
ControlSystem, s. r. o.
ControlSystem, s. r. o., predstavil na výstave ELOSYS v Nitre nový 
typ prepínača pre siete PROFINET výrobcu Indu-Sol GmbH. 9-por-
tový prepínač PROmesh P9 vyhovuje požiadavkám PROFINET Con-
formance Class B, umožňuje integráciu do konfigurácie siete (na-
pr. v STEP7 alebo TIA Portal) a navyše ponúka viaceré diagnostické 
funkcie. Aby prepínač vyhovoval aj najvyšším požiadavkám na elek-
tromagnetickú odolnosť EMC, je vybavený funkciou merania prúdu 
v tienení a tzv. optimalizovaným pripojením tienenia v konektoroch 
RJ45. Prepínač tak môže byť nasadený aj v sieťach, ktoré sú vysta-
vené vplyvu silného elektromagnetického poľa. Okrem štandardných 
funkcií, ako sú podpora redundancie alebo štatistika portov, je na web 
serveri prepínača k dispozícii zobrazenie komunikačnej záťaže kaž-
dého portu v milisekundovom rozlíšení. Toto slúži hlavne na zachy-
tenie špičiek, ktoré by mohli viesť k poruchám komunikácie a celé-
ho zariadenia. Všetky zachytené údaje a anomálie sú k dispozícii pre 
užívateľa cez protokol SNMP alebo môžu byť zaslané v e-mailovej 
správe.

www.controlsystem.sk
info@controlsystem.sk

TM Technik, s. r. o.
Společnost TM Technik, s. r. o., představila na MSV v Nitře řadu za-
jímavých produktů z oblasti měřicí techniky. Nejvíce na stánku za-
ujaly souřadnicové měřicí stroje anglického výrobce Aberlink, pře-
devším přístroj Xtreme CNC vyznačující se unikátní konstrukcí, díky 
které jsou zajištěny přesné výsledky měření i v náročném dílenském 
prostředí a současně výrazně snižuje časovou náročnost měření. 
Tento stroj pracuje bez potřeby dodávky stlačeného vzduchu a má 
více účelové použití – s potenciálem nahradit stávající jednoúče-
lové kontrolní jednotky. Velkému zájmu se těšila i ruční měřidla zn. 
MICROTECH s možností bezdrátového přenosu naměřených hodnot 
a jejich dalšího zpracování. Společně s optickými a multisenzorový-
mi přístroji Baty a měřicími rameny Tomelleri tvoří komplexní nabídku 
společnosti TM Technik. 

www.tm-technik.cz
tel.: +420 51 55 00 717

MARPEX, s. r. o.
Na veľtru EloSys sme predstavili hybridné komunikačné modu-
ly kombinujúce bezpečnostné a štandardné vstupy – HMI panely 
s integrovaným PLC, inteligentné multiprotokolové vstupno-vý-
stupné moduly rozšírené o moduly s RFID, sériovým rozhraním, 
resp. PLC funkcionalitou. Všetky zmienené produkty podporujú 
ich nasadenie v aplikáciách podľa konceptu Industry 4.0.
Okrem toho sme ukázali komplexné riešenia pre výrobu, montáž 
a logistiku, akými sú Pick To Light, RFID či 3D skenovanie vnútor-
ných priestorov.
Práve 3D skenovanie bolo to, čo návštevníkov nášho stánku 
najviac zaujalo. Ide o technológiu, ktorú sme prvýkrát predsta-
vili v SR a ktorá má široké uplatnenie nielen vo výrobných pod-
nikoch, ale aj v nemocniciach, kancelárskych budovách, obchod-
ných centrách a podobne.

www.marpex.sk
mobil: +421 903 214 610

KOHUT Třinec s. r. o.
Na MSV v Nitre jsme vystavovali zcela poprvé. Tento mezinárod-
ní veletrh jsme si zvolili cíleně za účelem prvotního představení 
našich svařovacích stolů a upínacího systému pro slovenský trh. 
Pracovní plochu svařovacího stolu vyrábíme ve variantách mo-
nobloku nebo modulového systému (nerez či ocel). Dalším speci-
fikem našich stolů je pevná nebo hydraulická noha, pomocí které 
lze výšku pracovní plochy nastavit v rozmezí od 600 – 800 mm. 
Svařovací stoly je možné po dohodě upravit dle potřeb zákazní-
ka, například doplnit o filtrační jednotku.
Velice mile nás překvapil obrovský zájem návštěvníků MSV o na-
še svařovací stoly a upínací systém k těmto stolům. Díky tech-
nologii, kterou disponuje naše firma, si stoly a upínky vyrábíme 
zcela sami, jsme tedy schopni vyhovět jakýmkoli požadavkům 
zákazníka. 
Díky prezentaci na MSV v Nitre jsme získali nejen nové obchodní 
příležitosti, nýbrž i přátelství s nově kooperujícími firmami.

KOHUT Třinec s. r. o.
www.kohut.eu
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