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DODÁVKY 
AUTOMATIZAČNÍ 
TECHNIKY

Předmětem našich aktivit v této oblasti 
jsou dodávky HW a standardního SW, prvků 
a systémů elektro a polní instrumentace 
a náhradních dílů s využitím vlastního poho-
tovostního skladu a internetového obchodu. 

Ten čítá více než 10 000 položek většinou
dostupných k okamžitému odběru. Představuje
také unikátní zázemí pro dodávky náhradních
dílů. Vše najdete na adrese: eshop.sidat.cz

V rámci služby DODÁVKY AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY
nabízíme dodávky produktů zejména těchto výrobců:
▶  PLC – Siemens, Eaton Elektrotechnika, Schneider 

Electric, OMRON, Allen Bradley, Mitsubishi, 
Unitronics, včetně standardního SW

▶  programovací a vizualizační systémy – Siemens, 
InTouch, Control Panel, RS View, OMRON, Eaton 
Elektrotechnika včetně standardního SW

▶  prvky a systémů pro průmyslovou komunikaci – 
Siemens

▶  prvky elektrické výzbroje a montážní prvky – 
Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley, 
EATON Elektrotechnika, OMRON, OEZ, PILZ, 
Phoenix Contact, SICK, Ifm electronic, TURCK, 
Weidmüller, Phoenix Contact, WAGO,WIELAND

▶  měniče a pohony – Siemens, DANFOSS, Allen 
Bradley, Lenze, Schneider Electric, EATON 
Elektrotechnika, OMRON, Mitsubishi

▶  prvky měření a regulace – Siemens, TURCK, 
Emerson Process Management, LEVEL Instruments,
Endress+Hausser, Balluff, OMRON, JSP

▶  pneumatické prvky – FESTO, SMC
a to včetně náhradních dílů ke všem výše 
uvedeným prvkům a systémům.
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Uvedenou technicko obchodní službu 
zajišťujie náš specializovaný útvar, ve 
kterém působí pracovníci s mnohaletými 
realizačními zkušenostmi v dané oblasti.

Nasazování tak širokého spektra prvků 
a systémů vyžaduje hlubokou znalost parametrů 
a provozních vlastností jednotlivých komponent. 

V průběhu mnohaleté automatizační praxe 
jsme si tak osvojili znalosti o alternativním využití 
prvků a systémů dalších známých výrobců. 
V důsledku toho nám tato multiprofesní orientace 
dnes umožňuje soustředit se na realizaci řešení 
s atraktivními poměry cena/výkon, s krátkou dobou 
realizace a s vysokou mírou přidané hodnoty.

Jsme certifi kovanými aplikačními partnery 
předních světových fi rem. To nám umožňuje 
být tak v kontaktu s nejnovějšími poznatky 
v oblastech našeho působení. 

Všechny tyto skutečnosti jsou základem toho, že 
se společnost SIDAT v posledních letech zařadila 
mezi nejvýznamnější dodavatele komponent pro 
průmyslovou automatizaci v České republice.

Pro doplnění představy o tom, jak široký 
a odborně náročný je rozsah služeb v oblasti 
DODÁVKY AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY 
doporučujeme zájemcům seznámit se rovněž 
s našimi dalšími propagačními materiály.
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