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Firma D-Ex Limited, spol. s r. o., vznikla 
v roce 1991 a již od svého počátku se orien-
tovala na spolupráci se zahraničními partne-
ry, kteří představovali evropskou či světovou 
špičku ve svém oboru. Na začátku šlo o pro-
dej jiskrově bezpečných převodníků, na které 
navázaly i další přístroje používané zákazní-
ky firmy z oboru měření a regulace, ať už to 
byly přístroje pro měření výšky hladiny mag-
netickými plováky, či obtokové stavoznaky, 
pístové kalibrátory tlaku, elektronické kalib-
rátory, nebo široký sortiment kompresního 
šroubení a ventilových souprav. Důvěryhod-

ní zahraniční partneři firmě umožnili vybu-
dovat stabilní základnu českých a sloven-
ských zákazníků. 

V roce 2009 byly z důvodu stále se prohlu-
bujících rozdílů v legislativě ČR a SR založe-
ny dvě samostatné společnosti D-Ex Instru-
ments, s. r. o., se sídly v Brně a v Bratislavě, 
které převzaly většinu aktivit zakladatelské 
společnosti D-Ex Limited. I společnost D-Ex 
Limited, jež je mateřskou společností D-Ex 
Instruments, však nadále pokračuje ve své 
dlouholeté obchodní tradici.

„Tato tradice nás zavazuje k tomu, aby-
chom i nadále zlepšovali služby našim zákaz-
níkům a přinášeli jim další, ještě dokonalej-
ší výrobky, které jim umožní další zvyšování 
konkurenceschopnosti. Proto se i v letošním 
roce zúčastníme veletrhu Amper 2018, kde 
v našem stánku představíme kromě nejoblí-
benějších výrobků i celou řadu atraktivních 
novinek,“ říká Ing. Igor Hrnčíř z firmy D-Ex 
Instruments.

D-Ex Instruments na veletrhu Amper

Kalibrační technika

Strojírenská a průmyslová produkce má 
dlouhodobě zásadní podíl na úspěšnosti Čes-
ké republiky ve světě. Způsobilost výrobců 
předpokládá mimo jiné také fungující sys-

tém řízení kvality. Ten se neobejde bez ří-
zené práce se správně nastavenými měři-
dly. Největší novinkou v sortimentu D-Ex 
Instruments je začlenění nabíd-
ky světového výrobce kalibrač-
ní techniky – společnosti Additel 
(USA). D-Ex Instruments před-
staví nejdůležitější produkty této 
firmy, především plně automa-
tický přenosný kalibrátor tla-
ku řady ADT761 s vestavěným 
generátorem a přesným sníma-
čem tlaku, plně automatický ruč-
ní kalibrátor tlaku s integrova-
nou pumpou a regulátorem tlaku 
řady ADT760 (obr. 1) s hmotnos-
tí pouze 1,8 kg a další přístro-
je a příslušenství pro kalibrač-
ní procesy. K vidění budou také 
vybrané přístroje od tradičního 
dodavatele kalibračního vybave-
ní, společnosti Fluke Calibration. 

Přístroje do prostředí 
s nebezpečím výbuchu

„Dodávky oddělovacích pře-
vodníků stály u zrodu naší spo-
lečnosti. S dodávkami těchto za-
řízení stále pokračujeme, avšak 
v průběhu let se náš sortiment roz-
šířil o řadu dalších výrobků nejen 
pro tyto specifické podmínky, ale 
i pro další typy náročných průmy-
slových prostředí, které vám v na-
šem stánku rovněž představíme,“ 
konstatuje Igor Hrnčíř.

Od firmy Eaton Electric, vyrábějící zná-
mé přístroje MTL, firma D-Ex Instruments 
kromě jiného představí i nové oddělovače do 
průmyslového prostředí (obr. 2), modulární 
přepěťové ochrany a kufříkový tester přepě-
ťových ochran.

Ze sortimentu předního 
výrobce signalizačních prv-
ků do prostředí s nebezpe-
čím výbuchu, společnosti 
Eaton MEDC Limited, bu-
dou k vidění nejžádanější 
typy nevýbušných sirén, re-
produktorů, majáků a ruč-
ních hlásičů.

Z výrobků společnos-
ti BEKA associates, tra-
dičního britského výrob-
ce zobrazovacích přístrojů 
určených nejen do prostře-
dí s nebezpečím výbuchu, 
D-Ex Instruments představí 
návštěvníkům nejen nejno-

vější kompaktní zobrazovače typové řady G 
(obr. 3), ale i nové univerzální měřicí přístroje 
vybavené vícebarevným displejem.

Obr. 1. Plně automatický ruční tlakový kalib-
rátor s integrovanou pumpou a regulátorem 
tlaku řady ADT760

Obr. 2. Oddělovače Eaton Electric

Obr. 3. Kompaktní zobrazovače řady G od firmy BEKA

Obr. 4. Hmotnostní průtokoměry Bronkhorst
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Technika pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Přepěťové ochrany

Bezpečnostní řídicí systémy

Ventily a soupravy, šroubení, rychlospojky

Komponenty pro vakuové a ultračisté systémy

Kalibrátory tlaku, teploty a elektrických veličin

Generátory/kalibrátory vlhkosti

Měřicí technika:

- výška hladiny

- snímače polohy

- hmotnostní průtok

- teplota

- tlak

- rosný bod

- vlhkost v plynech a oleji

- obsah CO2 a detekce plynů

- sluneční záření

AMPER 2018
pavilon V, stánek V 1.19
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Do všech typů náročných průmyslových 
prostředí včetně prostředí s nebezpečím vý-
buchu jsou určeny ruční akumulátorové zdro-
je světla španělské společnosti Adaro. Svými 
vlastnostmi uspokojí pracovníky v provozu 

a údržbě, ale i příslušníky záchranných slo-
žek a hasiče. Ve stánku bude představen celý 
sortiment ručních jiskrově bezpečných LED 
svítilen značky Adalit, které si zájemci budou 
moci i vyzkoušet. Představovanou novinkou 
bude nejvýkonnější ruční svítilna L-5000 se 
světelným tokem 600 lm, dosvitem až 665 m 
a dobou svícení až 12 h.

Měřicí technika

V expozici D-Ex Instruments najdou své 
místo i vybrané výrobky z širokého sortimen-
tu měřicí techniky.

Již tradičně si návštěvníci veletrhu Am-
per budou moci prohlédnout široké spekt-
rum hmotnostních průtokoměrů a regulátorů 
průtoku nizozemského výrobce Bronkhorst 
(obr. 4), lídra na evropském trhu. Mezi vy-
stavovanými exponáty budou kromě průto-

koměrů na termickém a Coriolisově principu 
nově i ultrazvukové přístroje řady ES-Flow.

Ze sortimentu tradičního francouzského 
výrobce Bourdon budou předvedeny defor-
mační manometry a bimetalové teploměry.

Lákadlem ve stánku budou zařízení k mě-
ření výšky hladiny od společnosti KSR Kue-
bler, a to zejména její stěžejní produkt – mag-
netický obtokový stavoznak.

Přístroje firmy Mütec Instruments nejsou 
u firmy D-Ex Instruments žádnou novinkou. 
Ve stánku budou k vidění snímače pro měře-
ní průtoku a vlhkosti sypkých látek, které jis-
tě opět zaujmou mnoho zákazníků.

Stěžejním partnerem v oblasti měřicí tech-
niky je pro firmu D-Ex Instruments finská 
společnost Vaisala, která je známa svojí vý-
robou meteorologických přístrojů. Vyrábí ale 
také rozsáhlou škálu přístrojů pro měření tep-
loty, tlaku, vlhkosti, rosného bodu, koncent-
race CO2 a vody rozpouštěné v oleji. Na le-
tošním veletrhu se návštěvníci budou moci 
seznámit nejenom s posledními modely měři-
cích sond, které byly uvedeny na trh koncem 
minulého roku, ale též s monitorem DGA pro 

sledování teploty, množství rozpuštěné vody 
a vodíku v oleji výkonových transformátorů 
či se snímačem HPP270 pro měření přítom-
nosti peroxidu vodíku např. při dezinfekci 
technologických zařízení (obr. 5).

Od německé společnosti Wachendorff, 
výrobce rotačních snímačů rychlosti a polo-
hy a vítěze prestižní německé ceny Inovátor 
roku 2017 v kategorii měřicí a automatizač-
ní techniky, návštěvníci uvidí kromě širokého 
sortimentu optických a magnetických sníma-
čů polohy rovněž novinku z modelové řady 
WDGA honosící se titulem nejrychlejší a nej-
kompaktnější rotační snímač polohy s komu-
nikací Profinet na světě.

Průmyslové armatury

Od jednoho z předních výrobců kompres-
ního šroubení a ventilů z korozivzdorných 
ocelí, izraelské společnosti Ham-Let, si bu-
dou moci návštěvníci prohlédnout vzorky 
nejen šroubení a různých ventilů, ale např. 
i flexibilních hadic či novinku, tzv. zásuv-
ný kohout. Jde o kulový kohout vyznačující 
se speciální konstrukcí, která umožňuje spo-
lečně s madlem vyjmout celý střed kohoutu. 
Tato konstrukce usnadňuje údržbu kohou-
tu a prodlužuje jeho životnost. Návštěvní-
ci uvidí také další ukázky ze širokého sorti-
mentu výrobce Ham-Let: ventilové soupravy 
a jejich příslušenství, manometry z korozi-
vzdorné oceli, filtry, ultračisté šroubení a ul-
tračisté ventily.

Vystaveny budou též produkty vakuové 
techniky společnosti Nor-Cal.

„Věříme, že vás tento stručný výčet ex-
ponátů zaujal, a rádi vás přivítáme v pavilo-
nu V v našem stánku V 1.19, téměř na stej-
ném místě jako v předchozích letech,“ dodá-
vá Igor Hrnčíř.

(D-Ex Instruments)

Obr. 5. Snímač obsahu peroxidu vodíku 
Vaisala HPP270

Obr. 6. Snímače polohy Wachendorff řady 
WDGA

AMPER TOUR 2018: Zažijte veletrh jinak!
Komentované prohlídky expozic s tématy digitalizace, automatizace, 

robotizace i průmyslové údržby. Ušetřete čas a nechte se pohodlně provést 

tím nejzajímavějším na veletrhu.

www.ampertour.cz

Zajímají vás další konference a semináře? www.konference-tmi.cz


