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Kvalita potvrzená praxí
produkty V&A. Jsem přesvědčen, že pro

Šestinozí roboti
jsou rychlejší než jejich
přírodní kolegové

kvality a příznivé ceny.“

kontakt s povrchem. Ale hmyz je na tom jinak,

elektrické veličiny, proto jistě ocení no-

všestranné přístroje pro měření elektric-

spirovalo inženýry z Polytechnického Institutu v

V&A. Jejich distributorem se stala ﬁrma

dříve používaných jednoúčelových zaří-

Na český trh přicházejí přístroje pro měření elektrických veličin V&A.
Za příznivou cenu nabízejí překvapivou kvalitu a vysokou přesnost.

M

ěřicí přístroje mohou být buď

kvalitní, nebo cenově výhodné.
Málokdy se ale podaří obojí.

Profesionálové, kteří potřebují měřit

vinku na trhu: měřicí přístroje značky
Prima Bilavčík, s.r.o. z Uherského Brodu.

Prověřený výrobce
„Společnost YIHUA V&A INSTRUMENT

je světovým lídrem v oblasti výroby, dis-

zákazníky představují ideální kombinaci

Při běhu obratlovců mají jejich nohy minimální

Dobrým příkladem jsou multimetry –

při pohybu mají vždy 3 nohy na povrchu. To in-

kých veličin, které nahradily celou řadu

Lausanne k vytvoření šestinohých robotů, kteří
se po povrchu dokážou pohybovat mnohem

zení. Digitální multimetry V&A jsou v

rychleji a zároveň efektivněji než jejich přírodní

dané cenové hladině prakticky bezkon-

protějšci. To ale za předpokladu, že nemají své

kurenční, pokud jde o poměr užitných

chodidla vybavená lepidlem, které umožňuje

vlastností a ceny. „To ale není zdaleka

hmyzu pohybovat se po stěnách nebo na stropě.
Vědci provedli řadu počítačových simulací, testů

tribuce a servisu přístrojů na měření elek-

na robotech a experimenty na mouše Drosophila

trických veličin. Má vlastní vývoj a své

melanogaster. K testování různých kombinací vý-

výrobky dodává do více než 100 zemí,“

vysvětluje Petr Bílavčík, proč se rozhodl

zkumníci používali algoritmus pro optimalizaci

rozšířit nabídku právě tímto směrem.

vše,“ zdůrazňuje Bílavčík. „Nyní můžeme

není novinkou,“ pokračuje. „Naše akredi-

spolehlivý a digitální voltmetr a ampér-

„Měření elektrických veličin pro nás

zákazníkům nabídnout třeba také přesný,

tovaná laboratoř již dlouhá léta provádí

metr pro měření stejnosměrných i střída-

kalibrace přístrojů pro elektrické veličiny.

vých napětí a proudů s velkým měřicím

ností s kalibracemi zařízení různých zna-

součástek; zkoušečku; wattmetry, oscilo-

Právě na základě dlouhodobých zkušeček jsme se rozhodli zařadit do nabídky

rozsahem; univerzální měřič parametrů
skopy a další přístroje.“

rychlosti pohybu simulovaného modelu, založeného právě na pohybu tohoto hmyzu.

Stoprocentní kontrola
Aby se zákazník mohl spolehnout, že

dostává 100% kvalitu, Prima Bilavčík ově-

řuje přístroje z výroby před dodáním a

to každý jednotlivý přístroj testem i kali-

brací. „Systém kontroly jsme nastavili tak,

že je doslova nemožné dodat zákazníkovi

neshodný přístroj,“ říká majitel. Na přání
ﬁrma vystaví ke každému přístroji i kalibrační list.

Zkrátka a dobře, ať už potřebujete

měřit jakoukoli elektrickou veličinu v silno-

proudé i slaboproudé elektrotechnice a

elektronice, z rozsáhlé nabídky V&A si ur-

čitě vyberete. Ve ﬁrmě Prima Bilavčík, s.r.o.

však mohou zákazníci očekávat nejen ši-

roký sortiment, ale zejména odborný pro-

Na loňském veletrhu CES předvedl Samsung

e-shop bez odborného zázemí,“ zdůraz-

představila její druhou generaci a kromě nových

dej s poradenstvím. „Nejsme žádný
ňuje Bílavčík. „Dodáváme výrobky i služby

svou první verzi smart ledničky. Letos společnost
aplikací, jako je Spotify, iHeartRadio, YouTube a

nejvýznamnějším průmyslovým společ-

GrubHub, dokáže tato lednička (kromě svého

nejnáročnější zákazníky, kteří neočekávají

hlas. Family Hub 2.0 bude k dispozici ve čtyřech

Společnost Prima Bilavčík, s.r.o. je nej-

fonům od Samsungu. Největší novinkou je za-

nostem i státním institucím. Jsme zvyklí na

nic jiného než naprostou profesionalitu.“

účelu, ke kterému byla vyrobena) rozpoznat váš
různých modelech s rozhraním podobným tele-

větší ryze českou společností v oblasti

členění technologie "S Voice" pro rozpoznávání

od dodávek měřicích přístrojů přes

sung Galaxy S7 vám

měření a metrologie. Její portfolio sahá

hlasu. Podobně jako "S Voice " v telefonu Sam-

vzdělávání až po kalibraci ve všech stě-

umožní zeptat se

ším zákazníkům patří společnosti jako

bude pršet, může-

letošním roce slaví ﬁrma 25 let na trhu a

hrála vaši oblíbe-

jsou známkou kvality.

přidat nějakou po-

žejních veličinách. K jejím nejvýznamněj-

Škoda Auto, Continental, nebo Bosch. V

její portfolio a stálí spokojení zákazníci
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Family Hub 2.0
od Samsungu je lednička,
na kterou můžete mluvit

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.,
www.metrologie.cz

chladničky, jestli
te ji říct, aby přenou hudbu, nebo
ložku do nákupního seznamu.
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