
Ateq celosvetovo
ATEQ je francúzska spoločnosť založená v roku 1975 v Paríži. Podob-
ne ako naši kľúčoví zákazníci, ktorí majú pobočku v priemyselných štá-
toch po celom svete, začal aj ATEQ vytvárať sieť svojich pobočiek tak,
aby dokázal poskytnúť zodpovedajúci servis a zázemie týmto firmám.
V súčasnosti máme pobočky a zastúpenie vo viac ako 34 krajinách po
celom svete vrátane pobočky v Brne, ktorá pôsobí na českom a slo-
venskom trhu. Výroba, vývoj a výskum sú sústredené v Paríži a úlohou
pobočiek je starostlivosť o zákazníkov a zaistenie porovnateľnej úrov-
ne služieb kdekoľvek na svete. Naša brnianska pobočka nie je výnim-
kou. Od poradenstva vo fáze prípravy projektov cez predaj, servis a ka-
libráciu prístrojov sme pre vás jediným partnerom.

Kde sa s nami môžete stretnúť
Zjednodušene možno povedať, že hlavnými zá-
kazníkmi sú firmy z oblasti automobilového a spo-
trebného priemyslu, obalovej techniky a zo zdra-
votníctva. Trendom dnešnej doby je permanentné
zdokonaľovanie výroby a priebežná kontrola kva-
lity. Existuje široké spektrum výrobkov, ktorých
kľúčovou vlastnosťou je tesnosť. Môžu to byť rôz-
ne obrobené hliníkové odliatky, ako súčasti motorov, prevodoviek, tva-
rované ohýbané rúrky, svetlomety, pätice, plynové spotrebiče, vodo-
vodné batérie, ventily, liekovky, katétre, obaly a mnoho ďalších.
Výrobcovia týchto dielov sú si vedomí ekologických, funkčných a často
aj bezpečnostných rizík v prípadoch, kde vďaka malej trhline, praskline
alebo nepresnej montáži uniknú z týchto výrobkov médiá (plyn, olej,
kvapaliny) alebo naopak sa do nich dostane vlhkosť z atmosféry.

Presnosť, rýchlosť a jednoduchosť
Aby sme boli schopní detegovať aj veľmi malé netesnosti, vyvinul ATEQ
rad prístrojov na rôznych princípoch. Jedno majú spoločné – po na-
plnení súčasti vzduchom na testovací tlak merajú veľmi presne tlakové
pomery vnútri (alebo aj vonku) súčasti. Dlhoročný výskum a technický
vývoj nám umožňuje vyrábať prístroje s maximálnou presnosťou a vy-
nikajúcou citlivosťou. Druhým nesmierne dôležitým parametrom je
rýchlosť merania. Tempo výroby sa stále zrýchľuje a čas sú peniaze, to
platí všade. Tento trend sa nám darí sledovať a stále sa zlepšujeme. Pri-

chádzame s novými snímačmi a pneumatickými obvodmi, ktoré sú
presné, rýchle a spoľahlivé. Sú to priemyselné riešenia, ktoré sa osved-
čili v najnáročnejších podmienkach špičkových výrobcov nielen v auto-
mobilovom priemysle. Veľkou prednosťou je jednoduché ovládanie prí-
strojov a jednoduché nastavovanie parametrov testov vrátane
rozhrania na komunikáciu s okolitými riadiacimi a dátovými systémami.

Dlhodobá spolupráca – naša vízia
Naši zákazníci od nás očakávajú spoľahlivé zázemie a pomoc pri rieše-
ní ich projektov. Know-how a skúsenosti, ktoré získala naša spoločnosť
pri riešení projektov po celom svete, sú predpokladom úspešného rie-

šenia budúcich projektov. Už v prípravnej fáze
projektov poskytujeme zákazníkom poradenstvo
vrátane skúšobných meraní. Nasleduje voľba
vhodnej metódy, spolupráca s integrátormi pri
začlenení prístrojov do liniek a odladenie finálne-
ho riešenia. Servisné zaistenie, školenie a prie-
bežná kontrola vrátane kalibrácie sú neoddeliteľ-
nou súčasťou našej každodennej práce.

Nové trendy, nové výzvy
Rok 2008 bol rokom veľkých zmien. Začlenením spoločnosti Omicron
sme vstúpili na trh diagnostických zariadení určených na kalibráciu
a kontrolu letových prístrojov. Úročíme tak naše kľúčové kompetencie
– presné meranie tlaku, prúdenia plynov a schopnosť priemyselnej vý-
roby spoľahlivých prístrojov. Prišli sme na trh s novým radom snímačov
tlaku, novými kapilárami a prístrojom na testovanie netesnosti na báze
detekcie vodíka. Priebežne rozvíjame aj ďalšiu oblasť nášho podnikania,
a to sú diagnostické prístroje na údržbu a kontrolu elektronických ven-
tilov v pneumatikách moderných automobilov (systém TPMS – tyre
pressure monitoring system).
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ATEQ: Vy vyrábate – my testujeme
Už viac ako 30 rokov ATEQ vyrába prístroje na kontrolu tesnosti vo výrobe.
Stali sme sa partnermi významných firiem na ich ceste neustáleho zvyšovania kvality.


