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ServisControl 
Komplexný servis v priemyselnej automatizácii

Firma ServisControl je súkromná česká firma, ktorá pôsobí na 
európskom trhu od roku 2007. Našimi zákazníkmi sú hlavne 
spoločnosti a firmy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. 
V týchto krajinách máme aj svoje pobočky. Firma ponúka 
kompletnú servisnú podporu, dodávku projektov vrátane 
výroby rozvádzačov, aplikačného SW a predaj komponentov 
pre priemyselnú automatizáciu. Našou hlavnou činnosťou 
v oblasti priemyselnej automatizácie je servis zariadení a strojov 
s komponentmi od spoločností Allen Bradley, Delta, Mitsubishi, 
Omron, OPTO22, Osai, Pro-face, Siemens a Teco. Na požiadanie 
zákazníka príde náš technik v dohodnutý čas na miesto, kde 
najskôr urobí diagnostiku a, ak to je možné, hneď odstráni 
poruchu na linke, zariadení či technológii.

Firma sa tiež zaoberá opravami komponentov a zariadení pre prie-
myselnú automatizáciu. Od mája 2011 sme rozšírili a novo vyba-
vili naše opravárenské centrum. Tu opravujeme všetky diely bez 
ohľadu na výrobcu a pôvod. Sme špecialistami na produkty firiem 
Rockwell Automation, Siemens a Lenze, kde dosahujeme takmer 
99 % úspešnosť opráv. Na všetky opravené diely poskytujeme až 
12-mesačnú záruku.

V moderne zariadenom školiacom centre sme schopní pripraviť 
školenie pre vašich zamestnancov – začiatočníkov aj pokročilých 
a  vyškoliť ich v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite podľa 
 vašich požiadaviek a potrieb.

Veľký podiel z našich aktivít sú retrofity a projekty strojov a liniek. 
Modernizujeme a rozširujeme existujúce zariadenia podľa vašej 
špecifikácie, prípadne sami navrhneme optimálne riešenia. Takto 
zvyšujeme efektivitu a konkurencieschopnosť vašej prevádzky. 
Vďaka monitorovaniu a zosieťovaniu zariadení a liniek môžete mať 
prehľad o ich prevádzke, prestojoch, produktivite a poruchách. 
Modernizáciou riadiaceho systému zvyšujete kvalitu a efektivitu 
a rozširujete jeho možnosti a funkcie.

Okrem toho sme distribútor-
mi firiem Pro-face a Opto22 
pre Českú republiku aj 
Slovenskú republiku. Pro-
face je japonský výrobca 
HMI, IPC a dotykových 
panelov so zabudovaným 
PLC, ktorého hlavnou de-
vízou je používateľsky aj 
programátorsky prijateľné 
prostredie a veľký výber 
komunikačných rozhraní (dotykové panely pripojíte na akékoľvek 
PLC). Pro-face ponúka prijateľné ceny a vysokú kvalitu výrobkov. 
Americká firma Opto22 vyrába riadiace jednotky, I/O moduly, SSR 
relé a  jednotky na sledovanie energie. V rámci distribúcie ponúkame 
záručný a pozáručný servis, najvýhodnejšie ceny, prípadne školenie 
a technickú podporu zdarma.

Najnovšou aktivitou našej spoločnosti je zastupovanie firmy OSAI 
v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Pre túto značku ponúkame 
servis, školenie, retrofity, projekty a predaj nových dielov.

Viac informácií radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

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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