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Společnost ELVAC IPC se, jako 
každoročně, zúčastní již 18. roč-
níku mezinárodního veletrhu elek-
trotechniky a elektroniky AMPER, 
který se bude konat ve dnech 
13. až 16. dubna 2010 v Pražském 
veletržním areálu Letňany.

Na svém stánku bude společnost 
prezentovat nejen své produkty, ale 
také produkty svých dodavatelů, kte-
rými jsou především taiwanské spo-
lečnosti MOXA, iEi a ICP DAS. Obecná nabídka společnosti 
ELVAC IPC se skládá z těchto základních oblastí:
Průmyslové a speciální PC systémy
Základní činností společnosti je výroba průmyslových a speci-
álních PC systémů. Tyto počítače splňují nejvyšší nároky pro 
řízení procesů ve výrobě, v energetice, ve zdravotnictví, letectví 
nebo jiné dopravě, v nákupních centrech nebo pro účely rekla-
my. Tyto počítače jsou schopny pracovat v prašném prostředí 
i mimo obvyklý rozsah provozních teplot, jsou odolné proti 
vibracím a také proti stříkající vodě. K novým počítačům, ale 
i k těm, které jsou už nějakou dobu v provozu, jsou nabízeny 
služby zkušených techniků.

Průmyslová komunikace
Společnost MOXA je hlavním dodavatelem komunikačních 
prvků pro rozšíření počtu sériových portů PC, připojení séri-
ových zařízení a technologických signálů do sítě Ethernet 
a budování průmyslového ethernetu. MOXA nabízí možnost 
sestavit kompletní průmyslovou síť na komponentech od jed-
noho výrobce, což přináší výhodu ověřené vzájemné kompatibi-
lity jednotlivých zařízení a rychlé řešení případných problémů.

Jednotky pro řízení distribuční sítě elektrické energie
Jednotky RTU firmy ELVAC IPC byly primárně vyvinuty pro 
oblast řízení distribuční sítě elektrické energie. Kromě běžných 
monitorovacích a řídicích funkcí je k dispozici možnost přímé-

ho měření v třífázové soustavě a s tím 
spojené funkce ochran. Další výhodou 
je široká nabídka napájecích zdrojů 
s nabíječkou a diagnostikou zálož-
ní baterie. Pro komunikaci směrem 
k nadřazenému systému je připravena 
řada fyzických komunikačních roz-
hraní, kde nejpoužívanější jsou GPRS, 
Ethernet a dvojitý optický kruh.

Průmyslové zobrazovače
Ve standardní nabídce společnosti je možné najít celou škálu 
zobrazovacích jednotek na bázi technologií LCD, zpětné projek-
ce nebo LED, vhodné pro aplikace malého, středního i velkého 
rozsahu.

Moderní špičková technologie v oblasti zpracování obrazu 
je ideální pro dispečinky s nepřetržitým provozem. Umožňuje 
sestavení videostěny libovolných rozměrů s možností zobrazení 
až 9 různých signálů na každý panel.

LEDkové displeje nabízejí různé varianty od jednořádkových 
a jednobarevných panelů po plnobarevné zobrazovače velkých 
rozměrů. Výhodou LED panelů je nepřekonatelný jas a kon-
trast, který zaručí dobrou viditelnost i při venkovním použití, 
kdy na panel dopadá denní světlo.

Systémy InfoPanels™ jsou elektronické informační, navi-
gační a reklamní panely, které se využívají k prezentaci dyna-
mických informací na libovolných zobrazovačích. Panely se 
skládají ze softwarových a hardwarových prostředků určených 
pro cílenou distribuovanou prezentaci textových, grafických či 
multimediálních informací.

V expozici společnosti ELVAC IPC na veletrhu AMPER nalez-
nete aktuální nabídku sortimentu společnosti a své problémy 
můžeme probrat s odborníky z daných oblastí. Přijďte se podí-
vat, stánek naleznete v hale č. 3, číslo stánku je 3C5.
Těšíme se na setkání s Vámi. Více informací o společnosti ELVAC 
IPC naleznete také na webových stránkách www.elvac.eu/ipc.
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• Zobrazení dat ve výrobě

• Monitoring infrastruktury

• Sledování výroby

• Dohledové systémy

• Měření spotřeby energií

• Využití odpadního tepla

• Monitoring strojů a technologií

• Optimalizace procesů

placená inzerce


