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Здравейте Колеги, 

Прилагаме на Вашето внимание Индустриални IT решения от Тех Вижън. 

В отговор на все по-увеличеното търсене за ИТ решения, способни да издържат 

тежките условия на индустрията, правим кратък ъпдейт на марките и решенията за 

сектор Индустрия за които може да разчитате на Тех Вижън. 

Готови сме да работим заедно по различни Индустриални проекти, налице сме за 

Вашия проект с техническа, документална и финансова подкрепа. 

Съдържание: 

1. Индустриални решения FAYTECH 

2. Индустриални решения NEXCOM 

3. Индустриални решения WINMATE 

 

Индустриални решения FAYTECH: 

 
 

FAYTECH е Германска компания, над 4 години в портфолиото на Тех Вижън, специализирана в 

производството на  тъчскрийн монитори и компютри, 

предназначени  за индустрията. Продуктите на Faytech са проектирани за индустриален стандарт на 

работа, което в различните серии включва:  

-Усилена защита от прах, мръсотия или капки вода по стандарт IP65 front/IP40 

-Пълно запечатване на устройството по стандарт IP65* 

-Работа при високи и ниски температури -25°C до + 75°C , както и висока влажност 

- работа на открито (за някои модели), - екрани с висока яркост (при някои модели) за работа на 

директна слънчева светлина. 

Философията на компанията е – „Правилният продукт за Вашето собствено приложение“. 

 

Продуктите на Faytech имат огромен брой приложения : 

-Индустрия, заводи, предприятия, поточни линии 

-Превозни средства, Логистика, Складове 

-Товаро-разтоварни дейности, мотокари, електрокари 

-Петрол, Газ, Нефтопреработвателни комбинати 

-Месарници, цехове, ферми, стопанства 

-Електричество, електроцентрали, ВЕИ 

а също и големи корпоративни клиенти като :   

T-systems, Siemens, Bosch, Continental, Bavaria Filmstudios и други. 
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Индустриални решения NEXCOM: 

 

 

 
 

Създадена преди 16 години в Тайван, компанията е силно фокусирана в разработването на 

компютърни решения,  

предназначени за употреба в движещи се превозни средства и стандартизирани с възможно най-

добрите сертификати  

за работа при движение, вибрации, шок и температурни амплитуди. Широката гама от продукти има 

приложение  

в много области на индустрията и транспорта, както и публичните услуги и логистиката. 

 

NEXCOM приложения и индустрии: 

*Градски транспорт - Автобуси, Трамваи, Метро, Тролеи 

*Железопътен транспорт - Влакове и Мотриси 

*Превозни средства със специален режим на движение - Полицейски автомобили, Линейки, 

Пожарни 

*Публични услуги - Камиони за отпадъци / Боклукчийски камиони / Снегорини 

*Транспорт и логистика – Камиони / Камиони с ремаркета / Автовози / Влекачи / Бусове 

*Строителство – Самосвали, Багери, Подемни машини, Кранове 

*Земеделие - Комбайни, Трактори, Редосеялки 

*Пристанищно и складово оборудване - Кранове, Мотокари, Електрокари 

*Мобилно видеонаблюдение – В автобуси, влакове, метро и др. 

 

 

NEXCOM предимства : 

Компютърните решения на NEXCOM под надслов „In-Vehicle” , предназначени за вграждане в 

превозни средства,  

са стандартизирани по водещите стандарти срещу вибрация, шок и движение, част от които са и  

Военните/Армейски стандарти за техника като : MIL-STD-810 ; MIL-STD-810G, 516.6 Procedure I, 

trucks and semi-trailers=40g ;  

IEC 60068-2-64, 2G; Operating: MIL-STD-810G, 514.6C Procedure 1, Category 4;  

MIL-STD-810F, Method 514.5, Category 20, Ground Vehicle – Highway Truck, Heat testing и други.  

Решенията на NEXCOM са от най-висок клас Rugged/Industrial със солиден алуминиев корпус  

и способни да издържат на температури в диапазона -40°C ~ 70°C. 
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Индустриални решения WINMATE: 

WINMATE – Тайванска компания с над 13 годишна история, притежаваща огромно портфолио и 

огромен опит в Индустриални решения по света. 

Решенията на WINMATE практически покриват над 99% от възможните индустриални 

изисквания и проекти :  

Продуктова гама  WINMATE: 

-Индустриални Тъчскрийн монитори, Индустриални PanelPC, RackMountPC 

-Индустриални компютри и тъчскрийн компютри 

-Индустриални таблети и PDA 

-Индустриални дисплеи, Военнен клас дисплеи, Медицински дисплеи 

-Защитени компютри и дисплеи с корпус от неръждаема стомана 

-Запечатване по стандарт IP67 & IP69 продукти от определени серии 

 

Индустриални клиенти/приложения WINMATE: 

-Индустрия, заводи, предприятия, поточни линии 

-Превозни средства, Логистика, Складове 

-Товаро-разтоварни дейности, мотокари, електрокари 

-Кораби, яхти, лодки, Marine устройства готови за работа в открито море/океан 

-ИТ за Военни приложения, Армия, Полиция  

-Петрол, Газ, Нефтопреработвателни комбинати 

-Медицина – медицински дисплеи, образна диагностика, съвместими с Dicom part 14, 

защитени от разливане на течност и химикали с подходящите електромагнитни защити за 

болници, поликлиники, операционни зали,  Ренген X-Ray, болнични стаи, мобилни 

устройства 

-Железопътен транспорт, Автотранспорт, Камиони, Автовози, Рейсове 

-Дигитална реклама / Digital Signage, шорууми, музеи, хотели, ресторанти 

-Месарници, цехове, ферми, стопанства 

-Земеделие, селско стопанство, агрокултури, зърнени производства, ниви, овощи 

-Електричество, електроцентрали, ВЕИ 

 

Тех Вижън ЕООД е българска компания, специализирана във внос и дистрибуция на индустриален 

хардуер, специализирана професионална компютърна техника, дисплей решения, военна IT техника 

и система за защита от Дрон атаки. Работим с ИТ фирми - интегратори в цялата страна, които 

продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки специфичен проект.  

Предлагаме и гаранционен и извънгаранционен ремонт на хардуер. 
web:www.techvision-bg.com e-mail: sales@techvision-bg.com  
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