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Modelová řada CV 3000
ó Maximální rozlišení v této třídě
ó Osm kamer pro použití specifikovaná uživatelem

Vysoce rychlé a výkonné
řízení kamer

ó Procesor trojnásobného výkonu umožňuje

nasazení na rychlých výrobních linkách
ó Blesková rychlost zpracování

Tento univerzální systém zpracování obrazu pro provoz

ó Nejmodernější a excelentní zpracování

s více kamerami představuje nový standard. Pro každou

barevného obrazu se systémem A.C.E.

oblast použití si lze zvolit vždy jednu z osmi kamer.

Info Tel.:

+420 222 191 483

Chcete se nás zeptat?
Centrála pro Německo
KEYENCE Deutschland GmbH
City Empiria, Na Strži 1702/65
140 62 Praha 4
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Největší mezinárodní odborný průmyslový
veletrh Rakouska 				 7. – 10. října 2008 ve Vídni

© ilustrační foto Schwarz&Partner

Rekordní první ročník byl silně zastoupen
účastí firem z České republiky, které se na
veletrhu úspěšně prezentovaly. Toho ročníku se účastnil největší počet návštěvníků ze
střední a východní Evropy. Představit se na
scéně VIENNA-TECu je velkou příležitostí
pro vystavovatele z celého středoevropského
regionu k tomu, aby předvedli své technologie,
stroje a zařízení a představili i své služby. Průmyslové a obchodní podniky každé velikosti
zde naleznou možnosti kontaktů, znalosti předních expertů a novinky.
VIENNA-TEC osloví především automatizační a metodické techniky, elektrotechniky,
designéry a vývojové projektanty elektroniky,
techniky v energetice a životním prostředí, techniky finálních úprav, údržbáře a servisní techniky, techniky pro chlazení a klimatizaci, konstruktéry a kresliče, techniky pro plasty, strojní
zámečníky, techniky pro měření a zkušebnictví, pracovníky výzkumu a vývoje, techniky

ků z České republiky a Slovenska“. Speciální
program se plánuje také pro další země střední a východní Evropy, např. Ruskou federaci,
Ukrajinu či Bělorusko, odkud návštěvu plánují
především firmy a úřady. Na veletrhu se očekávají i česká a slovenská odborná média, která
se budou prezentovat na stánku „CEE- Pavilon
odborného tisku a inovace z regionu střední
a východní Evropy“ (stánek C0121).
Schwarz & Partner, spol. s r. o. – oficiální
zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a Slovensko - nabízí odborníkům
VIP pozvánky na veletrh zdarma, pro odborné

Pod jednou střechou nového vídeňského výstaviště se bude konat
i v letošním roce 6 specializovaných veletrhů, na kterých se můžete
setkat s kvalifikovanými odbornými návštěvníky z oboru průmyslu. Jedná se o veletrhy: AUTOMATION AUSTRIA (automatizace),
www.automation-austria.at, ENERGY-TEC (energie), www.energy-tec.
at, IE (elektronika), www.ie-messe.at, INTERTOOL (nástroje a nářadí), www.intertool.at, MESSTECHNIK (měřicí a zkušební technika),
www.messtechnik.co.at, SCHWEISSEN/JOIN-EX (svařování),
www.schweissen.at
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zájemce z České republiky a Slovenska plánujeme také jednodenní autobusové zájezdy rovněž zdarma.

ENSTOCZECH
UTILITY NETWORKS

- DoDavatel systémů
a komponentů
vENkOvNích
izOlOvaNých vEdENí
NN a vN
- dOdavaTEl
kabElOvých
souborů NN
ENSTOCZECH s.r.o.
Obchodní 107, 251 01 Praha východ
tel.:+420272680124-5,
fax:+420272680204
e-mail: enstoczech@ensto.com
www.ensto.cz, www.ensto.com
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pro povrchové úpravy, odborníky na pneumatiku a hydrauliku a pro výrobce oceli a lehkých
kovů či techniky pro suroviny a metalurgii.
O tom, že je o tento veletrh velký zájem i ze
strany vystavovatelů, svědčí to, že expozice v halách C a D jsou již hodně vyprodány.
Největší stánky si objednaly velké společnosti,
např. v hale D společnost Siemens, která bude
vystavovat na ploše 832 m2 nebo firma Rittal,
v hale C pak vystavují společnosti jako Festo,
Bosch Rexroth či ABB.
V rámci mezinárodního průmyslového veletrhu VIENNA-TEC, na kterém se očekává účast
českých a slovenských firem i svazů, proběhne 7. října 2008 „Den odborných návštěvní-

Pro veškeré další informace, včetně objednávek VIP pozvánek nebo autobusových
zájezdů nás neváhejte kontaktovat na uvedené adrese oficiálního zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Kancelář v Praze:
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
ing. Romana Svátková
fax: +420 222 240 711,
mobil: +420 604 243 010,
export@terminy.cz
Kancelář v Českém Těšíně:
Hlavní 23/26, 737 01 Český Těšín,
Lenka Kotllárová
tel.: +420 558 711 741,
mobil: +420 728 404 471,
veletrhy@terminy.cz
Pro návštěvníky ze Slovenska:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina,
zilina@terminy.cz

