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výkonné 24“ 
panelové PC 
s krytím přední-
ho panelu IP65
kapacitní 
10 bodový doty-
kový LED displej 
1920 x 1080 px
CPU Intel® Pentium® G3220, volitelně Core™ i3/i5
2x 2 GB DDR3 (max. 16 GB), 80GB SSD
2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x LAN, 5x COM, 
HDMI, VGA
2x mini PCIe, 1x s podporou mSATA, volitelně Wi-Fi
napájení 24 VDC/230 VAC, provozní teplota 
-10~50 °C
IEI iRIS modul kompatibilní s IPMI 2.0
montáž do panelu nebo VESA na stěnu
Win 7 Professional, Acronis (volitelně jiný OS)

Průmyslové počítače

vestavné PC na DIN lištu
CPU Intel® Bay-Trail 
E3845, 1,91 GHz, TDP 10 W
2 GB DDR3L SO-DIMM 
(max. 8 GB), 80 GB SSD
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 
2x GbE LAN, 1x DVI-I
2x RS-232, 2x RS-422/485, 
16-bit DIO, miniPCIe
napájení 9~32 VDC, provozní teplota 
-20~60 °C
volitelně Wi-Fi, mikro SD, mSATA
IEI iRIS modul kompatibilní s IPMI 2.0
MS Win 7 Embedded Standard 
(volitelně jiný OS)

fanless panelový 
počítač s IP65 
pro těžký průmysl
15“ resistivní 5-wire 
LED displej 1024 x 768 px
CPU Intel® Celeron® 847, volitelně Core™ i3/i7
2 GB DDR3 (max. 8 GB), 80 GB SSD, 
volitelně mSATA
až 4x USB (pro i3/7), 2x GbELAN, 4x COM, 
CAN bus
Wi-Fi 802.11 b/g/n, VGA, HDMI, audio, 
2 Mpx kamera
volitelně Bluetooth, 3G modem, GPS, čtečka RFID
2x napájení 9~36 VDC, provozní teplota 
-20~60 °C
MS Win 7 Embedded Standard (volitelně jiný OS)

7“ panelové 
PC s pasivním 
chlazením
odporový 
dotykový LED 
displej 7“ 
800 x 480 px
CPU Intel® 
Atom™ N2600 dual core 1,6 GHz
2GB DDR3 SO-DIMM, 30 GB mSATA
1x RS232, 1x RS232/422/485, 2x USB 2.0, VGA
2x GbE LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n, audio
vstupní rozsah napájení 9~28 VDC přes 
12 VDC adapter
provozní teplota -10~50 °C, krytí zepředu IP64
MS Win 7 Embedded Standard (volitelně 
jiný OS)

ultrakompaktní bezventilátorové PC
CPU Intel® Celeron® N2930, 1,83 GHz SoC
2 GB DDR3L SO-DIMM (max. 8 GB), 80 GB SSD
1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x GbE LAN
1x RS-232, 1x VGA, Audio
napájení 12 VDC, provozní teplota -20~60 °C
TDP 7,5 W
wall mount
Win 7 Professional, Acronis (volitelně jiný OS)

Výkonný počítač do Racku 
s 6x ISA a 7x PCI sloty
Šasi ER-4421 do 19“ 
zástavby, 4U, 400W 
zdroj
CPU Intel® Core™  
i5-3470S (2,9GHz, 
LGA1155, VGA)
volitelně Celeron®/Pentium®/i3/i5/i7 s LGA1155
2x 2 GB DDR3 (max 32 GB), HDD 500 GB,
DVDRW/RAM + SW Nero, volitelně FDD
až 7x USB 2.0, 3x COM, 2x PS/2, LPT, dual 
GbE LAN,
TPM, 8-bit DIO, 1x VGA, Audio, HW monitoring
volitelně redundantní nebo DC napájení
Win 7 Professional, Acronis (volitelně jiný OS)

18 738 Kč

36 720 Kč

19 116 Kč

14 490 Kč

36 100 Kč

48 303 Kč

objednací kód: 100901100010

objednací kód: 100903100032

objednací kód: 100903100037

objednací kód: 100901000009

objednací kód: 100902100031

objednací kód: 100903100031

IEC STABIL PRO DRPC-120

IEC INTEGRA PRO UPC-V315

IEC INTEGRA PRO AFL-W07A

IEC STABIL PRO uIBX-230

IEC EXCELLENT ER-44

IEC STABIL PRO PPC-F24A-H81

kompaktní PC se 
zvýšenou teplotní 
odolností
CPU Intel® Celeron® 
2000E, volitelně 
Core™ i5-4400E
2x 2 GB DDR3 SO-DIMM 
(max. 16 GB), 80 GB SSD
4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 6x COM, 8-bit DIO
2x GbE Intel LAN, VGA, DVI-I, DisplayPort, audio
2x PCIe, volitelně 2x PCI + 2x PCIe, 3x PCI + 3x PCIe
volitelně Wi-Fi, Cfast, mSATA, 2x HDD/SSD, 
iRIS modul
provozní teplota -20~70 °C
redundantní napájení 9~36 VDC
Win 7 Professional, Acronis (volitelně jiný OS)

15“ robustní 
panelové PC pro 
automatizaci
čipset H61, CPU 
Intel® Pentium® 
G630T 2,3 GHz
volitelně CPU Intel® Core™ i3 / i5 / i7
2x DDR3 SO-DIMM, 2 GB (max. 16 GB), 80 GB SSD
flexibilní PCI/PCIe expanzní slot
duální GbE LAN, 2x SFP, VGA, audio
4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 5x COM
volitelně Wi-Fi, CF, mSATA, HDD a slim DVD
napájení 230 VAC nebo 18~36 VDC
Win 7 Professional, Acronis (volitelně jiný OS)

26 955 Kč

34 137 Kč

objednací kód: 100901000007
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objednací kód: 100903100027

IEC STABIL PRO TANK-860

IEC STABIL PRO PPC-5150A-H61

LONG LIFE
Kvalitě našich výrobků důvěřujeme tak, že na-
bízíme prodloužení záruky až na 5 let, a to za 
velmi příznivou cenu.
ON-SITE
Servis na místě nasazení počítače za paušální 
cenu, a to na území ČR a SR.
NBD (next business day)
Provedení servisního zásahu na místě - nasa-
zení nejpozději následující pracovní den.
NON-STOP
Služba je vhodná zejména pro nepřetržité 
provozy, protože řeší rychlý servisní zásah 
i během víkendů a svátků.
PROFYLAXE
Kompletní mechanické vyčištění počítače, vý-
měna filtračních vložek a otestování klíčových 
součástek PC, díky kterému lze předejít poru-
še. Možno zakoupit i dílčí profylaktické služby 
zaměřené na jednotlivé kritické části systému.
ZÁLOHOVÁNÍ
Acronis software pro zálohu tovární instalace 
a vytvoření image.

Možno dokoupit i ke starším počítačům.

Nabídka služeb k PC
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a komponenty

ultraodolný 
výkonný tablet 
s kapacitním 
dotykovým IPS 
displejem 10,1‘‘ 
1280 x 800 px
CPU Intel® Atom™ N2600
volitelně Celeron® 1007U nebo Core™ i7-3517
paměť 2 GB DDR3 (max. 8 GB), 32 GB MLC mSATA
3x USB 3.0, Mikro HDMI, Audio, RFID čtečka
Wi-Fi, Bluetooth, 1,3 Mpx kamera
volitelně 3,5G modem, čtečka čárových kódů,
GPS, 5 Mpx kamera, 2. baterie
MS Windows Embedded Standard 7 P

chytrý nástroj pro 
vzdálenou správu a dohled průmyslových 
počítačů firmy IEI přes webové rozhraní
pomocí tohoto modulu lze updatovat 
software i BIOS počítačových systémů, 
restartovat, zapínat, vypínat, diagnostikovat, 
možný je i vzdálený dohled s možností 
zasílání chybových hlášení
využívá IPMI 2.0 Based Management s podporou 
LDAP, podporuje USB klíč, vzdálené média,
KVM přes IP (iRIS-2400)

počítačový 
medicínský vozík 
s bateriovým napájením 
nabízí maximální mobilitu 
pro nemocniční personál 
a poskytuje výpočetní výkon 
tam, kde je to potřeba 
vozík je vybaven speciálními 
prachotěsnými kolečky, 
ramenem a VESA 100x100 
pro uchycení monitoru či POC, vestavěnou 
baterií s dlouhou životností a monitoringem 
stavu na LED displeji, čtečkou čipových 
karet, 4-portovým USB hubem, navíjecím 
napájecím kabelem a kovovým zásobníkem 
pro 2 náhradní baterie, s volbou barvy 
a příslušenství

vestavný 
Android 
kontroler 
na DIN lištu
CPU Cortex A7 
Quad Core (1 GHz)
1 GB DDR3, 4 GB eMMC flash, mikro SDHC slot
2x RS-232/422/485, 3x USB 2.0, GPIO, 
HDMI, Audio, GbE LAN, Wi-Fi
volitelně Bluetooth, 3,5G modem, GPS
volitelně rozšíření o 8x RS-232/422/485 
a baterii
napájení 12 VDC přes power adapter
Android 4.2.2

jednodeskový 3,5‘‘ vestavný počítač
CPU Intel® Celeron® 2980U, 1,6 GHz SoC
volitelně Intel® Core™ i3/i5/i7 4. generace SoC
2x slot DDR3L SO-DIMM max. 16 GB
2x SATA3, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x COM, DIO
2x GbE LAN, PS/2, audio, LVDS, VGA
iDP pro HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP 
(až 3840x2160 @60Hz)
Watchdog timer, IEI iRIS modul kompatibilní 
s IPMI 2.0
mini PCIe s podporou mSATA

15“ průmys-
lový LED XGA 
monitor 4:3 
s krytím IP65
v kovovém 
provedení 
s tenkým 
rámečkem
vstupy VGA, HDMI, DP a volitelně DVI-D
1024 x 768 px, jas 400 cd/m2, kontrast 700:1
odporový touchscreen, volitelně kapacitní 
s možností montáže do panelu, do RACKu, 
na stojan, nebo na stěnu pomocí VESA
napájení 9~36 VDC nebo přes adapter
dostupné ve velikostech 12~24“

28 940 Kč

1 999 Kč

89 369 Kč

8 750 Kč

9 990 Kč

14 950 Kč

objednací kód: 100502010065

objednací kód: 125052010133

objednací kód: 100716010010

objednací kód:  101521010030

objednací kód: 122510015048

objednací kód: 150505011054

Tablet ICEROCK3-T10-ET

IEI Remote Intelligent System iRIS

Medicínský vozík pCART-N

DIN PC KAMIO-A710

WAFER-ULT-i1C

Průmyslový monitor DM-F15A/R

stylové 
odolné a lehké 
mobilní zařízení
kapacitní 
dotykový displej 
5,3‘‘ 480 x 854 px
CPU Cortex A7 Quad Core (1,2 GHz)
1 GB LPDDR2, 4 GB eMMC, mikro SDHC slot
Wi-Fi, Bluetooth, 3G modem, volitelně WCDMA 
mikro USB 2.0, 8 Mpx kamera, NFC, gravity sensor
magnetometer, 1D/2D čtečka, GPS
krytí IP67, provozní teplota -10~50 °C
Android 4.2.2

základní 
deska formátu 
ATX s čipsetem 
Intel® Q87
pro CPU LGA 
1150 Intel® Core™ i3/5/7 4. generace
4x slot DDR3 DIMM max. 32 GB
6x SATA3 (RAID 0/1/5/10), 1x mSATA,
až 8x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x GbE LAN, 
PS/2, LPT,
6x COM, DIO, TPM, audio, HDMI, DVI-D, VGA
iDP pro HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP 
(až 3840x2160 @60Hz)
4x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1
IEI iRIS modul kompatibilní s IPMI 2.0

6,5“ 
průmyslový 
VGA LED 
monitor 4:3 
s krytím IP65 
v kovovém 
provedení
vstupní signál analog VGA
640 x 480 px, jas 800 cd/m2, kontrast 600:1
odporový touchscreen RS-232 nebo USB
s možností montáže do panelu, do RACKu, 
na stojan, nebo na stěnu pomocí VESA
napájení 12 VDC přes adapter nebo 9~36 VDC
dostupné ve velikostech 6,5~19“ 

22 940 Kč

7 460 Kč

8 960 Kč

objednací kód: 100501010142
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objednací kód: 122560014815

objednací kód: 150502010275

PDA MODAT-531A-QA7

IMBA-Q870-i2

Průmyslový monitor DM-65GHS/R
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Průmyslové počítače a periferie pro automatizaci

osazen dvoujádrovým procesorem Intel® Atom™ 
E3826, 1.46GHz
kompaktní a optimalizovaná výkonná platforma
možnost rozšíření o 2 miniPCIe/lego bloky 
pro integraci fieldbusových aplikací
volitelně průmyslová sběrnice Fieldbus
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, 
a CANopen
RS-232/422/485 porty pro průmyslové aplikace

Vestavný počítač pro automatizaci NISE301

Řešení pro Multi-Fieldbus

kompaktní outdoorový AP/CPE pracující v pásmu 
2,4 GHz
pracovní teplota   -35 až 75°C
bezdrátové režimy AP/Client/Bridge/Router
v souladu s Wi-Fi  IEEE 802.11 b/g/n 2x2 MIMO 
(IWF 501)
v souladu s Wi-Fi IEEE 802.11 a/n 2x2 MIMO (IWF 502)
přenosová rychlost: 300 Mb/s
napájení 24VDC PoE

Wi-Fi Access Point IWF501/502

voděodolné kovové tělo zařízení s krytím IP68
teplotní rozsah -20 to +70°C
průmyslové provedení pro práci i v nepříznivém venkovním prostředí
rádia pracují v pásmech 2,4 nebo 5 GHz a standardu 802.11a/b/g/n
přenosová rychlost až 2x 300 Mb/s
duální Gigabit Ethernet, jeden se standardem IEEE 802.3af PoE
dvouvrstvý bezdrátový firewall poskytuje ochranu před 
případnými útoky
komplexní zabezpečení pomocí WLAN šifrování WEP, WPA/
WPA2, IEEE 802.1X nebo PSK

Průmyslové Wi-Fi IWF5320

vysoký výpočetní výkon a grafická výkonnost 
bez ventilátoru
4x GbE LAN porty pro redundanci systémů
RS-232/422/485 porty pro průmyslové aplikace
1x VGA, 1x DVI-D a 2x Display Port, audio
napájení 24 VDC, provozní teplota -20~60 °C
procesor Intel® Core™ i7-3517UE 3. generace
2x DDR3 SO-DIMM 4 GB (max. 8 GB), 80 GB SSD
Win 7 Embedded Standard (volitelně jiný OS)

Vestavný počítač NISE3640

výkonná platforma s procesory Intel Core i3/i5 CPU
robustní konstrukce počítače pro náročné pracovní podmínky
široká škála vstupů a výstupů na předním panelu
podpora 1MB NVRAM pro trvalé a kritické ukládání dat
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT a CANopen
software CODESYS IEC61131-3 
4x GbE LAN porty pro redundanci systémů

RS232/422/485 porty s 2.5KV ochrannou izolací
digitální vstupy a výstupy s 2.5KV ochrannou izolací
podpora 3 nezávislých displejů pro prací na více monitorech zároveň
Win7 Embedded

Převodník Multi-Protokolů
Fieldbusová brána

NISE300

Výkonný rozšiřitelný počítač NIFE4000P2

osazen dvoujádrovým procesorem Intel® Atom™ 
E3826, 1.46GHz
kompaktní a cenově efektivní platforma pro sběr 
dat a analýzu
RS-232/422/485 porty pro průmyslové aplikace
rozšířená pracovní teplota: -20 ~ 70°C
volitelně průmyslová sběrnice Fieldbus

PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, a CANopen
připojení dvou nezávislých displejů přes DVI-I a HDMI
2x Intel® I120IT LAN porty s podporou WoL, Teaming a PXE

Kompaktní počítač NISE105

Společnost Nexcom je lídr v oblasti průmyslových počítačů a představuje 
komplexní portfolio bezventilátorových, vestavných a panelových počítačů. 
S ohledem na požadavky trhu v automatizaci a průmyslovém segmentu, 
NEXCOM nabízí počítače na bázi odolných embedded a panelových systé-
mů se softwarem CODESYS IEC61131-3 a fieldbus sběrnicovou technologií 
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MiniPCIe rozhraní pro instalaci do PC
volba tradičních sběrnicových protokolů: 
PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet, 
EtherCAT, ModbusTCP/IP a CANopen
podpora režimu master a slave
průmyslová komunikace v reálném čase
efektivní a snadná integrace do PLC 
a PC systémů
vybaveno technologií Hilscher netX core

FBI: Fieldbus Interface Cards

PC řešení pro vyhodnocování a sběr dat

4:3, 8” SVGA odporová dotyková obrazovka, IP65, 
plastový čelní rám
LED podsvícení displeje, životnost 50 tisíc hodin
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, a CANopen
ochranný zemnící vodič
nejnovější dvoujádrový procesor Intel Atom E3826, 
1.46GHz
1x DDR3 SO-DIMM 2 GB, 80 GB SSD

Panelový počítač APPC0840T

4:3, 15” XGA odporová dotyková obrazovka, IP65, 
hliníkový přední rám
LED podsvícení displeje, MTBF 50 tisíc hodin
robustní provedení a výkonná platforma SCADA/HMI
procesor Intel Core i5 pro náročné výpočetní úkoly
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, a CANopen
RS232/422/485 porty s 2.5KV ochrannou izolací
DC/DC napájení s 1.5KV ochrannou izolací
ochranný zemnící vodič
1x DDR3 SO-DIMM 4 GB, 80 GB SSD

Panelový počítač IPPC1560TE-DC 

16:9, 15.6” WXGA, 10-bodový multitouche displej, 
IP66, hliníkový přední rám
LED podsvícení displeje, MTBF 50 tisíc hodin
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, E
digitální vstupy a výstupy s 2.5KV ochrannou izolací
RS232/422/485 porty s 2.5KV ochrannou izolací
mobilní CPU 3. generace i5-3610ME 2.7GHz
1x DDR3 SO-DIMM 4 GB , 80 GB SSD
Win 7 Embedded, (volitelně jiný OS)

Panelový počítač IPPC1632P    

4:3, 19“ dotykové panelové PC s HW monitoringem, IP66, 
hliníkový přední rám
LED podsvícení displeje, MTBF 50 tisíc hodin
robustní provedení a výkonná platforma SCADA/HMI,
procesor Intel Core i5 pro náročné výpočetní úkoly
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, a CANopen

digitální vstupy a výstupy s 2.5KV ochrannou izolací
RS232/422/485 porty s 2.5KV ochrannou izolací
1x DDR3 SO-DIMM 4 GB (max. 8 GB), 80 GB SSD
Win 7 Embedded, (volitelně jiný OS)

Kontroler na PC bázi

Panelový počítač IPPC1960TP2E-DC   

16:9, 21.5” Full HD, 10-bodový vícedotykový displej, 
IP66, hliníkový přední rám
LED podsvícení displeje, MTBF 50 tisíc hodin
volitelně průmyslová sběrnice s PROFIBUS
PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, a CANopen
digitální vstupy a výstupy s 2.5KV ochrannou izolací

RS232/422/485 porty s 2.5KV ochrannou izolací
CPU Intel® Atom D2550 dual core 1,86 GHz
1x DDR3 SO-DIMM 4 GB , 80 GB SSD
Win 7 Embedded, (volitelně jiný OS)

Panelový počítač IPPC2132P

pro vzdálené a integrované aplikace v průmyslové automatizaci a informač-
ních technologiích. V nové éře automatizace založené na bázi počítačů je 
NEXCOM ideálním partnerem, který vyvíjí řešení s odolnou platformou, 
fieldbusovou technologií, softwarových balíčků pro automatiozaci a bezpro-
blémovou integraci služeb.

NIFE 100
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Průmyslové počítače a komponenty

PPC-4211W 
je 21,5“ 
zodolněný 
all-in-one 
počítač 
vybavený 
dotykovým 
Full HD 
LCD panelem s projekční kapacitou krytí 
zepředu IP65
2GB SO-DIMM DDR3L (max.8 GB),
CPU Intel® Celeron 2980U, 
SSD 80 GB, 2x GbE LAN, 
5x COM, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0,
VGA, DP, audio, Mini PCIe, 
Win 7 Embedded Standard (volitelně jiný 
OS)

inteligentní spínané a měřené distribuční 
jednotky napájení pro lokální a vzdálený 
power management a reboot serverů
řada PXE je v provedení 1U a Zero U, jedno-
fázové 230-240V AC, 16A až 32A a s různými 
kombinacemi IEC C-13 a IEC C-19 vývodů
lze monitorovat okamžité napětí i proud, 
zdánlivý a jalový výkon, účiník a spotřebu 
energie

inteligentní spínaná a měřená 
PDU jednotka pro lokální 
a vzdálený power manage-
ment a reboot serverů
vertikální napájecí lišta 
V20C13-32A je určena pro malé a střední instalace
PDU má vlastní WEB rozhraní pro přímý přístup 
přes IP síť
umožňuje monitoring odběru proudu z jednotli-
vých zásuvek, měření odběru, ochranu přetížení
PDU je vybavena displejem, který ukazuje 
okamžitou spotřebu

kompaktní 
bezventilátorový 
počítač UNO-2483G
procesor Intel® Celeron 2980U (1,6 GHz)
4 GB DDR3L, 80 GB SSD
volitelně 2x HDD/SSD s podporou Raid 0/1
1x VGA, 1x HDMI, audio, 4x GbE LAN, 4x COM
iDoor Expansion Slot pro COM, DIO, 
FieldBus apod.
MS Win 7 Embedded Standard (volitelně 
jiný OS)

Dominion KX III je vlajková loď RARITAN 
enterprise KVM-over-IP přepínačů, který po-
skytuje 1, 2, 4 nebo 8 uživatelům vzdálenou 
správu na BIOS-úrovni pro 8, 16, 32 nebo 64 
serverů v jednom přepínači 
DKX3-108 je KVM přepínač pro 8 zařízení 
a 1 uživatele
podporuje připojení VGA, DVI, HDMI, 
DisplayPort, USB i PS/2, audio, virtuální média
má implementováno AES & FIPS 140-2 
šifrování, CAC autentifikace a IPv6 síťování

průmyslový nerezový 
monitor Winmate 15“ 
EX je určen pro použití 
v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu, pro chemický, potravinářský 
a farmaceutický průmysl a jinde, kde jsou 
náročné pracovní podmínky
jedná se o jiskrově bezpečný produkt v kva-
litním nerezovém provedení s certifikací pro 
zónu Plyn 1 / 2
15‘‘ XGA LCD s odporovým touchscreenem 
je osazen konektory M12 a M25 pro VGA, 
RS-232 i napájení

7 810 Kč

39 980 Kč

41 570 Kč

85 840 Kč

objednací kód: 100903100043

objednací kód: 153008062905

objednací kód: 153020340420

objednací kód: 100901100015

objednací kód: 153008061605

objednací kód: 150505050040

Panelový počítač PPC-4211W

Inteligentní distribuční 
jednotka PDU PXE-1190R

Monitoring napájení 
V20C13/4C19-32A-WSI

Vestavný počítač UNO-2483G

8-portový KVM IP switch 
Dominion KX III, DKX3-108

15‘‘ monitor do výbušného 
prostředí R15L600-65FTE

počítačový 
systém pro 
video kontrolu a strojové vidění
procesor Intel® 3.generace Core i3-3220
2x DDR3 SO-DIMM 4 GB, 80 GB SSD
dual displej, 1x VGA, 1x DVI-D, audio
2x GbE LAN, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 4x RS-232
dedikovaný USB3 kontroler pro kamery
MS Win 7 Embedded Standard (volitelně 
jiný OS)

klávesnice ze silikonového kaučuku 
s 92 podsvícenými klávesami a vodotěsným 
25 mm laserovým trackballem má krytí 
IP67, gumové klávesy z MF pryže jsou 
lépe čistitelné pro jednodušší dezinfekci 
a ochranu proti křížové kontaminaci
stmívatelné podsvícení usnadňuje práci 
ve tmě
provedení panelové a desktopové

průmyslová 
zodolněná SD karta 
s SLC technologií 
a teplotním rozsahem 
-40~85 °C
vyznačuje se rychlostí 
čtení až 19 MB/s a zápisu 14 MB/s
obsahuje bezpečnostní prvky global 
wear-leveling algorithms pro zvýšení 
životnosti, BCH-ECC korekci, Flash bad-block 
management a S.M.A.R.T utility
standard SD nabízí kapacitu 256 MB až 
2 GB a SDHC nabízí kapacitu 4 až 32 GB.

od 9 990 Kč

1 999 Kč

objednací kód: 100901100017

objednací kód: 151002260025

objednací kód: 1260216000050

Silikonová klávesnice RKCT92 
s 25mm trackballem, IP67

Industrial SD card SLC 8GB
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PC pro kamerový systém 
AIIS-1440-00A1E



ELVAC PRAHA s.r.o.              Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5              Tel.: +420 224 914 608              Fax: +420 224 923 896              E-mail: praha@elvac.eu -mail: sales@elvac.eu

Jednoúčelové a prostřihávací stroje

Speciální prostřihávací jednotka s automatickým středěním profilu 
před každým zdvihem hydraulické jednotky
Adaptér s matricí, hydraulicky rozpínaný
Nastavení polohy otvorů – s lineárním odměřováním a CNC
Automatický posuv profilu, poháněný ozubeným řemenem 
a servomotorem
Upnutí profilu – pomocí hydraulických upínacích kleští
Kompletní hydraulická jednotka, s řídícím automatem a elektrickým 
systémem
Dopravník pro manipulaci s děrovaným profilem
Standardně dodávané délky: 2.000mm, 3.000mm, 4.000mm, 6.000mm

Konstrukce 
      Robustní ocelový rám s lineárním kuličkovým vedením
      Speciální prostřihovací jednotka s automatickým centrováním prostřihovaného profilu
      Výkonný hydroagregát s kompletním elektroovládáním
      Rychlý a přesný posuv děrovací jednotky pomocí servomotoru na programovatelnou polohu
      Programovatelný řídící systém typ Siemens Simotion,
      Otáčení děrovaného profilu pomocí otočí umístěných v rámu stroje
      Optické laserové senzory pro automatickou kontrolu správné délky děrovaných profilů
      Automatické tlakové mazání děrovaných profilů mikrodávkováním emulze jen do místa střihu

Speciální prostřihávací 
jednotka s automatickým 
středěním profilu 
před každým zdvihem 
hydraulické jednotky
Adaptér s matricí, 
hydraulicky rozpínaný
Nastavení polohy otvorů – s lineárním odměřováním a CNC
Automatický posuv profilu, poháněný lineárním elektromotorem
Upnutí profilu – pomocí hydraulických upínacích kleští
Kompletní hydraulická jednotka, s řídícím automatem a elektrickým 
systémem
Řídící panel – umožňuje programování prostřihávání a ukládání 
programů do paměti
Optické senzory – kontrolují délku profilu a začátek prostřihávání
Dopravník pro manipulaci s děrovaným profilem
Standardně dodávané délky: 3.000mm, 4.000mm, 6.000mm

Cena od 1 154 000 Kč

Cena od 5 408 000Kč

Cena od 1 846 000 Kč

HPMR

HPM-IPE-12

HPML

Základní parametry:
      Max. délka prostřihávaného profilu: 12 500 mm
      Max. průřez prostřihávaného profilu: IPE 360 mm
      Max. tloušťka prostříhávaného materiálu 13 mm
      Max. prostřihovací síla: 51 t
      Kapacita prostřihávání: 5 - 6 s / dvojice otvorů
      Přesnost prostřihování: +- 0,2 mm sousedních otvorů

Hydraulický prostřihávací stroj s ozubeným 
řemenem a servomotorem - CNC Automat

Hydraulický prostřihovací stroj pro děrování za tepla válcovaných profilů IPE

Hydraulický prostřihávací stroj s lineárním 
elektromotorem - CNC Automat

Technické údaje:
Tolerance pro rozteče otvorů je do 0,2 mm a tolerance pro vzdálenost mezi prvním a posledním otvorem je 0,5 mm.
Zařízení je vhodné pro střední série profilů s vyšším počtem otvorů stejných velkostí. Rozteče otvorů mohou být různé, i pozice 
otvoru mohou být různé pro celý profil.
Mechanizmus pro středění profilu před každým zdvihem stroje, umožňuje dosáhnout přesné polohy otvorů v děrovaném profilu. 
Celý cyklus prostřihování je automatický, včetně otočení profilu pro děrování protilehlé příruby.
Stroj je projektován pro děrování profilů od 1,5 do 12,5 m

Kapacita paměti: 2000 programů  
po 200 krocích (1 krok = 1 polohovaný otvor)
Elektrické vybavení: P = 25 kW, U = 400 V, In = 63 A
Elektrický systém: 3N PE AC 50 Hz 400 V TN-C-S
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Komplexní řešení průmyslových komunikací

Expanze sítí a propojování samostatných zařízení v průmyslové automatizaci umožňuje splnit 
nové příležitosti a výzvy, které jsou na systémy kladeny. Řešení pro průmyslový Ethernet od 
společnosti Moxa přispívají k propojitelnosti zařízení v automatizačních sítích při neustálém 
zvyšování spolehlivosti a zjednodušování instalace. Potlačování nevýhod bezdrátových sítí 
proti drátovým a podpora propojení starších a moderních technologií vám pomůže s návrhem 
inteligentních systémů instalovaných v náročných podmínkách, které budou spolehlivé a díky 
snadné instalaci také cenově výhodné.

Vysoký výkon a kapacita sítě
Sortiment zařízení pro průmyslový Ethernet od společnosti Moxa pokrývá všechny úrovně sítě 
od koncové až po centrální. Výkonné technologie jako jsou 10Gb Ethernet, Gigabit Ethernet, 
bezdrátový standard 802.11n nebo PoE+ distribuce napájení poskytují velké možnosti rozšiřo-
vání sítí a připojování nových náročných zařízení v budoucnu.

Jednoduchá správa
MXstudio je softwarový nástroj navržený podle požadavků techniků v průmyslové automati-
zaci. Je určený pro správu průmyslových sítí s příjemným uživatelským rozhraním pro rychlou 
a snadnou konfiguraci, instalaci, monitorování a řešení problémů v síti.

Zabezpečení sítě
Zabezpečení sítě je nutnost. Při kompletním zabezpečení vaši síťové infrastruktury nezapo-
mínejte na oddělení jednotlivých úrovní sítě. Na výběr máte cenově efektivní zabezpečovací 
routery Moxa a kombinovaná router/switch zařízení.

široká nabídka podporovaných 
protokolů včetně možnosti 
záložního spojení
možnost lokálního řízení a paměti 
pro záznam dat bez trvalého 
připojení
odolnost proti vibracím a klimatic-
kým vlivům včetně certifikací

Modulární a mobilní RTU jednotky ioPAC Modemy a routery pro     GSM, GPRS a UMTS

servery pro bezdrátové připojení 
sériových zařízení přes Ethernet 
průmyslové bezdrátové
přístupové body/klienti/
opakovače s podporou 
redundance spojení 
IEEE 802.11a/b/g/n, modely 
s dvěma rádiovými moduly

Bezdrátové NPort servery a přístupové body AWK

1/4 portové servery pro převod 
analogového videa na Ethernet

SoftNVR software pro záznam 
a prohlížení digitalizovaného videa

odolné průmyslové IP kamery 
s velkou teplotní odolností 
a certifikací EN 50155 

Videoservery a IP kamery VPort

až 4 porty 10GbE a 48 portů GbE, 
variantně modulární hot swap 
řešení
vysoká EMI/EMC ochrana, 
provozní teploty -40 až +75°C
záložní firmware, redundantní 
izolované napájení, vysoké MTBF, 
bez ventilátorů

Centrální ethernetové přepínače

přepínače, počítače a kamery s certifikací 
podle normy EN50155 pro železniční 
dopravu
přepínače a počítače s certifikací podle 
normy IEC 61850-3 pro energetiku
podpora specifických požadavků cílových 
aplikací jako je přesná synchronizace 
času, automatická konfigurace atd.

Síťové prvky pro energetiku a dopravu

až 52 portů, kompaktní, modulární 
nebo rackmount provedení, vzdá-
lená správa, SNMP, podpora VLAN, 
IGMP, QoS
možnost redundantního kruhové-
ho zapojení Turbo Ring
modely s rozšířeným teplotním 
rozsahem a krytím až IP67

Průmyslové ethernetové přepínače

CPU ARM9, Xscale, AMD Geode 
LX nebo Celeron, FlashDisk, OS 
WindowsCE, Windows XP Embedded 
nebo Linux, bez ventilátorů
až 16 portů RS-232/422/485, 
až 6 portů 10/100 LAN, digitální I/O
rozšířitelnost PCI a PCIMCA slot, 
CompactFlash, SD Card, USB

Vestavné počítače a komunikátory
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Komplexní řešení průmyslových komunikací

Rychlé redundance a roaming
Moxa nabízí inovativní řešení drátové i bezdrátové redundance a spolehlivé bezdrátové 
roamingové technologie pro optimální návrh sítí s vysokou dostupností, škálovatelností a níz-
kými náklady na instalaci a provoz.

Průmyslové protokoly
Všechny ethernetové přepínače Moxa s managementem podporují zpracování protokolů 
PROFINET, EtherNet/IP a ModbusTCP. Pro propojení sítí obsahujících zařízení různých výrobců 
a založených na různých typech protokolů máme v nabídce také komunikační brány s pokroči-
lými funkcemi pro instalaci a diagnostiku.

27 let zkušeností s průmyslovými sítěmi
Více než 26 let zkušeností a více než 30 milionů připojených zařízení po celém světě umožňují 
společnosti Moxa nabízet špičková řešení pro průmyslovou síťovou infrastrukturu v rozma-
nitých průmyslových aplikacích jako je průmyslová automatizace, výroba a dodávky energií, 
palubní sítě vozidel, inteligentní dopravní systémy atd.

Certifikovaná technická podpora
Za účelem zajištění celosvětového rychlého servisu a technické podpory pro uživatele pro-
duktů Moxa byl založen systém MTSC (Moxa Technical Support Certification). Zaměstnanci 
společnosti ELVAC a.s. se každoročně zúčastňují školení pracovníků technické podpory pro 
produkty Moxa. Úspěšným složením testů a získáním certifikátů MTSC jsme se stali jediným 
kvalifikovaným centrem technické podpory v České republice.

R

USB-to-Serial převodníky 
pro připojení sériových 
zařízení k USB rozhraní

1 až 16 RS-232/422/485 
portů s přepěťovou ochranou 
a možností optoizolace

průmyslové USB rozbočovače

software MXview pro centralizo-
vanou správu průmyslových sítí 
a vzdálený dohled
dohledové systémy pro záznam 
a analýzu videa z IP kamer
knihovny pro rychlý vývoj 
aplikačního softwaru se sériovou 
nebo IP komunikaci

Software pro správu sítí a vývoj aplikací

konverze mezi průmyslovými 
protokoly Modbus/TCP, Modbus/
ASCII, Modbus/RTU, DF1, 
Ethernet/IP a Profibus
možnost vzdáleného připojení 
sériových sběrnic pře Ethernet 
automatická konfigurace a snadná 
diagnostika

Komunikační brány pro průmyslové sběrnice

opakovače a převodníky 
RS-232<=>RS-485 s optoizolací 
a přepěťovou ochranou

převodníky RS-232/422/485 
na optické vlákno

průmyslové mediakonvertory 
pro Ethernet

inteligentní karty s vlastním 
procesorem pro sběrnici  PCI/ PCI 
Express

multiportové karty pro sběrnici PCI 
Express, PCI, PCI-X a ISA

multiportové moduly pro sběrnici 
PC/104 nebo PC/104-plus

Převodníky, opakovače a mediakonvertory

Multiportové zásuvné karty do PC

 USB sériové servery   a   rozbočovače UPort 

Serial-to-Ethernet servery 
pro připojení sériových 
zařízení 1/2/4/8/16/32 portů

RS-232/422/485 s optoizolací 
a přepěťovou ochranou

v provedení do 19“ zástavby 
nebo na DIN lištu

Servery pro sériová zařízení NPort

kompaktní a modulární servery 
s komunikací protokoly Modbus 
TCP, Modbus RTU a SNMP 
pro vzdálený sběr dat
aktivní odesílání zpráv 
a jednoduché lokální řízení
snadná softwarová integrace díky 
OPC serveru a SDK

Servery ioLogik pro řízení a sběr dat

pro připojení sériových 
a ethernetových zařízení kdekoli 
v dosahu mobilní telefonní sítě
virtuální sériové porty 
s přenosem přes GPRS/EDGE/
HSPA nebo SMS tunel
digitální vstupy a výstupy 
pro vzdálené ovládání

Modemy a routery pro     GSM, GPRS a UMTS
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Telemetrické jednotky RTU

Uživatelská rozhraní pro komunikaci
s jednotkami RTU přes RS-485

Vlastnosti:
 dálkové řízení, monitorování a měření

EPG7 HP - tříkanálový generátor a tester
   tříkanálový generátor proudů v rozsahu 0 až 45mA AC
   a 0 až +/-60mA DC, s výkonovým kufrem až 5A
   v rozšířené verzi tříkanálový generátor napětí 0 až 
   7V AC a 0 až +/-10V DC, s výkonovým kufrem až 100V
   4xDI a v rozšířené verzi 4xDO pro testování ochran 
   jednotek RTU

 spolehlivá komunikace
 automatizační a ochranné funkce
 poruchové záznamy měřených veličin
 SCADA/HMI pro všechny úrovně řízení

Využití:
 dálkové ovládání spínacích prvků v síti VN, 
včetně měření a vyhodnocení poruch
 dálkové monitorování, měření 
a ovládání rozvoden VVN/VN
 dálkové monitorování, měření a ovládání 

 řízení a měření obnovitelných zdrojů el. energie 
distribučních transformačních stanic VN (DTS)

Mikrodispečink 
Vlastnosti:

 grafický SCADA systém
 řízení technologie přes grafické zástupce
 integruje řídicí systémy v elektrických stanicích
 a sítích v jeden celek
 funkční na počítačích s operačními systémy Windows 
 NT/2000/XP/7, případně Sun cluster s OS Solaris (Unix)
 podpora komunikace IEC 870-5-x, MDXL vč. síťové
 verze, MCS, CVM Modbus, DMS, DO100, SAIA S-Bus a další

Využití:
 řízení a vizualizace elektrických stanic a sítí velmi
 vysokého, vysokého a nízkého napětí
 malá i velká dispečerská pracoviště

Modulární a kompaktní verze

EPG7 HP a samostatný generátor EPG7

LCD panel
a LED indikace

SCADA - DŘS

RTU7.4

RTU komunikační centrum
•  parametrizace
•  zpracování záznamů

Podniková energetika

Energie jsou základním vstupem do výroby a proto je velmi 
důležité tyto zdroje monitorovat a řídit procesy s jejich na-
kládáním. Základním a nejvíce používaným zdrojem v pod-
nicích je samozřejmě elektřina a v této oblasti jsou principy 
řízení obdobné, jako v klasické distribuci elektřiny, pouze 
v menším měřítku. V průmyslových podnicích jsou také vý-
znamnými zdroji energií plyn, teplo či voda.

Všechny tyto energie lze monitorovat obdobnými způsoby, 
pouze se mění typy snímačů pro dané typy energií. Veškerá 
data jsou pak kocentrována a zasílána do dispečinků a  ji-
ných databází sloužících k různým účelům, jako jsou např. 
obchodní nebo servisní systémy.

Pro řízení a monitorování elektrické energie jsou používány 
obdobné typy jako u výše uvedených aplikací v distribučních 
sítích. Pro jiné typy energií je vhodné upravit způsob vyhod-
nocování dat, jelikož jejich průběhy mají jiné požadavky na 
rychlost a délku ukládaných dat. V nabídce naší firmy proto 
naleznete typy RTU vhodné jak pro měření a řízení elektrické 
energie, tak i pro ostatní energie.

V nabídce naší firmy jsou také produkty, které doplňují RTU 
systémy a spolu tak tvoří komplexní systém řízení. Patří sem 
např. SCADA systém Mikrodispečink, redundantní napájecí 
zdroje nebo velkoplošné obrazovky se zpětnou projekcí nebo 
z multidisplejů.   

Ostatní aplikace 

Komunikační převodníky – komunikační 
moduly s vestavěným PC (např. RTU7M 
COMIO PC2) jsou silným nástrojem pro 
převod komunikací mezi různými protokoly 
používanými v energetice, jako jsou např.  
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 
60870-5-103, DNP3 aj. Převod komunikace 
může probíhat mezi zařízeními navzájem, 
nebo se SCADA systémem.

Komunikační brány – ne každé zařízení, 
zejména ta starší, mají vyřešenu komuni-
kaci. Napojením na naše produkty (např. 
RTU7C) lze tento problém elegantně a za 
přijatelnou cenu vyřešit. 

Datové koncentrátory – jednotky ELVAC RTU mají široké komuni-
kační schopnosti. Pokud je v síti mnoho zařízení, může být efektiv-
nější, nebo v některých případech i nutné, data zkoncentrovat v da-
ných uzlech a poslat je společně do nadřízeného systému. Tímto 
způsobem je možné sbírat data z různých typů rozhraní a protokolů. 
Vše může být samozřejmě provedeno jako redundantní systém, kte-
rý může s nadřízeným systémem komunikovat např. pomocí dvou 
nezávislých kanálů, nebo například lze komunikovat v rámci podří-
zených zařízení v kruhovém propojení. Modulární verze koncentrá-
torů mohou být navržena přímo na míru konkrétní aplikace.
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Řídicí systémy pro energetiku

SCADA Mikrodispečink

Telemetrické jednotky RTU

Uživatelská rozhraní pro komunikaci
s jednotkami RTU přes RS-485

Vlastnosti:
 dálkové řízení, monitorování a měření

EPG7 HP - tříkanálový generátor a tester
   tříkanálový generátor proudů v rozsahu 0 až 45mA AC
   a 0 až +/-60mA DC, s výkonovým kufrem až 5A
   v rozšířené verzi tříkanálový generátor napětí 0 až 
   7V AC a 0 až +/-10V DC, s výkonovým kufrem až 100V
   4xDI a v rozšířené verzi 4xDO pro testování ochran 
   jednotek RTU

 spolehlivá komunikace
 automatizační a ochranné funkce
 poruchové záznamy měřených veličin
 SCADA/HMI pro všechny úrovně řízení

Využití:
 dálkové ovládání spínacích prvků v síti VN, 
včetně měření a vyhodnocení poruch
 dálkové monitorování, měření 
a ovládání rozvoden VVN/VN
 dálkové monitorování, měření a ovládání 

 řízení a měření obnovitelných zdrojů el. energie 
distribučních transformačních stanic VN (DTS)

Mikrodispečink 
Vlastnosti:

 grafický SCADA systém
 řízení technologie přes grafické zástupce
 integruje řídicí systémy v elektrických stanicích
 a sítích v jeden celek
 funkční na počítačích s operačními systémy Windows 
 NT/2000/XP/7, případně Sun cluster s OS Solaris (Unix)
 podpora komunikace IEC 870-5-x, MDXL vč. síťové
 verze, MCS, CVM Modbus, DMS, DO100, SAIA S-Bus a další

Využití:
 řízení a vizualizace elektrických stanic a sítí velmi
 vysokého, vysokého a nízkého napětí
 malá i velká dispečerská pracoviště

Modulární a kompaktní verze

EPG7 HP a samostatný generátor EPG7

LCD panel
a LED indikace

SCADA - DŘS

RTU7.4

RTU komunikační centrum
•  parametrizace
•  zpracování záznamů
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