
78 AT&P journal 10/2007

V rámci medzinárodnej expanzie spoločnosť
Sprecher Automation GmbH Rakúsko so síd-
lom v Linzi založila od 1. júla priame zastúpe-
nie obchodnej spoločnosti na Slovensku. 

Spoločnosť Sprecher Automation, s. r. o., po-
núka širokú paletu riešení pre oblasti automa-
tizácie energetických zariadení, priemyselnú
a komunálnu automatizáciu, automatizáciu
v drevospracujúcom priemysle, ako aj zaria-
denia pre infraštruktúru.

Spoločnosť Sprecher Automation, s. r. o., po-
núka komplexné riešenia na kľúč. Zabezpe-
čuje všetky činnosti od poradenstva a pláno-
vania cez vývoj a výrobu až po inštaláciu
a uvedenie do prevádzky priamo na mieste.
K tomu patrí, samozrejme, i flexibilný a kom-
petentný servis pre zákazníkov.

Základom riešení
Sprecher Automation je rodina
produktov SPRECON® – E

SPRECON® – E je od procesu nezávislá auto-
matizačná platforma na použitie v energetic-
kých zariadeniach, napríklad na elektrických
staniciach a v elektrárňach. V závislosti od po-
žiadaviek umožňuje centralizované alebo de-
centralizované riešenia.

SPRECON® – E umožňuje otvorený komuni-
kačný systém s možnosťou napojenia iných
autonómnych zariadení a prístrojov na báze
rôznych proprietálnych komunikačných pro-
tokolov, ako aj medzinárodných štandardov
IEC 60870-5-101/-103/-104 a IEC 61850.

SPRECON® – E je modulárny systém hardvé-
rovej a softvérovej architektúry umožňujúci
špecifické zákaznícke riešenia, ako aj postup-
nú realizáciu systému po etapách. Obsahuje
tieto skupiny produktov:
• SPRECON® – E – V460: dispečerský SCA-

DA systém,
• SPRECON® – E – C: multifunkčné zariade-

nie pre automatizáciu a diaľkové riadenie,

• SPRECON® – E – T3: kompaktné moduly
pre automatizáciu procesov,

• SPRECON® – E – P: elektrické ochrany
a kombinované prístroje,

• SPRECON® – E – DESIGNER: objektovo
orientovaný projekčno-servisný programo-
vý nástroj.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam
a mnohým úspešným projektom je dnes
Sprecher Automation tým pravým špecia-
listom pre energetické zariadenia, automa-
tizačnú a riadiacu techniku.

Radi vás privítame v našej expozícii, 
pavilón č. 4, 1. poschodie, stánok č. 78.
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Nový rozmer v oblasti automatizácie


