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Představujeme účastníky soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2015! 

V minulém RIS-lettru jsme Vám představili vítěze letošní soutěže Inovační firma MSK 
2015 a v tomto čísle představujeme první část zúčastněných firem, a to konkrétně z 
oblasti strojírenství, energetiky, automotive a životního prostředí. 

 

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. – TechIS (Technický informační systém) 

TechIS je softwarový produkt pro evidenci a řízení údržby ve výrobních i nevýrobních 
podnicích a pro evidování majetku firmy. TechIS je vyvíjen od roku 2012 a jedná se o 
kompletně nový systém, který je postaven na moderních technologiích společnosti 
Microsoft.  TechIS je modulární software pro plánování, řízení a evidenci údržby 
podnikových strojů, zařízení, vozového parku, komponent, technologií a systémů (tzv. 
CMMS / EAM). Systém zpracovává a vyhodnocuje data získaná z monitorovacích 
systémů nebo vložená manuálně. 

 

Hellstein spol. s r.o. - Bezúdržbová 3stupňová čistírna odpadních vod 
STMH 

Jedná se o zařízení na moderní bezúdržbové třístupňové čištění odpadních vod 
dostupné v České republice.  Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola je tvořeno 
nosnou konstrukcí s polárně orientovanými komůrkami a provzdušňovacím elementem. 
Provzdušňovací element je umístěn vertikálně pod buňkovým kolem a buňkové kolo je 
upraveno pro otáčení vlivem vzduchových bublin. 

 

Hellstein spol. s r.o. - Intenzivní chovy ryb STMH a STM® 
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Na českém trhu se objevila novinka v oblasti chovu ryb - jedná se o recirkulační 
akvakulturní systémy (RAS) neboli tzv. intenzivní chov ryb, který je však možno 
realizovat pomocí již zavedených a osvědčených systémů čistíren STM®. RAS lze 
využít při řešení rodinného rybochovu, vhodného např. jako hobby nebo pro potřeby 
restaurací, ale zejména pro chov tržních ryb či násad. 

 

Ing. Radim Malinowski -  WSLogger (Wireless Scalable Logger) 

Jedná se o zařízení, které je schopno monitorovat pohyb a ukládat naměřená data na 
paměťové médium. Zařízení pomáhá k efektivnímu nakládání s elektrickou energií v 
rámci osvětlovací soustavy. Zařízení zahrnuje centrální jednotku a celkem 16 senzorů 
pro monitorování pohybu. 

 

KOMAS, spol. s r.o. (Bezpečnostní kování K 787 a zástrč pro okna a 
dveře K 100) 

Bezpečnostní kování K 787 je nová typová řada bez překrytí se zachováním 3. třídy 
bezpečnosti a pevnosti. Dalším výrobkem, který byl vyvinut pro doplnění sortimentu pro 
zákazníky byla zástrč unifikovaná pro okna a dveře pod typovým označením K 100. 
Původním podkladem byl požadavek zákazníků pro menší a univerzálnější zástrč, která 
vycházela z původní větší a robustnější verze. Rozdíl je ve velikosti a funkci, 
inovovanou verzí se uspořil materiál a snížily se výrobní náklady při zachování 
původního požadavku na funkci a pevnost.  

 

LIBROS OSTRAVA, spol. s r.o. – Technicko-terénní polygon pro 
jednotky IZS a motoristickou veřejnost 

Polygon kombinuje prvky přírodních a umělých překážek, které jsou vhodné pro 
všechny typy vozidel použitelných v těžkém i extrémním terénu. Bude sloužit pro nácvik 
řidičů záchranných složek pro dosažení cíle za jakýchkoli dojezdových, taktických a 
povětrnostních podmínek. Projekt technicko-terénního polygonu s náročnými přírodními 
i umělými prvky je z technického hlediska a náročnosti absolvování v České republice a 
střední Evropě jedinečný. Variabilnost průjezdů a stupně obtížnosti polygonu budou 
umožňovat podmínky nácviku od nových začínajících řidičů až po profesionály. 

 

OCHI – INŽENÝRING, spol. s.r.o. - Inovační řešení šroubové lineární 
mechanické jednotky 

Zařízení slouží pro zdvihání a spouštění hmotných zátěží tam, kde je požadován 
minimální vývin hluku a vysoká přesnost a rychlost polohování v čase. Toto řešení je 
originální svoji kompaktností, neboť subjekty realizující tyto systémy řeší problematiku 
zejména použitím hydraulických nebo zastaralých mechatronických lanových jednotek, 
u kterých je ovšem nevýhoda vysokého zatížení horní nosné konstrukce, na které jsou 
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uloženy pohony. Variabilita a spolehlivost umožňují implementaci do oblasti 
vyžadujících vysokou přesnost regulace polohy a přitom zaručuje minimální vývin hluku. 

 

PTS JOSEF SOLNAŘ - zkušební stoly, mobilní proudové zdroje, UV 
LED lampa 

Jedná se o tři zařízení (zkušební stoly, mobilní proudové zdroje, UV LED lampa), které 
mohou pracovat samostatně nebo dohromady jako jedno zařízení. Základem je 
zkušební stůl určený pro magnetickou práškovou kontrolu drobných feromagnetických 
(kovových, reagujících na magnet) dílů z hlediska přítomnosti podélně nebo příčně 
orientovaných trhlin na vnějším povrchu. Druhým zařízením je mobilní proudový zdroj, 
který může být použit pro magnetování průchodem proudu nebo pro magnetování 
pomocí cívky. Třetím je UV LED lampa jako stacionární zdroj ultrafialového záření 
určený pro práci s fluorescenčními indikačními prostředky. 
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Sledujte nás také na facebooku  
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