáhlým know how a zápalem – úspěšně etablovat značku 
Delta OHM v zemích Beneluxu již od roku 2011. Heerco Walinga disponuje dalekosáhlými zkušenostmi s 
rozvojem obchodní činnosti v zemích Beneluxu a z předchozích funkcí i v Asii, které jsou výhodou pro 
vývoj celé GHM GROUP. Převzetí Delta OHM Benelux B.V. koncem listopadu do zastoupení GHM GROUP 
GHM-Meettechniek BV a jmenování Heerco Walinga jako globálního manažera pro rozvoj obchodů Delta 
OHM je pro obě strany velmi slibné. 
 

XXXX znaků včetně mezer 
  



Zveřejnění bez nároku na honorář. 
Zašlete exemplář dokladu na níže uvedenou adresu. 

Dotazy  |  kontakt: 
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