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Náb�e�ní 10, 591 01 ��ár nad Sázavou
Tel.: +420 566 532 165, Mobil: +420 733 736 559

www.systemotronic.cz

Technické a legislativní poradenství

posouzení rizik strojních za�ízení nových i provozovaných 

zpracování kompletních návrh� ochranných opat�ení k zaji�t�ní bezpe�nosti 
strojních za�ízení

návrhy a ov��ování bezpe�nostních obvod� strojního za�ízení v souladu 
s EN ISO 13 849 (vypracování protokol� pomocí veri�ka�ních program�)

zkou�ky a ov��ování dle EN 60 204-1 (�lánek 18), kontroly, m��ení, revize

ov��ení souladu strojního za�ízení s platnými legislativními po�adavky:

a)  dle NV �R �. 378 / 2001 Sb. (NV SR �. 392 / 2006 Z.z.) pro provozovaná  
     strojní za�ízení - provád�cí právní p�edpis ke sm�rnici 2009 / 104 / ES 
     stanovující minimální po�adavky

b)  dle NV �R �. 176 / 2008 Sb. (NV SR �. 436 / 2008 Z.z.) pro nová strojní 
     za�ízení - provád�cí právní p�edpis ke sm�rnici 2006 / 42 / ES stanovující    
     základní po�adavky

�kolení technických po�adavk� na strojní za�ízení

Zpracování dokument� spojené s výrobou a provozem strojního za�ízení:

Rozdíl mezi logem CE a podobnou 
zna�kou China Export

China Export

Conformité Européenne

Graf rizika pro ur�ení po�adované 
úrovn� vlastností (PLr) 
pro bezpe�nostní funkci

malé p�isp�ní 
ke sní�ená rizika

velké p�isp�ní 
ke sní�ení rizika

Po�áte�ní bod 
pro hodnocení p�isp�ní 
bezpe�nostní funkce 
(funkcí) k omezení rizika.
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Komplexní slu�by pro �ízení a bezpe�nost stroj� 

vytvo�ení dokumentace v E-planu

komplexní návrh, dodávka a instalace ochranných za�ízení � kryty, oplocení, 
sníma�e, sv�telné závory, �

programování � od jednoduchých malých �ídicích systém� a� po slo�itá PLC, 
p�ípadn� v�. vizualizace procesu pro lep�í a rychlej�í odstran�ní poruchy 
ve výrobním procesu

odborná výroba rozvád���, montá� a instalace p�ístroj� a kabelových rozvod�

zajistíme nutné dokumenty spojené s výrobou a provozem strojního za�ízení � 
kontroly, m��ení, revize

nainstalovaná za�ízení uvedeme do provozu, otestujeme dle platných p�edpis� 
a norem

zajistíme záru�ní i pozáru�ní servis

Náb�e�ní 10, 591 01 ��ár nad Sázavou
Tel.: +420 566 532 165, Mobil: +420 733 736 562

www.systemotronic.cz

Nabídka technické kancelá�e:



Návrh a výroba jednoú�elových stroj�

návrh jednoú�elového stroje, p�ípravku, m��ícího �i testovacího za�ízení nebo 
konstrukce

2D technickou dokumentaci pomocí konstruk�ního software 

3D dokumentaci p�edanou v elektronické podob�

kompletní dokumentaci ke stroji:  

- na základ� dostupných podkla d� vytvo�íme 3D model Va�í aplikace 
  v�. výkresové dokumentace ve 2D, kusovník�, elektrických, hydraulických 
  a pneumatických schémat 
- zpracujeme Vám ji a dodáme v elektronické podob� ve formátech 
  pdf, dwg, dxf, step

výrobu a montá� stroj� a za�ízení v na�í prototypové díln�

Hybe�ova 38, 602 00 Brno
Tel.: +420 538 707 111, Mobil: +420 728 248 702

www.systemotronic.cz

Na základ� Vámi zadaných po�adavk� a informací zpracujeme:

Sou�ásti dodávky nového za�ízení je odzkou�ení a uvedení do provozu, pro�kolení 
obsluhy a p�edání technické dokumentace v�. p�íslu�né certi�kace. K za�ízení 
poskytujeme záru�ní a dle p�ání zákazníka i pozáru�ní servis. 



Výrobky pro automatizaci a bezpe�nost stroj�

Hybe�ova 38, 602 00 Brno
Tel.: +420 538 707 111, Mobil: +420 603 814 677

www.systemotronic.cz

PILZ GmbH, Ost�ldern, N�mecko
bezpe�nostní relé, �ídicí systémy a spína�e 
Jean Müller GmbH, Eltville am Rhein, N�mecko
pojistkové odpína�e a spodky, pojistky 
Castell Safety, London, Velká Británie
Trapped Key - systém chyceného klí�e 
Brainboxes, Liverpool, Velká Británie
p�evodníky Ethernet/vstupy-výstupy, USB/sériový port 
Idem Safety Switches Limited, Wigan, Velká Británie
mechanické, magnetické, bezkontaktní spína�e 
Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim, N�mecko
monitorovací a bezpe�nostní moduly s AS-Interface 
BBH Products GmbH, Weiden, N�mecko
bezpe�nostní multifunk�ní moduly a hlídání otá�ek 
H. Zander GmbH & Co. KG, Aachen, N�mecko
vysokorychlostní �ídicí systémy, bezpe�nostní relé, multifunk�ní moduly 
Eaton �eská Republika
prvky pro pr�myslovou automatizaci 
WOERTZ AG, Muttenz, �výcarsko
svorky a ploché kabely


