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FEA analýza  
pre vaše výrobky
Vďaka službe FEA analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť 
Q-Products, môžeme analyzovať a optimalizovať CAD modely 
a zostavy, efektívnejšie navrhnúť výrobok a zapracovať výsledky 
analýzy späť do konštrukčných návrhov.

Analýza metódou konečných prvkov (FEA) je veľmi vhodná pri rie-
šení rôznych fyzikálnych problémov (výpočty mechanického zaťaže-
nia, tepelnej vodivosti, elektrických vlastností atď.). FEA umožňuje 
prepočítať akýkoľvek zložitý objekt, nie je obmedzená len na jedno-
duché formy.

Naši návrhári sú schopní 
vďaka moderným počítačo-
vým technológiám pohotovo 
optimalizovať geometriu jed-
notlivých výrobkov s ohľa-
dom na tuhosť či bezpeč-
nosť a za veľmi krátky čas 
vyskúšať  niekoľko variantov. 
S analýzami možno začať už 
v začiatočnom štádiu vývo-
ja produktu, od začiatku eliminovať slabiny, pohotovo porovnávať 
 rôzne varianty návrhu a dopracovať sa k najlepším výsledkom.

Naša služba môže byť 
vo forme vypracovania 
samostatných úloh alebo 
participovaním na vývojo-
vých projektoch. Zákazník 
je  informovaný priebežne 
o stave riešenia úlohy a ku 
koncu projektu sa vypra-
cuje technická správa, 
ktorú možno dodať v slo-
venskom, anglickom alebo 

nemeckom jazyku. Vstupné dáta na analýzu môžu byť vo výmen-
ných formátoch 3D, ako výkresová dokumentácia alebo skice.

Na riešenie úloh možno použiť SW I-DEAS master FEM, 
FEMAP + NX Nastran, Femap Flow, Femap Thermal a Ansys.
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Viac ako len meranie – to je naše krédo.

Spoločnosť Landis + Gyr je popredný svetový dodávateľ me-
racích prístrojov, systémov 
a služieb na fakturačné mera-
nie spotreby energie. Spájame 
špičkovú meraciu technológiu 
s hlbokými znalosťami proce-
sov a poskytujeme tak riešenie 
a služby IT na automatizáciu 
merania dát.

Meracie prístroje, systémy 
a riešenia rozvodov elektriny, 
tepla a plynu vrátane kom-
plexných doplnkových služieb: 
vždy novátorské, inteligent-
né, spoľahlivé a v najvyššej 
kvalite.

www.landisgyr.cz

Monitorovací systém vozidiel AUTOMONITOR

AUTOMONITOR je webový portál určený na sledovanie pohybu 
vozidiel pomocou systémov GPS a GSM. Aktuálne aj archivo-
vané polohy vozidiel a ďalšie monitorované údaje sa zobrazujú 
v tabuľkách, na grafoch a na mapovom podklade Google Maps. 

Systém automaticky vytvára denné knihy jázd, použiteľné na 
 internú evidenciu aj daňové účely. Zvyšuje tak efektívnosť využi-
tia firemných vozidiel, eliminuje čierne jazdy a môže prispieť aj 
pri vyhľadávaní odcudzeného vozidla. Portál poskytuje aj dopln-
kové funkcie: evidenciu PHM na základe tankovacích kariet, vy-
tváranie rozličných tlačových zostáv, notifikáciu pri dosiahnutí/
opustení určitého bodu, plánovanie a kontrolu dodržiavania trás 
a mnohé iné. Široká paleta zariadení inštalovaných do vozidiel 
poskytuje množstvo ďalších funkcií, ako sú identifikácia vodi-
ča, monitorovanie stavu rôznych zariadení (dvere, hydraulická 
ruka…), meranie teploty, stavu nafty v nádrži, či integrovaná 
navigácia a prístup na internet. AUTOMONITOR je poskyto-
vaný klientom ako služba s mesačnými poplatkami. Novinkou 
je základná služba „Motorista“, poskytovaná bez viazanosti za 
mesačný poplatok 9,90 EUR. Už v tejto verzii služba podporuje 
on-line sledovanie polohy a notifikáciu majiteľa o neoprávne-
nom použití vozidla, takže je vhodná nielen pre firmy, ale aj 
pre živnostníkov a individuálnych motoristov. Nová verzia por-
tálu AUTOMONITOR má prepracované  používateľské rozhranie, 
umožňuje príjemnejšiu a intuitívnejšiu prácu a využíva najnovšie 
internetové technológie, pozri https://auta.automonitor.sk/demo.

www.andis.sk


