Váš spolehlivý dodavatel profesionální měřicí techniky

Kdo jsme…
SpektraVision s.r.o. je obchodní a servisní společnost, která se
zaměřuje na prodej měřící, diagnostické a speciální techniky. Vznikla
na základě mnohaleté a úspěšné spolupráce jejího zakladatele s
renomovanými výrobci a staví na dlouholetých zkušenostech z
nasazení nabízené techniky v mnoha oblastech průmyslu, výzkumu
a v neposlední řadě také záchranných a bezpečnostních složek po
celém světě.
Cílem společnosti SpektraVision je nabízet nejen kvalitní a
profesionální techniku, ale také služby s ní spojené. Samozřejmostí
je poradenství před vlastním výběrem přístroje s ohledem na
požadované parametry a typ aplikace, spolupráce na řešení a v
neposlední řadě zaškolení. Ke každému zákazníkovi máme
profesionální a individuální přístup, abychom zajistili maximální
požadovaný efekt z pořízené investice a spokojenost zákazníka.

Nabízíme techniku...
•

termokamery pro měření v průmyslu, výzkumu a dalších odvětvích lidské činnosti

•

termokamery a monitorovací prostředky pro hasičské, záchranné a bezpečnostní složky

•

vysokorychlostní digitální kamery

•
•

analyzátory kvality elektrické energie
přístroje pro průmysl a energetiku a výzkumné a vzdělávací instituce

a také služby...
•

záznam a analýza rychlých dějů (průmysl, crash testy, média, reklama, sportovní akce)

•

měření kvality v elektrických napájecích sítích (okamžitá i dlouhodobá analýza)

•

bezkontaktní měření teplot pomocí termokamery (průmysl, stavebnictví a další odvětví)

•
•

poradenství a školení v termografii s oborovým zaměřením prováděné certifikovanými pracovníky
kompletní servis a kalibrace dodávané techniky

Zastupujeme firmy...
Firma FLIR je nejstarším a největším světovým výrobcem termokamer (termovizních kamer nebo
také kamer pro zobrazování teplotních polí). Termokamery FLIR (dříve AGA, AGEMA) vynikají nejen
propracovaným designem a snadným ovládáním, ale zejména použitou nejmodernější technologií.
To umožňuje zajistit termokamerám FLIR nejen kvalitní obraz a přesnost, ale také dlouholetou
životnost a jejímu uživateli tedy zaručenou návratnost do vložené investice.
Firma FASTEC Imaging je předním světovým výrobcem přenosných i stacionárních
vysokorychlostních kamer pro průmysl, vědu a výzkum, sport a mnoho dalších oborů. Hlavní jejich
předností je nízká cena a vynikající technické vlastnosti, umožňující použití těchto kamer v celé řadě
oborů bez nároku na velké investice. Kamery jsou celosvětově oblíbené i pro své velmi snadné
ovládání a rychlost.
Firma UNIPOWER AB je dlouholetým tradičním světovým výrobcem analyzátorů kvality elektrické
energie a přístrojů pro odhalování a řešení problémů v napájecích sítích. Přístroje jsou koncepčně už
několik let nadčasové a zajišťují dlouholetou spolehlivost a rychlou návratnost vložené investice.
Firma UNIPOWER se aktivně podílí na tvorbě mezinárodních norem pro přístroje a měření v
napájecích sítích a stojí za zrodem mnoha inovativních přístupů v této oblasti.
Firma ISG Thermal Systems je předním světovým výrobcem termokamer pro hasičské, záchranné a
bezpečnostní složky, které vynikají svými technickými vlastnostmi. Vysoká odolnost spolu s dobrou
ergonomií a plně automatickým režimem, usnadňují a zrychlují záchranářům po celém světě práci při
zásahu, a tak pomáhají snížit rozsah škod při požáru a zachraňovat lidské životy.
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