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Control Web 6
Na dvoch pracoviskách sa návštevníci budú
môcť zoznámiť s novou verziou obľúbeného
SCADA systému Control Web. Nové vlast-
nosti verzie 6 budú prezentovať priamo jeho
tvorcovia z firmy Moravské přístroje, a. s.,
prítomný bude aj produktový manažér z firmy
SOFOS, Ing. Miroslav Koco. Control Web 6,
na rozdiel od predchádzajúcej verzie, obsahu-
je aplikačné knižnice, predlohy virtuálnych
prístrojov, nové ladiace nástroje na tvorbu ap-
likácií, funkcie undo/redo v grafickom vývojo-
vom prostredí, virtuálne prístroje na štatistic-
ké riadenie výrobných procesov, skupinu
prístrojov všeobecných zobrazovacích a ovlá-
dacích prvkov, interný binárny databázový
systém (možnosť práce bez SQL servera), ce-
loobrazovkový editor 3D scény a ďalšie. Tiež
sa dozviete, ako dokáže Control Web praco-
vať ako služba operačného systému.

Moxa a IEC 61850-3? 
Áno, a nie len to
V sekcii firmy Moxa SOFOS predstaví sériu
prepínačov priemyselného ethernetu Power-
Trans, Power ako energia a Trans ako dopra-
va. Switche PowerTrans spĺňajú prísne nároky
normy IEC 61850-3 a IEEE1613, ktoré sú
požadované pre komunikačné prvky používa-
né v distribučnej sieti elektrickej energie. Tie-
to prepínače tiež spĺňajú normu NEMA TS2
na riadenie dopravy a EN50121-4 na použitie
v železničnej doprave. Ich výhodou je modu-
larita a rôzne stupne manažmentu, a to až
po úroveň 3.

Z ďalších zaujímavostí spomenieme nové
GSM/GPRS modemy s možnosťou mapovania
sériových portov cez siete mobilných ope-
rátorov, nové moduly aktívneho zberu dát 
ioLogik E2000, zabudované počítače na báze
x86 s naozaj bohatými vstupno-výstupnými
rozhraniami. Veľa návštevníkov Elosysu určite
zaujmú jednodoskové počítače na báze RISC
procesorov určených na zabudovanie do zá-

kazníckych riešení a výrobkov. Dodáva-
jú sa s kvalitne nainštalovaným operač-
ným systémom Linux alebo WinCE.

Skoro všetky výrobky Moxa majú záruku
päť rokov, čo tiež svedčí o ich vysokej
kvalite.

Advantech –
kompaktnosť, odolnosť, mobilita
Advantech je dlhoročný partner firmy SOFOS.
Je to najstaršia a najväčšia firma s kompletným
sortimentom priemyselných počítačov a auto-
matizácie na báze PC. Preto na výstave 
ELO SYS upozorníme len na to najzaujímavej-
šie z ich aktuálnej ponuky, napríklad na spo-
ľahlivé bezventilátorové zapuzdrené počítače
UNO, v súčasnosti s výkonnými procesormi
Intel Core 2 Duo. Potrebujete aj obrazovku?
Nech sa páči, je tu kompaktný TREK-743
so 7" displejom. Ideálny pre mobilné aplikácie
obsahuje GPS, WiFi, GSM/GPRS modem. Je
bez ventilačných otvorov, pracuje pri teplote
okolia od -20 do +60 °C. Alebo chcete len
diaľkovo monitorovať vozidlá? Vyskúšajte ma-
lého „špióna“ VITA-350. Za výbornú cenu
máte hotové zariadenie so 16-kanálovým
GPS prijímačom, GSM/GPRS modemom, 1x
RS-232, digitálnymi I/O, zabudovaným wat-
chdogom a s hodinami reálneho času.

iEi – elegantná séria 
panelových počítačov 
pre Digital Signage systémy
Aj sortiment spoločnosti iEi si našiel miesto
v ponuke firmy SOFOS. A to najmä vďaka sé-
rii panelových All-in-One počítačov Afolux.
Afoluxy sú predurčené na použitie v Digital
Signage oblasti, čiže slúžia na zobrazovanie
informácií návštevníkom daného miesta. Sú
elegantné, v rovnakom dizajne od uhlopriečky
obrazovky 5,6" až po 19", aj v bezventiláto-
rovom vyhotovení, s univerzálnym VESA pri-
chytením. Na Afoluxoch sa nemusíte obávať
zobrazovať reklamné informácie ani k tým

najprestížnejším svetovým
značkám. Oblasť Digital Signage si nachádza
pevné miesto v sortimente firmy SOFOS, a to
od rôznych výrobcov. Využite možnosť po-
rozprávať sa o tejto rozvíjajúcej sa oblasti pri
pohári dobrého vína.

Panasonic Toughbook 
– profesionálne nástroje
Profesionáli používajú profesionálne nástroje.
Toughbook značky Panasonic je profesionálne
riešenie mobilného počítača. Či potrebujete
notebook, tablet alebo hanheld. Majú všetko,
čo majú mať, a vydržia aj veľmi hrubé zaob-
chádzanie. Príďte sa presvedčiť o ich kvalite.

Tipro – dispečerské systémy
Firma Tipro je špecialista na klávesnice a dis-
pečerské systémy. Ukážeme vám, aký je roz-
diel medzi improvizáciou a systémom vyvinu-
tým na špeciálne použitie.

Srdečne vás pozývame.

SOFOS, s. r. o.

Juraj Devečka
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava 45
Tel.: 02/54 77 39 80, -82, -64
Fax: 02/54 77 39 05
http://www.sofos.sk

32

SOFOS na výstave ELO SYS 2008
Priemyselná a špeciálna výpočtová technika a Control Web

Spoločnosť SOFOS, s. r. o., je stabilný dodávateľ špeciálnej výpočtovej techniky

na slovenský trh. Vďaka silnej priamej väzbe s overenými výrobcami dokáže SOFOS

poskytnúť svojim zákazníkom maximálnu podporu vo všetkých projektových fázach.

Na veľtrhu ELO SYS 2008 predstaví firma SOFOS prehľad svojej ponuky s dôrazom

na aktuálne novinky a trendy. Takže čo v stánku číslo 155 v pavilóne 10 uvidíte?


