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2 Mobilní výstava 

Co znamená Mobilní výstava?  
• Mobilní výstava je výstavní vůz – Showtruck, který přepravuje výstavní modely přímo k našim zákazníkům 
• Oblasti činnosti Endress+Hauser jsou prezentovány ve výstavním prostoru 45 m2  
• Funkční modely demonstrují správnou instalaci zařízení v procesu 
• Multimediální prezentace informují o službách a řešeních na klíč nabízených společností Endress+Hauser 
 

Na místě jsou k dispozici techničtí poradci, kteří zodpovědí vaše otázky týkající se vašich potřeb a předvedou vám 
"naživo" funkce měřicích přístrojů. Naši specialisté vám pomohou s řešením obtížných aplikací měření. 

Proč byste měli navštívit Mobilní výstavu? 
• Mobilní výstava je jako výstavní stánek Endress+Hauser. Hlavním rozdílem je, že mobilní výstava přijede 

přímo do vašeho města, abyste neztráceli čas na cestách. 
• Na místě můžete využít individuální prezentace a rady aplikačních specialistů Endress+Hauser.  
• Živé prezentace a konzultace jsou pečlivě přizpůsobeny vašim potřebám a požadavkům.  
• Nejnovější měřicí zařízení a vzdělávací techniky podporují profesní rozvoj zaměstnanců a jejich 

způsobilost v oblasti měřicího a kontrolního zařízení. 
• Mobilní výstava vám umožní získat přehled o rozsahu výroby a služeb ve všech průmyslových oblastech. 
• Na palubě vždy najdete inovativní řešení měřicí techniky, automatizace a služeb. 
• Vestavěné měřicí přístroje jsou plně funkční. Můžete se dotýkat všeho, kontrolovat a samozřejmě klást 

spoustu otázek. 



   
  

  

3 

Co mohu vidět a zažít v Showtrucku? 
Principy měření 
Na instalovaných modelech je představeno mnoho principů měření. Vestavěná měřicí zařízení 
jsou plně funkční a vyzývají vás, abyste se jich dotkli a otestovali. 

Měření hladiny 
např. ultrazvukové senzory, 
hladinové spínače 

Měření průtoku Měření tlaku 
např. Coriolisův princip 
nebo ultrazvukové a  
hmotnostní průtokoměry 

např. tlakový převodník, 
keramický senzor, 
piezoelektrický 

Řešení pro průmyslová odvětví 
Vozidlo je také vybaveno funkčními modely připravenými ke zkouškám určeným pro různá průmyslová 
odvětví. Každý model je plně kompletní instalace, která ilustruje konkrétní problém. 

Chemie a plynárenství 
Podívejte se, jak 
snižujeme složitosti 
instalace, pomáháme 
při zajišťování souladu s 
předpisy a podporujeme 
rozvoj 
 

Čištění odpadních vod 
Prozkoumejte širokou 
škálu inteligentních 
zařízení a měřicích 
systémů splňujících 
požadavky na životní 
prostředí i právní předpisy 

Potraviny a nápoje 
Podívejte se, jak vám 
naše zařízení pomohou 
zlepšit kvalitu, zatímco 
současně snižujete 
provozní náklady 

Interaktivní multimediální prezentace a operátorská stanice se softwarem 
Na velké plazmové obrazovce můžete sledovat prezentace a videa demonstrující naše měřicí zařízení, 
naše znalosti aplikací specifické pro konkrétní odvětví, systém a služby řízení životního cyklu, stejně jako naše 
řešení v oblasti automatizace. 
Na stanovišti obsluhy můžete zkontrolovat softwarové nástroje Endress+Hauser jako jsou FieldCare či výběr 
produktů Applicator, stejně jako parametrizovat připojená měřicí zařízení. 
 



  
 

Jak a kde se mohu podívat  
na Showtruck tváří v tvář? 
Ostrava – Zlín – Brno – České Budějovice – Plzeň – 
Most – Ústí nad Labem – Praha – Hradec Králové – Olomouc 
 
Informace o mobilní výstavě jsou k dispozici na našich webových stránkách 
www.cz.endress.com/showtruck-2021. 
 
Pokud chcete navštívit naši mobilní výstavu, prosím vyplňte formulář na uvedené webové 
stránce nebo nám napište na e-mailovou adresu promotion.cz@endress.com. 
 
Pro omezení rizik spojených s Covid-19 jsou při návštěvě mobilní výstavy zavedena 
bezpečnostní pravidla. 

Endress+Hauser Česká republika 

Endress+Hauser 
Czech s.r.o. 
Olbrachtova 2006/9 
14000 Praha 4 

Tel +420 234 724 450 
info.cz@endress.com 
www.cz.endress.com 
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