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dilatačných škár



Vektra® 

Efek�vne použi�e  

Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov 
a snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť
vodného prietoku, koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší
a iné)

Vyhodnotenie situácie a informovanie operátorov o dôležitých
zmenách stavov nameraných hodnôt

Ak�vácia procesov varovania a vyrozumenia prostredníctvom
aplikácií Vektra® Varovanie a Vektra® Vyrozumenie v prípade
prekročenia medzných hodnôt

Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme
(vetranie, klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien,
dverí, rámp, ovládanie osvetlenia a svetelenej signalizácie) 

Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov
 

Zobrazovanie údajov v desktopovej aplikácii alebo 
v zjednodušenej verzii na mobilnej aplikácii v smar�óne 
(Android) 

• Prehľad všetkých monitorovaných bodov 
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta, aktuálne nameraných
 hodnôt zo snímacích zariadení
• Vizualizácia výsledkov meraní a reálnych záberov z kamier
• Zobrazenie všetkých výsledkov meraní vo forme tabuliek
 a grafov 

Vektra® SCADA je so�vérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať monitorovacie prostriedky a v prípade 
prekročenia prípustných hodnôt automa�cky reguluje činnosť technologických zariadení a v núdzových situáciách 
ak�vuje procesy varovania a no�fikácie. Aplikácia zároveň umožňuje na diaľku spravovať a ovládať jednotlivé prvky 
systému.

Intui�vne grafické používateľské rozhranie 

So�vérová aplikácia na monitorovanie 
a riadenie technológie

Vodné 
priehrady 

Továrne Vodné 
elektrárne  

Chemické 
závody  

Inteligentné 
budovy

SCADA

Inteligentné monitorovanie a ovládanie zariadení

Vektra® je systém moderných so�vérových aplikácií typu 
klient-server, ktorý umožňuje operátorom ovládať akus�cké 
prostriedky varovania, automa�zovane zvládať krízové 
situácie a jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné 
zložky. Umožňuje udržiavať havarijný monitoring pod 
kontrolou a automa�zuje správu procesov záchranných a 
bezpečnostných zložiek. 

Aplikácie systému Vektra® 
• Vektra® Varovanie 
• Vektra® Vyrozumenie
• Vektra® SCADA
• Vektra® Manažment pre záchranné systémy 

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne 
podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali 
veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

So�vér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. 
Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe 
určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý použí-
vateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych 
zariadení na určitej úrovni.
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