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LAPP KABEL, s. r. o. 1A12
Společnost Lapp Kabel dodává svým zá-

kazníkům produkty a služby špičkové kvali-
ty. Firma přichází stále s něčím novým a kla-
de důraz na osobní přístup odborníků firmy 
k zákazníkům. Zákazník je ve středu její po-
zornosti a obchodní vztahy mnohdy přerůstají 
v přátelství. Symbolické spojení obchodního 
partnerství s členstvím v exkluzivním klubu 
není náhodné. Skupina Lapp, jejíž začátky se 
datují do roku 1959, se během více než pade-
sátiletého působení stala synonymem kvality 
v oblasti průmyslových kabelů a kabelového 
příslušenství. Stejně jako exkluzivní restau-

race nabízí Lapp profesionální služby a řadu 
členských výhod. Motto „Lapp Group – chuť 
úspěchu“ nejenže vychází z mnohaletého svě-
tového úspěchu společnosti, ale především ho-
voří o úspěchu zákazníků, kteří si díky spoleh-
livosti dodávek, technické kvalitě a profesio-
nální podpoře společnosti Lapp mohou užívat 
úspěch ve svém podnikání. V průběhu veletrhu  
Electron Praha bude možné si ve stánku LAPP 
KABEL s. r. o. prohlédnout nové produkty 
především z oblasti vysoce flexibilních ovlá-
dacích kabelů a servokabelů. Chybět však ne-
bude ani kabelové příslušenství, produkty pro 
automatizační techniku a informační systémy. 

Moravské přístroje, a. s. 2C12

V expozici společnosti Moravské přístro-
je bude představen systém spolupracujících 
a snadno propojitelných hardwarových i soft-
warových produktů. Jednotícím prvkem ce-
lého systému je vyspělé programové prostře-
dí Control Web. Toto programové prostředí 
umožňuje rychle a velmi efektivně sestavit 
libovolný aplikační software v oboru průmys-
lové automatizace. Schopnosti tohoto prostře-
dí budou předváděny na ukázkových úlohách 
z oblasti řízení výrobních linek, sběru dat, 

Co uvidíte na veletrhu Electron 2012
vizualizace, strojového vidění, komunikace 
a spolupráce s databázemi.

V prostředí Control Web bude představe-
na i nová verze systému strojového vidění 
Vision Lab. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout digitální kamery DataCam, osvětlo-

vací jednotky DataLight, průmyslové vstupní 
a výstupní jednotky DataLab a přesvědčit se, 
že řešení každé úlohy je díky „ekosystému“ 
spolupracujících produktů neobyčejně snadné 
a efektivní. Návštěvníci jsou zváni, aby si vše 
osobně prohlédli a prodiskutovali své poža-
davky s odborníky firmy Moravské přístroje.

Tecon s. r. o. 2B19

Firma Tecon s. r. o. představí ve svém stán-
ku na veletrhu Electron  programovatelné auto-
maty firmy Koyo, grafické operátorské panely 
Weintek, ethernetové přepínače a průmyslová 
PC. Firma Tecon se stala distributorem společ-
nosti ORing v oblasti průmyslových komunika-
cí. Z jejího sortimentu budou na český trh uve-
deny manažovatelné (řízené) i základní přepí-
nače. Poprvé zde budou představeny přepínače 
pro kolejová vozidla podle normy EN 50155. 
Produkty společnosti ORing pracují v rozsahu 

teplot –40 až +70 °C. Z nabídky společnosti 
Crevis budou na veletrhu představeny vzdále-
né I/O komunikující na sítích Profibus, Profi-
net, Ethernet/IP, CanOpen, CC-Link, Device-
Net a Modbus RTU/TCP. Celý sortiment operá-
torských panelů Weintek bude uveden ve zcela 
novém, velmi elegantním designu. Operátor-
ský panel Weintek EasyView MT8151X bude 
představen v nové verzi s praktickou ukázkou 
zpracování videosignálu. V expozici bude před-
stavena novinka v nabídce firmy – průmyslo-
vé počítače kategorie box PC firmy Lanner se 
značnou odolností a širokým rozsahem pracov-
ních teplot –10 až +55 °C. 

TOP
Instruments

Top Instruments, s. r. o. 2B5

Ve stánku společnosti Top Instruments bude 
představena švýcarská firma HubaControl, je-
den z největších evropských výrobců snímačů 
tlaku a tlakových spínačů. Návštěvníci se zde 
také seznámí s firmou  E+E Elektronik, která je 
významným světovým výrobcem snímačů rela-
tivní vlhkosti, teploty, rychlosti proudění a kon-
centrace CO2. Novinkou firmy HubaControl 
je snímač tlakové diference typu 699, u které-

ho lze nastavit rozsah snímání, a to v krocích 
i plynule. Snímač je unikátní svými bipolární-
mi rozsahy. Jde o univerzální přístroj s velký-
mi možnostmi za dobrou cenu. Zajímavé jsou 
snímače průtoku kapalin typu 210 a 230. Jde 
o zařízení pro velmi přesné měření průtoku bez 
velkých nákladů. Snímače jsou dodávány v ně-
kolika řadách pro průtok od 0,9 do 150 l/min. 
Jsou vybaveny frekvenčním výstupem nebo 
analogovými signály 0 až 10 V a 4 až 20 mA.

Novinkou firmy E+E Elektronik je kom-
paktní snímač relativní vlhkosti a teploty 
EE061. Je to přístroj jednoduché kompakt-
ní konstrukce s proudovým výstupem. Pří-
stroj je zajímavý příznivou cenou, tím, že 
pokrývá celý rozsah 0 až 100 %, a vyso-
kou přesností.
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Obr. 1. Nový kabel pro motory ÖLFLEX® 
SERVO FD 796 CP (LAPP KABEL)

Obr. 2. Přesné digitální kamery DataCam 
v odolném i základním provedení (Moravské 
přístroje)

Obr. 3. Nová box PC Lanner budou k vidění 
na ve stánku firmy Tecon na veletrhu Electron

Obr. 4. Snímače průtoku typu 200, 210, 230 
firmy Huba Controls (Top Instruments)


