PREDSTAVUJEME

Firma D-Ex Limited
sa predstavuje
Firma D-Ex Limited, spol. s r. o., je po dvanástich rokoch pôsobenia na èeskom a slovenskom trhu u nato¾ko známa, e sa zdá trocha zbytoèné ju predstavova. Na druhej strane faktom ostáva, e
v stále sa meniacom prostredí pribúdajú nové firmy, prichádzajú
noví ¾udia, menia sa vlastnícke vzahy. V oèakávaní, e sa na
Slovensku zintenzívni hospodársky rozvoj, je potrebná kadá naa
aktivita v ústrety technickej verejnosti.
V roku 1991 Ing. Jaroslav Dolák zaloil firmu a priblíil technickej
verejnosti výrobky anglickej firmy MTL. Táto renomovaná firma
neustále drala krok s rozvojom v oblasti zabezpeèovania zariadení vo výbunom prostredí. V konkurenènom prostredí do tej doby
málo známa, ale vo svete uznávaná firma vzbudila pozornos
a umonila rozvoj firmy D-Ex Limited. Po rozdelení bývalého Èeskoslovenska vznikla naliehavá poiadavka otvori poboèku na
Slovensku, èo sa stalo skutoènosou zaèiatkom roka 1996.
V súèasnosti má firma 21 pracovníkov a o potreby zákazníkov
na Slovensku sa stará 6 pracovníkov slovenskej poboèky so sídlom
v Bratislave. Od roku 1991 sa distribuèné portfólio firmy znaène
rozírilo:
V automatizaènej technike pre priemyselné pouitie ide hlavne o:
 iskrovobezpeèné certifikované rozhrania,
 prepäové ochrany,
 bezpeènostné riadiace systémy,
 snímaèe hladiny,
 optickú a akustickú signalizáciu v prostredí s nebezpeèenstvom
výbuchu,
 kompresný spojovací materiál, ventily a ventilové súpravy.
V kalibraènej technike, kde sme sa zamerali na vybavenie laboratórií, ako aj údrbárskych pracovísk, môeme spomenú:
 primárne etalóny tlaku,
 priemyslové piestové tlakomery,
 multifunkèné kalibrátory,
 automatizované kalibraèné systémy.
Na uzavretie celej kály treba spomenú nemenej významnú èas
portfólia, ktorú poskytujeme polovodièovému priemyslu. Ide
predovetkým o ultraèisté potrubné systémy s uzatváracími, meracími a regulaènými prvkami.
Tento hrubý preh¾ad hovorí o expandovaní naej firmy skutoène
v pozoruhodnom rozsahu. Za súèasného stavu spolupracujeme
s celým radom systémových integrátorov a vieme ve¾mi prune reagova na irokú kálu poiadaviek. Zaloili sme nieko¾ko konsignaèných skladov v ÈR a SR, v ktorých sa prispôsobujeme logistike
odberate¾a. Je pre nás cou, e máme dôveru koncových odberate¾ov v chemickom priemysle, v priemysle spracovania ropy, energetike, polovodièovom priemysle, ako aj vo významných ininierskych a montánych spoloènostiach.

50

Zakolenia v kalibraènej technike sú významnou pomocou zákazníkovi, pretoe od správneho vyuívania tejto techniky závisí kvalita výroby a celková garancia systému kvality. Nároèným zákazníkom, ktorí sa rozhodli pre automatizáciu kalibraèného procesu,
poskytujeme na nami dodané systémy bezplatnú dodávku novích
verzií kalibraèného softvéru.
Iste nám dajú za pravdu nai dlhoroèní odberatelia, e sa snaíme
íri osvetu v progresívnych oblastiach, ktoré bezprostredne súvisia s naou hlavnou èinnosou. V súèasnosti je to oblas aplikácie
bezpeènostných systémov, ktorá nie je dostatoène známa v irokej
technickej verejnosti a ktorá bude ma rozhodujúci vplyv na bezpeènos prevádzkovania procesov, predstavujúcich urèité riziká
pre obsluhu, majetok spoloèností a ivotné prostredie. Ide o legislatívu prevzatú zo sústavy európskych noriem, ktorá sa zaoberá
princípmi funkènej bezpeènosti akýchko¾vek procesov, no v kontexte naej pôsobnosti procesov v priemysle. Európska komisia
poverila istú spoloènos vypracovaním metodických pokynov, ktoré majú u¾ahèi implementáciu spomínanej legislatívy. Do tohto
procesu uvedenej spoloènosti sa aktívne zapojí aj naa firma organizovaním jedného z workshopov a následnými aktivitami prispeje
k naplneniu koneèného cie¾a, ktorý poslúi vetkým krajinám EÚ,
ale najmä tým, ktoré sú v prístupovom procese.
Sme pripravení reagova na poiadavky prunou dodávkou a progresívnou obchodnou politikou. O vetkých naich aktivitách sme
ochotní diskutova s naimi zákazníkmi, ale aj s ostatnou technickou verejnosou, ktorá má záujem o problematiku uvedenú v tomto príspevku. Spolupracujeme s významnými odbornými èasopismi buï na národnej alebo odvetvovej úrovni v ÈR, ako aj v SR.
Venujeme sa novinkám, novým postupom, oboznamujeme èitate¾ov s progresívnymi trendmi v automatizaènej oblasti. Sú to spojité nádoby a efekt prepojenia medzi nimi znamená v prvom rade
prínos pre koncového pouívate¾a, vplýva na prosperitu celej spoloènosti, ale prináa aj vyiu reputáciu naej firmy. To si uvedomujeme pri celom naom snaení a o tom chceme presvedèi vetkých, ktorí sú ochotní prija nás za partnerov.
Ak sme nepovedali vetko, èo by ste chceli o naej spoloènosti vedie, alebo sa nedalo ís príli do håbky, navtívte nás, prosím, na
pripravovanom Medzinárodnom strojárskom ve¾trhu v Nitre, kde
bude priestor aj na vae otázky. Sme pripravení na diskusiu, ale aj
na podnety a kritické pripomienky k èinnosti firmy D-Ex Limited.
Teíme sa na vás.

D-Ex Limited, spol. s r. o.

Sme distribuènou firmou, ale spokojnos zákazníka nato¾ko zaväzuje, e okrem dodávok zariadení automatizaènej a kalibraènej
techniky poskytujeme ove¾a iriu technickú podporu, ktorá spoèíva v technickej pomoci u v predprojektovej príprave.

Zastúpenie v SR
Praská 11, 816 36 Bratislava
Tel.: 02/5249 9421
Fax: 02/5249 9424
e-mail: info@dex.sk
http://www.dex.sk

Z ïalích aktivít môeme spomenú pozáruèný servis, zakolenie
zákazníkov, cielené prednáky u zákazníkov takpovediac na objednávku, prednákové turné a pecializované semináre s úèasou zástupcov výrobcu. Najmä tie posledne menované majú medzi technickou verejnosou iroký a pozitívny ohlas.

Zastoupení v ÈR
Optátova 37, 637 00 Brno
Tel.: +420/541/423 211
Fax: +420/541/221 580
e-mail: info@dex.cz
http://www.dex.cz
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