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Общ преглед

За да останат конкурентоспособни 
в днешната икономика, предприятията 
са принудени да прилагат най-съвре- 
менните технологии за намаляване 
на разходите, увеличаване на производи-
телността и гарантиране на високото 
качество на продуктите и услугите. 
За целта биват внедрявани все по-слож-
ни процеси, реализирани чрез интели-

гентни системи, които да подпомагат 
и оптимизират ежедневните операции. 
Съвременните тенденции в автомати-
зацията благоприятстват концепцията 
за „умна“ фабрика и водят към нова 
ера, известна още като Четвъртата 
индустриална революция. В рамките 
на модулни, структурирани – „умни“ фа-
брики, кибер-физически системи следят 

Индустриални системи

физични процеси, създавайки виртуално 
копие на физическия свят. Чрез „Интер-
нет на нещата“ (IoT), кибер-физическите 
системи комуникират помежду си 
и с хората в реално време, а чрез 
“Интернет на услугите“ се извършват, 
както вътрешни, така и напречно орга-
низационни услуги предлагани и използва-
ни от участниците по веригата.

XVIII век XX век 70-те год. Днешни дни

Механично 

производство, 

задвижвано 

от вода и пара

Масово производство, 

базирано на разделение 

на труда, захранвано 

от електрическа енергия

Масово производство, 

базирано на разделение 

на труда, захранвано 

от електрическа енергия

Кибер системи 

за производство
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„Смарт“ фабрики – технологии

„Всичко в интернет“ 

създава нови начини 

за автоматизирано и лично 

взаимодействие. 

Сензорни и управляващи 

мрежи контролират 

механичните дейности. 

Социалната медия предлага 

нови начини за сътрудничество 

в рамките на и извън 

организацията. 

Скоростта на обмен на дан-

ните позволява в реално време 

за вземане на решения въз 

основа на анализи.

„Облакът“ позволява нови 

нива на мащабируемост, 

гъвкавост и взаимодействие. 

Анализа на големите 

данни дава възможност 

за извличане на ценна 

информация в реално време 

от масивни обеми от данни. 
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Няколко технологии са в основа-
та на днешните „смарт“ фабрики. 
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Какво представлява индустри-
алната система

Индустриалната система е съвкуп-
ност от машини, софтуер и електрони-
ка за постигане на разширени функции 
за управление, контрол, поддръжка 
на висока производителност, намаля-
ване разходите за човешките ресурси, 
както и гарантиране на високо качес-
тво. Устройствата се характеризи-
рат основно с висока надеждност, 
устойчивост на екстремна работна 
среда, множество аналогови и цифрови 
интерфейси, както и особено дълъг 
жизнен цикъл. РИСК Електроник предла-
га необходимите инструменти за всеки 
тип производство или среда, където 
високото ниво на контрол и автомати-
зация са задължително условие.

ИНДУСТРИАЛНА

СИСТЕМА

СОФТУЕР

МАШИНИ ЕЛЕКТРОНИКА

УПРАВЛЕНИЕ

ВИСОКА 

НАДЕЖДНОСТ

КОНТРОЛ

УСТОЙЧИВОСТ 

НА ЕКСТРЕМНА 

РАБОТНА СРЕДА

ПОДДРЪЖКА НА ВИСОКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

МНОЖЕСТВО АНАЛОГОВИ 

И ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

НАМАЛЯВАНЕ РАЗХОДИТЕ 

ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОСОБЕНО ДЪЛЪГ 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

ГАРАНТИРАНЕ НА ВИСОКО 

КАЧЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВАТА
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Сфери на приложение

Индустриална автоматизация

Индустриална автоматизация из-
ползва доказани във времето платфор-
ми, за оптимизиране на дейността 
с възможност за изграждане на дълго-
срочна визия за устойчиво интегрирано 
производство. Тя е ключова за глобални-
те производствени индустрии и съче-
тава аспекти, като автоматизация 
на производствения процес, превантив-
на поддръжка, разпознаване на изображе-
ния за проверка и инспекция, управление 
на електроенергията и управление 
на складове.

Свързани продукти:

Индустриални компютри

HMI (human–machine 

interface) – сензорни 

панел компютри
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Транспорт

Характеризират се с непрекъсната 
работа в екстремни условия, и нара-
стващи изисквания към производител-
ността. Оборудването е необходимо 
да покрива специфичните стандарти 
в зависимост от типа на транспортно-
то средство (мореплавателен, железо-
пътен, автомобилен) и същевременно 
да притежава необходимата произво-
дителност за да предложи качествени 
услуги на пътниците, комфорт и безо-
пасност.

Свързани продукти:

10,1" Display

7“ Seat-Back Display
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Логистика и управление 
на складове

Устройства с висока устойчивост 
на удар, прах, влага и екстремни темпе-
ратури, съчетаващи RFID, 1D/2D баркод 
скенер, GPS, GPRS, 3G и Wi-Fi повишават 
ефективността на работа при складо-
ви операции като събиране, опаковане, 
транспорт и управление на инвентара. 
Свързвани с облака и/или контролния 
център, те дават възможност да про-
следите продуктите и същевременно 
да извършавате инвентаризация 
в реално време.

Свързани продукти:

Handheld Device 

with LTE solution

Rugged Tablet PC
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Сградна автоматизация

Сградната автоматизация има 
за цел да предложи автоматичен 
централизиран контрол на отопление, 
вентилация и климатизация, осветление 
и други системи, чрез система за авто-
матизация и управление на сграда. 
Тя предлага по-добър комфорт, ефектив-
на работа на инсталациите, намаляване 
на консумацията на енергия и оператив-
ните разходи, както и подобряване 
на жизнения цикъл на комуналните услуги.

Свързани продукти:

WebAccess HMI/SCADA 

Software

Energy Data Concentrators

Serial Device Server



9

Информационно-развлекателни 
компютри 

Надеждни компютри, разполагащи 
с най-новите Intel и AMD процесори 
и предлагат широка гама от графични 
възможности от дискретни графични 
решения до висок клас графични карти. 
Те доставят множество хардуерни 
и софтуерни опции за сигурност, пред-
назначени основно за игрални, автомати 
и ритейл приложения.
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Медицински цели

В отговор на основните информа-
ционни нужди в здравеопазването 
за обработка и споделяне на данни в ре-
ално време, изображения с висока разде-
лителна способност и графични дисплеи, 
ние предлагаме креативни, ком пактни 
решения, които не само повишават 
качеството, а и позволяват медицинско 
обслужване навсякъде.

Свързани продукти:

Mobile Medical Data 

Terminal

Mobile Clinical Assistant

Medical Station
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Безмилостното преследване 
на съвършенство в качеството 
на предлаганите услуги, помага 
на системните интегратори да 
спечелят доверието на клиенти 
от световна класа и да бъдат 
една крачка пред конкуренцията. 
За последните две десетилетия, 
РИСК Електроник е спомагал за 
модернизацията на средствата за 
автоматизация, чрез съвременни 
и надеждни интелигентни системи 
за широк спектър от индустрии. 
Работейки в крак с лидерите от 
индустрията, РИСК Електроник е 
в състояние да помогне на своите 
клиентите да превърнат най-мо-
дерните концепции в реалност

Управление 
на електроенергията

Изискват система за стабилност 
и надеждност на контролните опера-
ции. Продуктите предлагат максимална 
гъвкавост за системна интеграция 
и разширяване, осигурявайки оптимално 
решение за приложения, подложени 
на тежки условия.



12

РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги-
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте-
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа-
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Партньори

Axiomtek
 

Advantech
 

Arbor


