obchod technologiemi

Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností
TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a øešení
pro automatizaci budov v Asii a na Støedním Východì. Zastoupení v Evropì je v Èeské republice na
adrese Hybešova 42, Brno 602 00.
Komplexní portfolio, finanèní dùvìryhodnost a odborné služby jsou postavené na dlouhodobé spolupráci
s klíèovými spoleènostmi v oboru bezpeènosti. Cílem spoleènosti je nabízet dodávky „vše v jednom“ pro
profesionály v bezpeènosti a partnery technologie automatizace. Naše služby zahrnují dodávky
spolehlivých elektronických souèástek, technickou podporu a design služeb pro naše odbìratele.
Spoleènost TECH-STORE s.r.o. je dodavatelem vybavení pro monitorovací centra, konferenèní a
výukové místnosti, obchodní, nákupní a zábavní centra, státní instituce, a to v podobì informaèních
digitálních tabulí, interaktivních dotykových panelù a mnoho jiných produktù znaèek INFINITUS, LCSI,
VTRON, CORAID.
Veškeré projekty jsou odpovìdnì navrhovány projektanty na základì mezinárodních zkušeností,
databázi obecných øešení a ve spolupráci se zkušenými partnery v oblasti instalací. Spojením s
profesionály spoleènosti TECH-STORE získáte øešení, která Vám mohou pomoci na cestì za zvýšením
ziskù a spokojenosti zákazníkù.
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Spoleènost TECH-STORE s.r.o. odpovìdnì vybírá to nejlepší z moderních technologií v oblasti
bezpeènosti a prùmyslové automatizace. Všechny produkty jsou dodávány v prùmyslovém provedení a
pro nároèné klimatické podmínky. TECH-STORE zároveò poskytuje dodateèné služby vèetnì podpory
produktù a školení svým partnerùm v oboru instalací. Produkty kombinují cenovì výhodná øešení spolu s
vynikající technickou kvalitou pro uspokojení požadavkù a potøeb našich zákazníkù.

Síové prvky a produkty
Nabízíme síová øešení zejména pro prùmyslová aplikace. Produkty renomované spoleènosti LCSI Inc. jsou urèeny
do nároèných klimatických podmínek, tedy nejen pro vnitøní ale pøedevším i pro vnìjší užití. Tyto druhy technologií
poskytují robustní kruhovou páteø pro kritická zadání jako je automatizace budov, fyzická bezpeènost, video dozor a
systémy prùmyslové automatizace. Prùmyslové sítì a komponenty mohou být instalovány v prostorách
neodpovídajících prostøedí IT, jako je montáž na stìny elektrických skøíní, venkovní skøínì nebo stropy a tím mají
minimalizovat náklady na nasazení IP.
Sortiment výrobkù LCSI prùmyslového provedení zahrnuje:
- prùmyslové pøepínaèe bez managementu
- prùmyslové pøepínaèe s managementem
- prùmyslové konvertory
- media konvertory

Síové prvky a produkty
Mezi dodávanými produkty naleznete i prvky pro datová úložištì založené na otevøeném komunikaèním protokolu
ATA-over-Ethernet (AoE) pro jednoduchý, vysoce výkonný pøístup k datovým polím SATA po síti Ethernet od
kalifornské firmy CORAID. Datová pole poskytují systémovým integrátorùm velmi silné nástroje pøi navrhování a
konstrukci sítí pro dnešní nároèné video projekty.
Nabízený sortiment zahrnuje:
- disková pole øada SR
- disková pole øada SRX

Venkovní obrazovky
Spoleènost TECH-STORE s.r.o. dodává širokou škálu vnìjších
interaktivních poutaèù na bázi LCD displejù o rùzných
úhlopøíèkách, a to až do velikosti 65“. Venkovní obrazovky jsou
urèeny do klimatických podmínek od -40 do 55 °C. Venkovní
poutaèe jsou skvìlým informaèním, navigaèním èi reklamním
médiem.

Vnitøní zobrazovací stìny

VTRON
Dodáváme produkty od jedné z nejvìtších
technologických spoleèností specializujících se na
design, vývoj, výrobu a servis velkoplošných modulárních
zobrazovacích stìn a výukových panelù, od spoleènosti
Vtron. Systémy "Video-wall" nachází své uplatnìní ve
školicích støediscích, dozorových místnostech a øídících
centrech státní správy, policie i armády. Produkty
systémové øady "Interactive Digital Boards (IDB)" jsou
zamìøeny více na interaktivní zpùsoby výuky, prezentace
a videookference.
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