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KLÍČOVÍ ZÁKAZNÍCI

PRŮMYSLOVÁ
AUTOMATIZACE

TESTERY VÝROBKŮ

SYSTÉMY
STROJOVÉHO
VIDĚNÍ

  EOL testery automobilových světlometů

  Kontrola rozměrů, tvaru a přítomnosti dílů

  Kontrola popisu a potisku

  Měření teploty a jejího rozložení a vývoje

  Vysokorychlostní kamerová kontrola v sériové výrobě

  Speciální kamerové kontroly dle požadavků zákazníka

  Subdodávka systémů strojového vidění

PŘÍPRAVKY PRO MONTÁŽ A MANIPULACI

Dodáváme samostatné přípravky pro výrobu, montáž a manipulaci. Naší specialitou jsou různé typy 
greiferů tedy uchopovacích částech pro průmyslové roboty. Dále umíme navrhnout a vyrobit složité  
přípravky osazené desítkami úchopových, kontaktních a kontrolních prvků, které se používají pro 
testovací procesy.

SYSTÉMY STROJOVÉHO VIDĚNÍ

Disponujeme vlastní vývojovou laboratoří, kde jsme schopni nasimulovat a otestovat celou řadu 
optických sestav pro určení optimálního řešení pro zákazníka. V oblasti strojového vidění jsme se 
stali partnery předních výrobců komponent kamerových systémů a máme tak k dispozici to nejlep-
ší možné zařízení pro naše realizace. Jsme světovým leaderem v oblasti testování automobilových 
světel. Naše testery světel jsou u všech největších výrobců po celém světě. Realizujeme aplikace s 
infračervenými i vysokorychlostními kamerami, které jsou technicky velice náročné.
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Společnost ELCOM, a. s., je dodavatelem komplexního řešení v oblasti průmyslové automatizace, testerů výrobků a sys-
témů strojového vidění. Realizujeme samostatné robotické aplikace, specializované jednoúčelové stroje, ale i celé výrobní 
a montážní linky. Testery výrobků je možno dodat v rámci výrobní linky nebo samostatného zařízení.  Patříme mezi přední 
výrobce v oblasti strojového vidění. Naše kamerové systémy dokáží kontrolovat i ty nejsložitější parametry výrobků.  Do-
dáváme také návrh a výrobu samostatných přípravků pro montáž a manipulaci.

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Aplikace pro robotizovaná
pracoviště:

  Svařování

  Lepení

  Lakování

  Manipulaci

VÝROBNÍ LINKY

Návrh, výroba a instalace celých výrobních nebo montážních linek je naší specialitou. Tyto mnohdy velké investiční celky je 
nutné připravit s ohledem na všechny požadavky zákazníka ať už na samotnou linku a její umístění, ale zejména s ohledem 

na podobu samotného vyráběného produktu. V rámci jedné 
linky může být realizováno mnoho samostatných výrobních 
operací nebo stanovišť. Pro návrh linek používáme nejmo-
dernější CAD programy a 3D softwarové nástroje. Výrobní 
linky dokážeme zaintegrovat do stávajícího výrobního pro-
cesu a propojit s dalšími technologiemi na straně zákazníka. 
Jsme dostatečně silní i pro profinancování velkých výrobních 
linek a zabezpečujeme celý proces vlastními kapacitami.

Robotické aplikace lze realizovat jak pro nové výrobní operace, tak jako náhradu starého nevhodného řešení do stávajících 
výrobních procesů nebo linek.

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Specializací našich odborníků je kompletní automatizace 
výrobního procesu zahrnujícího svařování ať už na 
výrobní lince nebo na samostatném stanovišti. Dále 
se zaměřujeme také na Bin picking aplikace a výrobu 
greiferů. Výrobní linky i jednoúčelové stroje stavíme na 
míru dle požadavků zákazníka a přesné definice finálního 
produktu. V našich řešení používáme osvědčené 
komponenty předních světových výrobců SIEMENS, 
BECKHOFF, Stäubli, KUKA, …

Všechny realizace v oblasti průmyslové automatizace 
jsme schopni doplnit o různé typy testerů a kontrolních 
systémů na základě optických nebo jiných senzorů.

ROBOTICKÉ APLIKACE

Integrace průmyslových robotů do výrobních činností je stále rozšířenějším jevem. Nahrazování lidské práce robotem, 
stále dostupnější a využívanější ve všech průmyslových odvětvích. Integrace robotů do výrobních procesů také přináší 
výhody, které bez robotů nelze dosáhnout. Jedná se především o zajištění kvalitnější a rychlejší výroby sériově vyráběných 
produktů. Robotické aplikace také dokáží obstarat procesy, které jsou pro svůj charakter vysoce zdraví nebezpečné a 
výrazně tak snižují riziko úrazu ve výrobním procesu. Průmyslový robot je ve spojení s různými typy čidel (kamera, laser, 
…) využitelný jako kontrolní pracoviště ať už na konci výrobního procesu tak v jeho průběhu.

TESTERY VÝROBKŮ

Patříme mezi přední výrobce v oblasti testovacích systémů. Naše řešení v oblasti testování výrobků jsou vyráběna na míru 
podle zadání a zvyklostí zákazníka. Konstrukce námi poskytovaných zařízení je promyšlená z hlediska všech technických 
oborů a jejich jednotlivé časti jsou navzájem plně kompatibilní. V případech, kdy není předem známa koncepce zařízení 
nebo existují pochyby o jeho realizovatelnosti, mohou naši specialisté ve spolupráci se zákazníkem zpracovat studii pro-
veditelnosti. Disponujeme jedinečným know-how, které zahrnuje elektromechanická řešení i softwarové vybavení testo-
vacích systémů.

Robotizovaná pracoviště nabízejí například:

  Testery funkcí a vlastností výrobků 

  Testery pro měření hluku a vibrací

  Testery haptických vlastností výrobu

  Testování (ověřování) komunikace s výrobkem

  Měření elektrických veličin

  Nahrávání a kontrola firmware, flashování výrobků

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Jednoúčelová zařízení a stroje dodáváme od návrhu až po instalaci a případnou integraci k technologiím třetích stran, 
kterými zákazník disponuje. Máme mnohaleté zkušenosti s výrobou jednoúčelových strojů osazených pneumatickými, 
mechatronickými a elektronickými prvky předních světových výrobců. Náš tým PLC programátorů a softwarových inže-
nýrů dokáže připravit i ty nejsložitější výrobní postupy. Vlastní mechanická konstrukce i elektro projekce a konstrukce za-
bezpečí kompatibilitu všech prvků a bezproblémový provoz celého zařízení. Součástí naší práce je i servis a dodávka dílů.


