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Názov služby
Tvorba riadiacich systémov.

Návrh,
realizácia
a nastavenie
priemyselných riadiacich systémov pre vybraný
technologický proces. Vizualizácia a optimalizácia
technologického procesu podľa požiadaviek.

Meranie a monitorovanie fyzikálnych

Návrh a realizácia meracích reťazcov, automatické

veličín.

získavanie a vyhodnocovanie hodnôt.

Meranie penetrometrického odporu

Meranie fyzikálno-mechanických vlastností pôdy –

pôdy penetrometrom P-BDH-3A.

miera zhutnenia v závislosti od hĺbky

Tvorba programov v prostrediach

Riešenie úloh v danom prostredí podľa zadania.

C51, C ARM, C#,
Visual Basic, Automation studio.
Tvorba mikroprocesorových

Návrh, realizácia a vývoj hardvéru, softvéru

systémov.

a firmvéru mikroprocesorových riadiacich
a meracích elektronických modulov, systémy pre
zber a spracovanie údajov, snímanie fyzikálnych
veličín, prevodníky komunikačných štandardov,
riadenie pohonov, časová synchronizácia procesov.

Technická podpora elektronického

Tvorba multimediálnych vzdelávacích materiálov.

vzdelávania.

Tvorba 3D modelov pre virtuálne vzdelávacie
prostredie.

Riadenie pohonov.

Návrh a realizácia riadenia pohybových systémov

Vývoj nízkopotenciálnych zdrojov

Meranie a riadenie nízkopotenciálnych zdrojov.
Vyhodnocovanie a modifikácia systémov na
riadenie.

Poradenstvo v oblasti energetiky

Výroba, spracovanie, premeny energií a ich

a nízkopotenciálnych zdrojov.

ekonomická bilancia.

Prístrojová technika a prostriedky používané pri realizovaní služby:
1. Moderné digitálne univerzálne meracie prístroje s možnosťou komunikácie s PC
2. Frekvenčné meniče s výstupným výkonom do 12 kW
3. Certifikované meracie systémy Schrack na štvorkvadrantné meranie spotreby
elektrickej energie - priame meranie do 100 A
4. Sieťový analyzátor WM5-96
5. Univerzálny 24 bitový merací systém OM402UNI na meranie elektrických aj
neelektrických veličín
6. Výkonové regulovateľné jednosmerné i striedavé napájacie zdroje.
7. Elektropneumatický systém od firmy FESTO
8. PLC systémy od firmy SIEMENS a ALLEN-BRADLEY
9 . Solárna stacionárna elektráreň Suntech 900 so solárnym regulátorom TriStar,
s akumulovaním energie v akumulátoroch Rolls a s konvertorom napätia
10. Solárna polohovateľná elektráreň Suntech 270 s anemometrom a optickým
snímačom, riadená programom Sunflex
11. Veterná elektráreň Air-X Southwest Windpower 400 s monitorovacím zariadením
SMB-01-COM
12. Vodná mikroelektráreň VTS 17 s monitorovacím systémom a snímačmi otáčok
a tlakovej diferencie pre meranie prietoku a spádu na turbíne
13. Monitorovací systém Fatspaniel pre monitoring FV modulov.
14. Vývojový systém s mikrokontrolerom
Silicon Laboratories C8051F330
a C8051F340 (8ks)
15. Emulátor procesorov Silicon Labotatories (8ks)
16. Logický analyzátor M611 (ETC)
17. Logická sonda CMOS s pulzerom INSTEK (8ks)
18. Programátor mikrokontrolerov Beeprog (Elnec)
19. Moduly a mikromoduly ako adaptéry vývojového systému
20. Aplikácie meracích a riadiacich systémov s mikrokontrolermi (návrhy, realizačné
výstupy)
21. Multimediálne PC
22. Interaktívne tabule e-beam,
23. Dataprojektory,
24. Web kamery, digitálna kamera, mixážny pult a ozvučenie pre videokonferenčný
systém VRVS a EVO,
25. Software pre tvorbu multimediálnych aplikácií (Adobe Creative Premium,
Macromedia Studio 8),
26. Vývojové prostredie Delphi 8.

