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• plynárenstvo

• chemická výroba

• vykurovanie a klimatizácia komplexu budov

• dispečingy pre riadenie vykurovania

 celých miest

• uhoľné a vodné elektrárne

• čistiarne odpadových vôd

• úpravne pitnej vody

• sklárne

• mlyny

• sladovne a pivovary

• mäsokombináty a potravinárska výroba

• riadenie a vizualizácia inteligentných budov

• vizualizácia najrôznejších výrobných liniek

• dopravné zabezpečovacie systémy

• a mnoho ďalších

• Incheba Expo Bratislava

• Digital Park Bratislava

• E.ON Česká republika, s.r.o.

• NET4GAS, s.r.o.

• ČEZ, a. s.

• ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

• PARAMO, a.s.

• Synthesia, a.s.

• Tesco Stores ČR a.s.

• Sklárny BOHEMIA a.s.

• Plzeňský Prazdroj, a.s.

• Kofola ČeskoSlovensko a.s.

• Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

• a mnoho ďalších

www.reliance.cz



Hlavné výhody

Významné vlastnosti Možnosti komunikácie

Ďalšie podstatné výhody Vývojové prostredie

Tenkí klienti Komunikačné drivery

Runtime moduly

Vývojové prostredie slúži na tvorbu a úpravu

vizualizačného projektu (aplikácie).

Tenkí klienti poskytujú vizualizáciu vzdialeným

používateľom prostredníctvom siete Internet.

Komunikačné drivery zabezpečujú prenos dát

z technologických staníc do vizualizácie.

Runtime moduly zabezpečujú vykonávanie

vizualizačného projektu na počítači koncového

používateľa.

• viac ako 15 rokov na trhu SCADA systémov

• celosvetová sieť distribútorov

• tisícky inštalácií na 5 kontinentoch

• rozsiahle aplikácie s desiatkami tisíc dátových bodov

• trial verzia pre 25 bodov zadarmo

• modulárny škálovateľný systém

• knižnica 2D a 3D grafických objektov

• integrácia IP kamier

• reporty

• Postmort – technológie záznamu a následného

 prehrania vizualizácie

• viacjazyčné projekty

• integrovaná diagnostika chýb

• redundancia

• ukladanie dát do SQL databázy alebo lokálnych tabuliek

• VBScript

• systém prístupových práv

• zabezpečený prístup k dátam

• natívne drivery Teco, Modbus, BACnet, Sauter,

 IEC 60870-5-104, M-Bus a ďalšie

• OPC klient v každom module zadarmo

• OPC server pre zdieľanie dát s ďalšími systémami

• SMS a emaily

• rozhranie pre ďalšie systémy

• zabezpečená komunikácia

• intuitívne a moderné vývojové prostredie

• rýchla a jednoduchá tvorba aplikácie (RAD)

• základné funkcie nie je nutné programovať

• vizualizácia pre počítače, web, tablety aj smart telefóny

• lokálne i rozsiahle sieťové aplikácie s tenkými klientami

• výborná technická podpora

• veľmi priateľská cenová politika

Prečo práve SCADA/HMI systém Reliance?

Hľadáte SCADA systém, ktorý dokáže vizualizáciu sprístupniť nielen
na dispečerskom pracovisku či v internetovom prehliadači, ale aj na tablete
alebo smart telefóne zároveň? Systém, ktorý je veľmi intuitívny a umožní vám
rýchlo vytvárať pôsobivé aplikácie?

Potom je systém Reliance pre vás tou správnou voľbou!

www.reliance.cz



Reliance
Industrial SCADA/HMI system

Custom Reports

Trends

Settings

Vizualizácia na počítačoch, webe, tabletoch a smart telefónoch

Rozsah použitia Oblasti nasadenia

Významní zákazníci

Rozsah použitia systému Reliance siaha od vizualizácie

jednoúčelových strojov cez inštalácie systému

automatizácie inteligentných budov až po rozsiahle

implementácie riadiacich systémov nadnárodných

výrobných závodov alebo on-line monitorovanie

rozľahlých plynárenských a vodárenských sietí

distribučných spoločností.

GEOVAP, spol. s r. o.

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Česká republika

Telefón:   

Fax:          

Email: 

Web:         

+420 466 024 618

+420 466 657 314

info@reliance.cz

www.reliance.cz

• plynárenstvo

• chemická výroba

• vykurovanie a klimatizácia komplexu budov

• dispečingy pre riadenie vykurovania

 celých miest

• uhoľné a vodné elektrárne

• čistiarne odpadových vôd

• úpravne pitnej vody

• sklárne

• mlyny

• sladovne a pivovary

• mäsokombináty a potravinárska výroba

• riadenie a vizualizácia inteligentných budov

• vizualizácia najrôznejších výrobných liniek

• dopravné zabezpečovacie systémy

• a mnoho ďalších

• Incheba Expo Bratislava

• Digital Park Bratislava

• E.ON Česká republika, s.r.o.

• NET4GAS, s.r.o.

• ČEZ, a. s.

• ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

• PARAMO, a.s.

• Synthesia, a.s.

• Tesco Stores ČR a.s.

• Sklárny BOHEMIA a.s.

• Plzeňský Prazdroj, a.s.

• Kofola ČeskoSlovensko a.s.

• Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

• a mnoho ďalších

www.reliance.cz


	sk_1
	sk_2a3
	sk_4

