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Výrobky pro automatizaci

 Sortiment výrobků firmy Panasonic 
Electric Works znají zákazníci po celém světě 
také pod značkou SUNX. Na panelech umís-
těných na stánku se budou moci návštěvníci 
seznámit s rozsáhlou nabídkou senzorů do-
dávaných pod touto značkou, které jsou na 
českém trhu již více než patnáct let. 

Dále zde bude možné „osahat si“ operá-
torské panely všech velikostí, včetně letoš-
ní novinky GT05. Kamerové systémy mají 
v nabídce společnosti nezastupitelnou roli. 
Letošní model, systém PV500, je důkazem, 
že Panasonic Electric Works patří v oblas-
ti průmyslového snímání obrazu mezi svě-
tovou špičku.

Otázky a odpovědi

Na některé konkrétní otázky, které se týkají 
nejen účasti Panasonic Electric Works na ve-
letrhu Amper, ale i jejího působení na českém 
trhu vůbec, v dalším textu odpovídá člověk nej-
povolanější – pan Tomáš Podivínský, vedoucí 
kanceláře podpory prodeje pro ČR a SR.

Zúčastní se společnost Panasonic Elec-
tric Works veletrhu Amper 2008?

„Doba, kdy každý skrýval své novinky, aby 
je právě na veletrhu mohl představit s patřič-
ným důrazem, je už dávno pryč. Nicméně stále 
platí, že osobní kontakt internetem nenahradí-
te. Místo show spojené s představováním hor-
kých novinek se tedy právě veletrh stává oázou 
setkání obchodních partnerů. Ano, na veletrhu 
Amper samozřejmě nebudeme chybět.“

Jak se změnil sortiment společnosti od 
doby vstupu na český trh?

„Mezi tradiční produkty, které snad ani ne-
potřebují komentář, patří široká škála elektro-
mechanických a polovodičových relé, spína-

čů, konektorů a senzorů. V nabídce máme vel-
mi kvalitní a rychlé laserové popisovače Sunx. 
Pro ně se velmi těžko hledá materiál, který by 
nebylo možné jimi popisovat. Pro naše zákaz-

níky, samozřejmě zdarma, popisujeme jejich 
dodané vzorky a ještě se nám nestalo, že by-
chom museli odpovědět: „Neumíme“. Největší 
pokrok se nám určitě podařil v oboru zpraco-
vání obrazu a letošní novinka, typ PV500, je 
důkazem, že jsme šli správnou cestou.“

Máte tedy pocit, že prodej kamer pro 
zpracování průmyslového obrazu je dnes va-
ším „tahounem“?

„Problém výstupní nebo průběžné kontro-
ly je dnes velmi diskutované téma. Přes sna-
hu všechny operace výroby automatizovat se 
nevyhneme zásahu lidské ruky a ta se, bohu-
žel, stává zdrojem chyb. Zde je pak prostor pro 
průmyslové snímání obrazu a jeho následné 
vyhodnocení. Rychlost a kvalita kontroly jsou 
mnohonásobně vyšší než při použití kontroly 
lidským faktorem. Systémy pro digitální zpra-
cování a vyhodnocení obrazů nikdy „nespí“, 
nikdy nejsou ani na okamžik nepozorné. Pra-

Obr. 1. Displej 3,5“ s rozlišením 320 × 240 bodů, 
STN 4 096 barev (GT05S) nebo monochroma-
tický (GT05M, GT05G)

Obr. 2. Novinka letošního roku pro průmyslové 
snímání obrazu – PV500
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cují nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v ro-
ce, bez nároku na přestávky nebo dovolenou. 
Řešení aplikace zpracování obrazu musí být 
„ušito na míru“. Naším cílem není nabídnout 
zákazníkovi pouze produkt, ale poskytnout mu 
spolehlivé a efektivní řešení.“

Existují, a teď nemám na mysli jen prů-
myslové zpracování obrazu, funkční pro-
vozy s vašimi výrobky, na které byste rád 
upozornil?

„Bezporuchových provozů postavených na 
technologii Panasonic je mnoho. Mezi nejzají-
mavější patří malá čistírna odpadních vod na 
ostrově Phi Phi v Thajsku, kterou pouze přes 
GSM sleduje a řídí obsluha z Německa. Tato 
aplikace je realizována standardními produk-
ty Panasonic.“

S čím nás Panasonic na Amperu pře-
kvapí?

„V našem stánku budeme prezentovat, 
kromě našeho komplexního sortimentu vý-
robků pro automatizaci, i PV500 – náš nejno-
vější systém pro zpracování obrazu, který se 
bude ucházet o ocenění Zlatý Amper.“

Další informace o společnosti Panasonic 
Electric Works a o umístění stánku na vele-
trhu Amper 2008 mohou zájemci získat v in-
zerátu na této straně.
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Stejně jako v minulých letech, bude i letos společnost Panasonic Electric Works prezento-
vat své výrobky na veletrhu amper. Ve svém stánku představí sortiment vlastních výrobků 
od komponent (elektromechanických relé, spínačů a konektorů), přes novější produkty 
(programovatelné automaty, operátorské panely, laserové popisovače, elektronické číta-
če a časovače, regulátory teploty apod.) až po systémy pro zpracování obrazu.


