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Засновано в 1994 р

Про нас:
ТОВ «Реноме» - українська
приватна фірма, створена в
1994 р.
Підприємство спеціалізується
на розробці та виробництві
електронної, електротехнічної
продукції, електроопалювальної
техніки з елементами IT та
технологій «розумного
будинку».
Підприємство ТОВ «Реноме» це більше 2000 кв.м. власних
сучасних виробничих площ,
високопродуктивне обладнання
для виробництва електронної
та електротехнічної продукції.
Колектив ТОВ «Реноме» - це більш, ніж 30 співробітників – висококваліфікованих інженерів, конструкторів,
IT-спеціалістів, менеджерів та робітників.

Про нас:
ТОВ «Реноме» - це відомі в
Україні торгові марки - прилади
безпеки «Страж»,
електроопалювальна техніка
«ТермІТ», LED світильники «LEDO».
Керівництво та конструкторський
відділ підприємства постійно
працюють над розробкою нових
видів продукції, покращенням та
розширенням асортименту.
ТОВ «Реноме» має широку
дилерську мережу. Підприємство є
постійним учасником всеукраїнських
та міжнародних виставок, має ряд
нагород та сертифікатів. Продукція
компанії експортується на ринки
країн СНД.
В найближчих планах
підприємства – закріплення своїх
позицій на існуючих ринках та вихід
ринки країн ЄС.

ISO 9001:2008
Фірма «Реноме» в 2014 році успішно пройшла сертифікаційний аудит на
відповідність системи менеджменту якості міжнародному стандарту ISO
9001:2008 та отримала сертифікат компанії SGS.

Продукція та послуги підприємства:
Газосигналізатори «Страж»
Широкий модельний ряд приладів з різноманітним функціоналом,
призначених для автоматичного контролю концентрацій горючих та/або
чадного газів у повітрі вибухонебезпечних зон побутових, комунальних,
виробничих приміщень та котелень.
Газосигналізатори “Страж” відповідають європейським стандартам та
технічним регламентам EN 50291 та EN 50194, зареєстровані в Держреєстрі
засобів вимірювальної техніки України під №У2342-14.

Світло-звукові пристрої «Страж»
Прилади зовнішнього оповіщення. В разі небезпеки створють світловий та звукові
сигнали, можуть працювати в парі з газосигналізаторами «Страж». В залежності від
виконання, можуть встановлюватись як назовні, так і всередині приміщень.

Клапани електромагнітні газові КЕМГ
В разі небезпеки перекривають подачу газу, працюють в парі з газосигналізаторами
«Страж».

Продукція та послуги підприємства:
Електричні котли «TermIT» серії «Стандарт»
Сучасні, суперкомпактні, енергоефективні 1- та 3- фазні опалювальні електричні котли.
Модельний ряд забезпечує обігрів приміщень площею від 30 до 270 кв.м..
Електрокотли «ТермІТ» - це система генерації тепла з унікальною запатентованою високоефективною конструкцією у вигляді моноблока, що складається з
теплообмінника з електротеном, циркуляційної камери з насосом і електронного
модуля управління з багатофункційним програматором.
Чудове рішення як для автономної системи опалення квартир, офісів, приватних котеджів, так і для використання з іншими опалювальними приладами.
Інтеграція з багатотарифним лічильником електроенергії.

Електричні котли «TermIT» серії «Економ»
Недорогі але надійні та ефективні електричні ТЕНові 1-фазні опалювальні
котли. Модельний ряд забезпечує обігрів приміщень площею від 30 до 110 кв.м..
Вбудований електронний блок управління з РК-дисплеєм забезпечує візуалізацію та можливість налаштувань температури, гістерезису, потужності котла.
Мають вбудований комплекс необхідних засобів захисту.

Продукція та послуги підприємства:
Електричні котли «TermIT» серії «Smart»
Електрокотли «ТермІТ-Smart» - це унікальне іноваційне рішення, в якому
використані найновітніші IT-технології, зокрема концепція “Розумного будинку”.
Мають увесь функціонал і переваги моделей “Стандарт”, але додатково
реалізовані можливості:
- віддаленого контролю та управління котлом через Інтернет зі смартфону або
стаціонарного комп’ютера, через GSM-GPRS з мобільного телефону, через
виносний провідний пульт управління з кольоровим сенсорним дисплеєм;
- через програмований вихід котла управління зовнішніми приладами –
газовим котлом, бойлером ГВС, тощо;
- В котлах ”TermIT-Smart” реалізовано алгоритм інтелектуального регулювання
потужністю, вбудований захист від перенапруги, облік спожитої
електроенергії, семисторне управління, можливість об’єднання декількох
котлів в єдину систему та ряд інших новацій.

Терморегулятори
Прилади для управління кліматичною технікою. Мають два канали регулювання і
управління та додатковий функціонал.

Продукція та послуги підприємства:
Котельні електричні модульні «TermIT»
Сучасне інноваційне рішення для ефективного опалення
приміщень різного призначення з великою площею обігріву або
при необхідності зонування опалювальних площ.
Можлива одночасна робота до 16 теплових модулів «ТеrmIT»
від 6 до 24кВт кожен.
Чудове рішення як для автономної системи опалення, так і для
використання з іншими опалювальними приладами (газовим,
твердопаливним котлами, або сонячним колектором).
Забезпечено керування за допомогою мережі Інтернет, Wi-Fi,
GPRS, RS-485 з віддаленого комп”ютера через WEB-інтерфейс,
або за допомогою виносної сенсорної панелі управління, або за
допомогою смартфону через програмний додаток.
Можливість гнучкого нарощування потужності та автономної
роботи кожного окремого модуля.
Інтеграція з багатотарифним лічильником електроенергії та
іншими опалювальними приладами (геліосистемою, газовим або
твердопаливним котлом).

Продукція та послуги підприємства:
Світлодіодні світильники LEDO
Професійні високоякісні світлодіодні світильники для різноманітних
промислових, комерційних, комунальних приміщень та територій.
- світильники LEDO відповідають усім вимогам щодо безпечності
конструкції по ДСТУ EN 60598 та вимогам по електромагнітній сумісності;
- усі світильники мають високу ступінь тепловідведення, що гарантує
довговічність і надійність їх роботи;

- гарантійний термін встановлений в залежності від моделі - від 3-х
до 5-ти років, мінімальний ресурс роботи – 50000 год;
- в асортименті є світильники в алюмінієвому корпусі власної
конструкції, які мають рівень захисту від пилу та вологи IP65;
- використовуються світлодіоди накращих світових брендів –
Osram, Seoul Semiconductor, Cree;
- в конструкції світильників LEDO застосовуються блоки управління
(драйвери) як власного виробництва так і відомих брендів (MainWell,
тощо).

Продукція та послуги підприємства:
Контрактне виробництво електроніки
Послуги з проектування, розробки, виготовлення, SMD та DIP монтажу радіоелементів
на друковані плати на сучасному високоефективному обладнанні.
Можливості нашого виробництва дозволяють виконати малі та середньосерійні
замовлення в оптимальні терміни з високою якістю:
- проектування, поставка друкованих плат та трафаретів для нанесення паяльної пасти;
- поставка комплектуючих для проектів;
- нанесення паяльної пасти на напівавтоматичному принтері TWS- SR2600;
- автоматизований SMT-монтаж компонентів на автоматичному установщику фірми
Essemtec (Швейцарія) CMS7200 з подальшою пайкою в конвекційній конвейєрній печі
TWS-1385Evo;
- лакування, ультразвукова мийка плат;
- перевірка якості монтажу на автоматичному оптичному інспекторі (АОІ) MagicRay V-6;
- виготовлення прототипів корпусів на 3D-принтері

GPS-трекери «Орієнт»
Прилади для моніторингу наземних рухомих об’єктів – транспортних засобів в
режимі реального часу.
Пропонується рішення для міського пасажирського транспорту – тролейбусів,
автобусів, тощо з зовнішнім і внутрішнім озвучуванням зупинок.

Наші переваги:
Компанія “Реноме” – це згуртований колектив висококваліфікованих професіоналів –
інженерів, технологів, програмістів, менеджерів та робітників.
ТОВ "Реноме" – це більше 2000 кв.м. власних сучасних енергоефективних виробничих площ, якісні умови праці.
Сучасне високопродуктивне обладнання для виробництва електронної та електротехнічної продукції.
Впроваджена та діє система менеджменту якості у відповідності до міжнародного
стандарту ISO 9001:2008. Підприємство пройшло відповідний аудит та отримало
сертифікат від компанії SGS.
Гнучка цінова політика, оптимальне співвідношення ціна/якість, що дозволяє задовольнити найвибагливіших клієнтів.
Чітка логістика, постійний зворотній звязок з клієнтами та удосконалення процесів.
Багаторічний досвід. Надійність приладів підтверджено великою кількістю установок
і тривалим періодом експлуатації.

Наші цілі на Європейських ринках:
Наше підприємство зацікавлене у налагоджувані взаємовигідного
бізнесу з зацікавленими підприємствами країн ЄС з метою:
Організації на базі нашого підприємства спільного виробництва профільної продукції
(електронна, електротехнічна продукція). Можливі різноманітні варіанти співпраці.

Продажу продукції нашого підприємства на ринках країн ЄС, пошук зацікавлених
партнерів – дилерів та дистрибуторів.

Отримання замовлень на контрактне виробництво електроніки.

Контактна інформація:
ТОВ "Реноме"
м. Хмельницький, Україна 29025
вул. Курчатова, 8/7Г













Сайти компанії:
http://renome.biz
http://termit.ua
Збут:
тел./факс +38 0382 783783, 78-38-20
моб.
+38 067 3837546
e-mail: sbyt@renome.biz
Офіс:
тел./факс +38 0382 78-38-20, 78-38-37
моб.
+38 067 3837536
Керівник: admin@renome.biz (Гладський Володимир)
Секретар: renome@renome.biz

