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Závazky společnosti k ochraně životního prostředí
Společnost Cooper vždy hleděla směrem do budoucnosti.
Při vývoji i výrobě svých výrobků klade velký důraz na
minimalizování dopadu na životní prostředí.
Energetická účinnost
Maximální úspora energií
V širokém segmentu elektrických zařízení a technologií se Cooper soustředí především
na poskytování řešení zaměřených na dosahování maximálních úspor elektrické energie.

Úspora lidské práce
Úspora lidských zdrojů díky rychlejším a efektivnějším systémům
Cooper se při vývoji svých výrobků neustále snaží nacházet novější a modernější
technologie a systémy, které pomáhají zákazníkům šetřit čas i peníze.

LEED
Výrobky a technologie pro výstavbu budov s certifikací LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design)
Cooper Industries poskytuje širokou nabídku řešení, která umožňují architektům,
inženýrům, smluvním partnerům a správcům udržovat provoz technického vybavení
budov na nejvyšší úrovni.

Eco-friendly
Zvyšování efektivity provozu při současném snižování dopadu na životní prostředí
Cooper Industries uplatňuje vlastní oficiální politiku ochrany životního prostředí. Zavazuje
se zavádět principy minimalizace dopadu na životní prostředí - snižování emisí
a množství odpadů, množství odpadních vod a efektivnější využívání zdrojů.
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Síla mnoha. Výkonnost jednoho. One Cooper.

Výjimečné schopnosti, díky kterým pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich cílů.
Věrnost zákazníků

Modernizace
Základní prioritou společnosti Cooper je dodávání výrobků
a poskytování služeb včas, v kompletním provedení
a v nejvyšší kvalitě. Pro zajištění světové úrovně služeb
investuje Cooper pravidelně do zkvalitnění on-line
podpory a technologií, aby byla pro zákazníky
tím nejlepším obchodním partnerem.

Globalizace
Cooper s nadšením neustále věnuje mnoho energie
do modernizace a vývoje nových výrobků a technologií,
které přináší zákazníkům značnou přidanou hodnotu,
pomáhají zvyšovat jejich produktivitu, snižovat
jejich provozní náklady a zvyšovat kvalitu
jejich výrobků a služeb.

Rozvoj talentů
S více než 140 výrobními a distribučními středisky po celém
světě a nejrozsáhlejším světovým pokrytím trhu technických
vybavení a služeb je Cooper schopna naplňovat potřeby
místních trhů i globálních projektů jako žádná jiná
společnost v průmyslovém odvětví.

Provozní dokonalost
Cooper se snaží uspokojovat nároky svých zákazníků tím, že
neustále pracuje na tom, jak být každým dnem lepší, rychlejší
a konkurenceschopnější. Pravidelným zvyšováním kvality
organizace práce a provozu zákaznického servisu
podporuje Cooper oddanost a odbornost
svých zaměstnanců i udržení kvality.

Cílem společnosti Cooper je zvyšování kvality služeb
zákazníkům včetně uplatňování principů štíhlé výroby
(lean manufacturing), plánování prodeje, organizace
provozu i dodavatelů.
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Druhy instalací - komerční objekty
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Druhy instalací - průmyslové objekty
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Případové studie

Letiště Heathrow Terminál 5 - Londýn, Anglie
Výstavba terminálu T5 letiště Heathrow byl obrovský projekt, na kterém se
podílelo mnoho dodavatelů, značek a technologií. Tato akce vyžadovala dokonalou
organizaci, aby výstavba probíhala přesně podle zpracovaného časového plánu.
V počátečních fázích projektu takového rozsahu prochází každá firma procesem seznamování
se s prostředím stavby a nezřídka se stává, že dochází k problémům s dodržováním termínů
dodávek. Cooper B-Line se dokázala při realizaci této rozsáhlé stavby velice dobře přizpůsobit
měnícím se podmínkám. Náš pracovní tým z Highbridge má velké zkušenosti s organizací
projektů včetně plánování a logistické podpory.
Při spolupráci Cooper B-Line s BAA na výstavbě terminálu T5 bylo do odbavovací zavazadlové
zóny i dalších částí terminálu dodáno přes 1350 přístupových racků a racků s IP54.
BAA poskytla informace o ztrátovém výkonu zařízení, teplotě udržované v okolním prostoru
a odhadované tepelné zisky od slunečního záření, které mohou rovněž ovlivnit teplotu
uvnitř skříní. Cooper B-Line provedla na základě těchto informací propočet potřebného
odvodu tepla. Letiště bylo otevřeno v plánovaném termínu v březnu 2008 a Cooper B-Line
může dnes s hrdostí prohlásit "Podíleli jsme se na výstavbě terminálu T5 letiště Heathrow".

Hotel Atlantis, the Palm - Dubaj, Spojené arabské emiráty
Ovládací systémy Cooper v hotelu Atlantis, the Palm - Dubaj.
Toto světově proslulé středisko rozkládající se na ploše 47 hektarů přímo v koruně
umělecky ztvárněného ostrova Palm Jumeirah ve tvaru dlaně bylo otevřeno 24. září 2009.
Slavnostní zahájení provozu hotelu bylo doprovázeno třídenní párty za účasti světových
celebrit a velkolepým ohňostrojem, který bylo možno zpozorovat až z oběžné dráhy.
Náklady na zahajovací oslavy dosáhly rekordní výše 20 miliónů dolarů.
Kompletní dodávku ovládacích systémů osvětlení zahrnující výrobu, instalaci a uvedení do
provozu nedávno otevřeného hotelu Atlantis, The Palm v Dubaji zajišťovala společnost
Cooper Controls. Tato rozsáhlá zakázka na dodávku ovládacích systémů osvětlení, jejíž
hodnota překročila 5 miliónů dolarů, byla projektově řízena týmem Cooper z kanceláří
v Anglii i v Dubaji a v řádném termínu dokončena.
Návrh osvětlení pro hotel s celkovým počtem 1539 pokojů byl zpracován společnostmi
Craig Roberts Associates z Dallasu a Focus Lighting z New Yorku. Celý systém vyžadoval
instalaci přes 10 000 kusů stmívačů a 1 000 kusů ovládacích panelů. Použita byla široká
řada svítidel, včetně běžných žárovkových, zářivkových, halogenidových, barevných LED
i katodických. Všechna tato svítidla jsou řízena ovládacími systémy Cooper Adaptive Range.

Zdroj: Hotel Atlantis, The Palm.
Fotografoval: Paul Thuysbaert.

Úpravna odpadních vod - Rotterdam, Holandsko
Zabezpečení úpravny odpadních vod v Rotterdamu proti explozi.
Úpravna odpadních vod Dokhaven je situována v centru Rotterdamu. Přestože je tato úpravna,
jejíž výstavbu realizovala společnost Watershap Hollandse Delta, jedinou podzemní
úpravnou v Holandsku, žádný z obyvatel města ji nezahlédne ani nezaregistruje díky
typickému zápachu. Kapacita objektu je 622 058 p.e. (1 p.e. se rovná vyprodukovanému
průměrnému množství odpadních vod na jednoho obyvatele a den), což v praxi znamená
téměř 1,5 miliónu domácností. Každou hodinu je zde upraveno 5 500 m³ odpadních vod.
Protože jsou v odpadních vodách rozpuštěny nejrůznější látky, dochází při jejich úpravě
k chemickým reakcím a nebezpečným výparům. V těchto provozech je ochrana proti explozi
jednou ze zásadních otázek. Bezpečný provoz tohoto objektu je zajištěn instalací detektorů
zplodin a plynů. Díky bezpečnostním zásuvkám eXLink do prostředí s nebezpečím exploze
mohou být detektory kdykoliv a snadno přemisťovány nebo kontrolovány, čímž je zajištěna
vyšší bezpečnost provozu úpravny i snížení nákladů na údržbu.
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Nádraží St. Pancras - Londýn, Anglie
Osvětlení od Cooper svítí cestujícím na cestu na nádraží St. Pancras v Londýně.
Společnosti Cooper Lighting a Cooper Safety společně vypracovaly návrh osvětlení
nástupištních ploch a zajistili výrobu i instalaci více než 1600 svítidel při obnově
mezinárodního železničního nádraží St. Pancras v Londýně. Společnost London &
Continental Railways vynaložila 800 miliónů liber na navrácení původního Barlow Shed
do své důstojné viktoriánské podoby včetně dalšího rozšíření, aby bylo možno přijímat
a vybavovat delší vlaky Eurostar.
Svítidla byla koncipována tak, aby bylo jednak zajištěno dostatečné osvětlení nástupišť pro
cestující a zároveň byla částečně nasvícena i průhledná oblouková střecha Barlow Shed.
Kromě osvětlení nástupištních ploch Cooper navrhla a vyrobila i vertikální LED označení
nouzových východů zabudovaných v každé informační tabuli a horizontální závěsná
svítidla v nádražní hale v jižní části nádraží.
Na pozadí instalace hlavního osvětlení byla ještě společností Cooper realizována
dodávka standardních svítidel výrobní řady Crompton Lighting do kanceláří a ostatních
prostor nádraží v hodnotě 100 000 liber.

Průmyslový závod Ciba - Švýcarsko
MTL a GECMA zajišťovaly dodávku systémů zabezpečení a síťového zapojení.
Průmyslový závod Ciba ze Schweizerhalle je využíván především k vývoji nových výrobků.
Zároveň jsou zde tyto výrobky testovány a dále postupně vyvíjeny až do finálního použití
v praxi a sériové výrobě. Výrobní prostory jsou umístěny přímo v objektu v několika podlažích.
Na mnoha místech jsou pro účely monitorování provozu instalovány počítačové panely typu
Explorer Panel od společnosti Gecma. Přilehlé plochy výrobní oblasti jsou klasifikovány jako
nebezpečné prostory - Zóna 2.
Společnost MTL byla požádána o zajištění dodávky průmyslových síťových rozhraní Ethernet
a mobilních stanic HMI, aby bylo možno implementovat vizuální monitorování provozu.
Centrální ovládací a monitorovací systém bezpečnostního osvětlení byl zjednodušen díky
použití systému s centrální baterií. Nyní je možno provádět pravidelné testování podle
příslušných norem rychle a snadno.

Emirates Stadium - Londýn, Anglie
Bezpečnostní osvětlení Cooper pomáhá chránit fotbalové fanoušky
na londýnském stadionu Emirates Stadium.
Příznivci fotbalu navštěvující domácí zápasy hráčů Arsenalu Londýn na stadionu Emirates
Stadium si mohou v poklidu vychutnat pocit bezpečí díky systému nouzového osvětlení se
statickými invertory, jehož instalaci zajišťovaly společnosti Cooper Lighting a Cooper Safety.
S ohledem na podmínky zabezpečení prostor s koncentrací velkého počtu osob bylo
v návrhu stadionu potřeba zajistit spolehlivý a kvalitní systém nouzového osvětlení, který má
v případě nouze nebo výpadku elektrického proudu umožnit rychlou evakuaci objektu.
Statickými invertory byly osazeny stovky samostatných nouzových svítidel Menvier a JSB
rozmístěné po celém stadionu, i všechna normální síťová svítidla, která byla navržena jako
bezpečnostní.
Kromě svítidel nouzového osvětlení dodávala společnost Cooper při realizaci Emirates
Stadium řadu dalších svítidel ze série Crompton Lighting, zářivkových svítidel Solstar,
zapuštěných Moduseal IP65 a Moduspec, asymetrických nástěnných Moduwall
a zářivkových lištových svítidel Crompack.
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NAŠE TRHY
• Datová centra
• Výroba energie
• Doprava
• Rozhlasové a televizní vysílání
• Elektroinstalace
• Telekomunikační systémy
• Průmysl
• Řízení s správa budov

ZNAČKY
• Access
• EC2
• i-Box
• i-Ace
• i-ACS
• Flextray
• Kwik Wire
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Výrobky společnosti Cooper B-Line jsou používány
v široké řadě instalací v komerčních a průmyslových
objektech, technické infrastruktury i na OEM trzích.
Jsme hrdi na udržování náročných standardů pro vývoj, návrhy, inženýring
i výrobu, které se promítají do každého našeho výrobku.
Společnost Cooper B-line se sídlem hlavní pobočky v Highbridge Somerset
v Anglii a ústředím společnosti v Highland, ve státě Illinois v USA, která
vlastní 9 výrobních podniků po celém světě (Anglie, USA, Evropě a na
Blízkém východě), dosahuje ročních zisků přes 350 miliónů dolarů. Patří mezi
přední výrobce kvalitních příchytných systémů, krytů a kabelových systémů
pro elektroinstalace a telekomunikační průmysl.

Stojanové a nástěnné skříně

Kabelové systémy

• Běžné instalace pro aktivní
zařízení i pro síťové aplikace.

• Všechny tyto výrobky jsou
vyráběny v nejrůznějším
materiálovém provedení
a povrchové úpravě:

• Kabelová řešení High Density
pro instalace typu Cat6E.
• Vícenásobné sestavy skříní
s řešením chlazení
a odvětrávání.
• Úplný servis a integrace.

- Kabelové žebříky
s galvanickou povrchovou
úpravou, nerezové, hliníkové ,
sklolaminátové.
- Kabelové žlaby
pozinkované, s galvanickou
povrchovou úpravou, nerezové,
hliníkové, sklolaminátové,
plastové (PVC).
- Drátěné kabelové žlaby
pozinkované, s galvanickou
povrchovou úpravou,
nerezové s epoxidovým
povrchem.
• Ocelové pružinové příchytky
včetně výrobků pro připevnění ke
kovovým svorníkům, ocelovým
nosníkům, vazníkům a profilům,
do protihlukových
a sádrokartonových stěn
• Jedinečný závěsný systém
Kwik Wire.

Řešení datových center

Zákaznická řešení na míru

• Široká nabídka řešení pro
řízení teploty rackových sálů
datových center.

• Kompletní vývoj výrobků
s využitím nejnovějších
systémů CAD/CAM.

• Systémy oddělení a izolace
teplých a studených uliček.

• Zákaznická řešení na míru
výrobků IP55, IP54 a EMC/RFI.

• Řešení pro ovládání přístupu
a environmentálního
monitorování.

• Aplikace a specifikace vyvíjených
řešení a systémů.

• Inteligentní distribuce energie
pro zvýšení celkové účinnosti
datového centra.
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HLAVNÍ ODVĚTVÍ TRHU
• PRŮMYSL
• TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
• ENERGETIKA
• KOMERCE
• BYDLENÍ
• TELEKOMUNIKACE

OBCHODNÍ ZNAČKY
•
•
•
•
•

Cooper Bussmann
SAFELOC™
CAMASTER™
CUBEFuse™
Enbray Contactors

KATEGORIE VÝROBKŮ
•
•
•
•
•
•
•
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Nízkonapěťové systémy
Středněnapěťové systémy
Vysokorychlostní systémy
Příslušenství
Pojistky a jištění
Lisované výrobky
Stykače

Cooper Bussmann je celosvětovým lídrem v oblasti
systémů a technologií jištění elektrických obvodů.
Naše výrobky jsou schváleny pro použití po celém světě, splňují
požadavky následujících mezinárodních norem a standardů: IEC,
VDE, DIN, UL, CSA, BS a dalších.
Cooper Bussmann vyrábí v současnosti přes 50 000 výrobků pro použití
v nejrůznějších odvětvích: bydlení, průmysl, ochrana motorů, transformace
a distribuce elektrické energie. Cooper Bussmann vyvíjí často ve spolupráci
se svými klienty nové způsoby pojistkového jištění elektrických obvodů.
Prostřednictvím mezinárodní sítě klientských oddělení a oddělení technické
podpory je k dispozici tým zkušených inženýrů, kteří vždy pomohou klientům
zvolit optimální řešení a výrobky dle jejich požadavků.

Pojistky pro nízkonapěťové
systémy

Vysokorychlostní pojistky
Rozsah sortimentu

Rozsah sortimentu

• Britská norma

• BS88

• Evropský čtvercový tvar

• DIN

• Severoamerický

• Severoamerický

• Držáky a bloky pojistek

Vlastnosti

Vlastnosti

• Kompletní sortiment

• Kompletní sortiment

• Rozsah od 0,2A do 6000A

• Rozsah od 10A do 5500A

• Pro napětí až 690V AC

• Pro napětí až 1250V AC
• DIN

Použití
• Průmysl

Použití

• Bydlení

• Trakce

• Komerce

• Obnovitelná energie
• Infrastruktura

Pojistky pro
středněnapěťové systémy

Stykače Enbray
Rozsah sortimentu

Rozsah sortimentu

• Topení a osvětlení

• Ochrana motorů

• Bezpečnost

• Ochrana trafostanic

• Přepínání

• Ochrana nadzemního vedení

• Ochrana motorů

Vlastnosti

Vlastnosti

• Kompletní sortiment

• Kvalitní provedení

• Rozsah od 6.3A do 650A

• Tichý chod

• Jmenovité napětí 72.5kV AC

• Zakázkové zpracování

Použití

Použití

• Přeměna a distribuce energie

• Trakce

• Ochrana motorů

• Komerce
• Průmysl
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Zdroj: Hotel Atlantis, The Palm. Fotografoval: Paul Thuysbaert.

HLAVNÍ TRHY
• Řízení osvětlení architektonických objektů
• Řízení osvětlení komerčních prostor a kanceláří
• Řízení spotřeby systémů osvětlení
• Řízení osvětlení objektů zábavního průmyslu
• Řízení systémů osvětlení pro bydlení

ZNAČKY
• iLight
• Zero 88
• Greengate

Cooper Controls - značka systémů ovládání osvětlení
Obchodní značka Cooper Controls představuje již 30 let na celosvětovém
trhu kvalitní ovládání a řízení systémů osvětlení architektonických objektů,
zábavních center a objektů energetického průmyslu.
S více než půl miliónem projektů systémů osvětlení pro nejrůznější typy
objektů, mezi kterými byl například luxusní sedmihvězdičkový hotel nebo
energeticky velice náročný projekt komerčního centra, je Cooper Controls
předním světovým dodavatelem komplexních služeb, založených na unikátní
kombinaci zkušeností s návrhy, výrobou a řízením projektů z mnoha oborů.
Výrobky společnosti Cooper Controls jsou vždy přizpůsobeny místním
potřebám a požadavkům dle norem CE, UL, SCA. NOM, ETV. Prodej
a dodávky zajišťuje síť našich odborně školených prodejců s podporou
kanceláří regionálního zastoupení po celém světě.
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Ovládání zdrojů osvětlení

Uživatelská rozhraní

• Ovládání příkonu:
indukční, adaptivní, tranzistorové
předřadníkové a reléové.

• Barevné dotykové obrazovky:
vícestránkové, uživatelsky
příjemné grafické prostředí.
• Dotykové a tlačítkové panely:
vícetlačítkové konfigurace,
lokální i zónové ovládání,
mnoho variant povrchového
zpracování, uživatelské
tabule.

• Řídící protokoly:
DMX, MIDI, Ethernet, DSI, DALI,
1-10V, CAN, RS232, RS485.
• Počet kanálů:
1, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 kanálů.
Napájení kanálů:
2, 5, 10, 16 a 20A.
• Provedení:
skříňka, rack,
přenosné, kolejnicové DIN.

Senzory

Ovládací panely a software

• Typy: pohybové
detektory, fotobuňky,
kombinované senzory,
senzory ovládané denním
světlem.

• Ovládací panely:
manuální, paměť a automatické
ovládání generických i inteligentních
nastavitelných světel, LED,
a multimediální systémy,
až 4 úrovně DMX,
RDM ready.

• Pro: stropní, nástěnné
a zapuštěné instalace
i venkovní instalace.
• Ultrazvukové, PIR a duální
technologie k dispozici.

• Software:
programovací a konfigurační
software pro ovládání systémů
osvětlení architektonických
objektů a zábavních center.
Balíček pro vzdálenou správu,
programování a editaci.

Síťová integrace

Servis a podpora

• Široká nabídka nářadí a zařízení
pro kompletní instalaci systému.

• Servis:
návrh,
integrace,
uvedení do provozu,
servis a údržba,
oprava.

• Připojení a výměna zpráv
s venkovním systémem včetně:
Ethernet, RS485, RS232, MIDI,
DMX RDM, DALI, analogové
i digitální rozhraní.
• Integrace s BacNET, LON,
N1 & N2, Modbus.

• Podpora:
vzdálená diagnostika,
web podpora,
uživatelská fóra.
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Přehled divizí společnosti

HLAVNÍ TRHY A UŽIVATELÉ
• PRŮMYSL: chemické závody, ropné plošiny,
elektrárny
• KOMERCE: inženýring, OEM trhy
• BEZPEČNOSTNÍ: chemický průmysl,
farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl

OBCHODNÍ ZNAČKY
• CEAG

KATEGORIE VÝROBKŮ
•
•
•
•
•
•

18

Přenosná svítidla do EX
Příslušenství a reflektory do EX
Značení nouzové únikové cesty do EX
Zásuvky a zástrčky do EX
Ovládací a řídící jednotky do EX
Spínače a rozvaděče do EX

Cooper Crouse-Hinds
Cooper Crouse-Hinds je předním světovým výrobcem elektrických systémů,
příslušenství a osvětlení do EX prostředí. Kompletní produktová série
bezpečnostních výrobků CEAG od společnosti Cooper Crouse-Hinds
zajišťuje bezpečnost jejích zákazníků. Hlavní pobočka Cooper
Crouse-Hinds je v německém Eberbachu, ústředí společnosti sídlí v Syracuse
v USA, ve státě New York. Výrobní závody a kanceláře jsou rozmístěny
ve více než 80 zemích světa. Základní prioritou společnosti je neustálé
zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných služeb.
Ve spolupráci se zákazníky je zdokonalována požadovaná bezpečnost,
spolehlivost i praktičnost výrobků pro každodenní použití včetně dalšího vývoje
standardů IEC a NEC. S využitím intenzivního průzkumu a aktivního přístupu
při vývoji udává společnost směr ve vývoji nových norem a standardů kvality
výrobků a péče o zákazníky. Rozsah služeb Cooper Crouse-Hinds je stejně
široký jako nabídka jejích výrobků, ať už se jedná o zakázkovou výrobu dle
požadavků nebo zodpovědný přístup a udržování dobrých vztahů se zákazníky.
Cooper Crouse-Hinds poskytuje kvalitní řešení systémů osvětlení
a bezpečnostních systémů a služeb založených na zodpovědném přístupu
kvalifikovaných a proškolených pracovníků.

Přenosná svítidla do EX
Přenosná svítidla, ruční svítilny
a kryté reflektory CEAG jsou
využívány nejčastěji v průmyslových
objektech pracovníky ostrahy nebo
údržby. Využívají je rovněž policejní
hlídky, jednotky hasičských sborů
a ostatních veřejných služeb.
Tyto výrobky zajišťují bezpečné
a flexibilní osvětlení v elektrárnách,
továrnách a rafinériích.

Označení nouzové únikové
cesty do EX
Díky výrobkům CEAG jste při
pohybu v nebezpečných prostorách
a objektech dobře informováni
o nejbližší únikové cestě do
bezpečí. Ex označení a osvětlení
CEAG ukazují správnou cestu do
bezpečí. Je možno je použít
v systémech s centrálním
napájením i jako samostatná
svítidla s vlastním zdrojem.

Příslušenství a reflektory
do EX
Svítidla CEAG do EX
s fluorescenčními zářivkami
naleznete v systémech
bezpečnostního osvětlení objektů
s nebezpečím exploze snad po
celém světě. Všude tam, kde je
vyžadováno intenzivní osvětlení
nebo osvětlení rozsáhlých
komplexů, naleznete závěsná
svítidla a reflektory. Slouží
k osvětlení výrobních, skladovacích
i manipulačních ploch na pevnině,
na moři i v přístavních zónách
a rafinériích.

Zásuvky a zástrčky do EX
Vytváření elektrických spojů
a propojení v nebezpečných
prostorách, přivádění elektrické
energie do místa spotřeby.
Konektory, zásuvky a zástrčky
CEAG do EX je možno spojit
a rozpojit i za provozu spotřebiče
bez použití nářadí nebo izolace.

Ovládací jednotky do EX

Spínače a rozvaděče do EX

Do nebezpečných prostor, které
vyžadují zabezpečení proti
explozi je možno s jednotkami
CEAG instalovat další vybavení
jako například vypínače, terminály
a rozvodné skříně, kabely,
kabelové spojky, montážní desky
a příruby.

Rozvaděče a spínače CEAG do
EX s odolností proti vznícení nebo
jiným zvýšeným zabezpečením
jsou dodávány v různém
materiálovém provedení:
sklolaminát, vyztužený polyester,
leštěná nebo broušená nerez,
lehká slitina ve třídě výbušnosti IIB
a IIC nebo alternativně i kovové
s povrchovou úpravou práškovým
polyesterem.
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Přehled divizí společnosti

HLAVNÍ TRHY A UŽIVATELÉ
Řízení procesů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petrochemie
Farmacie
Výroba energie
Pivovarnictví
Komunální odpad a úprava odpadních vod
Papír a celulóza
SCADA
Chemický průmysl
Logistika
Výroba paliv a plynu
Ušlechtilé chemické látky
Analýza plynů a paliv

OBCHODNÍ ZNAČKY
•
•
•
•
•
•
•

MTL
Gecma
Elpro Technologies
Ocean Technical Systems
Atlantic Scientific
Tofino™
HiTech

MTL Instruments, divize společnosti Cooper Crouse Hinds, je světovým lídrem ve výrobě a vývoji
elektronického vybavení a příslušenství pro procesy
řízení a telekomunikace.
MTL je světovým lídrem v oblasti sběrnicových napájecích systémů a obvodů,
rozhraní s jiskrovým zabezpečením a technologií ochrany proti přepětí. Výsadní
postavení zaujímá ve výrobě průmyslových sítí Ethernet a vizualizaci pro běžné
objekty i nebezpečné prostory s požadovaným vyšším zabezpečením.
Výrobky MTL jsou používány ve všech typech objektů; v ropných a plynových
věžích na volném moři, elektrárnách, petrochemických a farmaceutických
závodech, telekomunikacích a ostatních výrobních provozech.
MTL má 20 obchodních center ve 13 zemích a dalších 131 obchodních
poboček se zastoupením v 69 zemích. Zkušenosti MTL v oblasti jiskrové
bezpečnosti zařízení, průmyslových počítačových sítí, ochrany proti přepětí
a ovládacích uživatelských rozhraní (dotykové obrazovky/HMI) jsou
nepřekonatelné.

ELPRO
Technologies
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MTL Intrinsic Safety - jiskrová
bezpečnost zařízení

MTL - Industrial Networks průmyslové sítě

Světový lídr v produkci bezpečnostních
výrobků určených pro použití
v prostorách s nebezpečím exploze.
Rozsah vyráběných produktů:

MTL – Industrial Networks je
předním výrobcem a dodavatelem:

• Intrinsic Safety - jiskrové
bezpečnostní bariéry a izolátory
• HART multiplexory
• Vstupy a výstupy s jiskrovým
zabezpečením
a další výrobky pro pokročilé
ovládání subsystémů; vše určeno
do ztížených podmínek, se kterými
se často setkáváme například
ve zpracovatelském průmyslu.

MTL Surge Protection technologie ochrany proti
přepětí
MTL provádí zpracování návrhů,
výrobu a instalaci kompletní řady
zařízení pro ochranu proti přepětí
s možností využití pro:
• Elektrické sítě
• Řízení procesů
• Sítě a komunikace
• Telekomunikace
• Bezdrátové a radiokomunikační
systémy

• Sběrnicových napájecích systémů
• Součástí obvodů a elektroinstalace
• Průmyslových sítí Ethernet pro
nebezpečná prostředí.
Disponujeme týmem prodejců,
servisů a vývojářů specializovaných
na sběrnicové napájecí systémy
a průmyslové sítě Ethernet
s působností po celém světě.
Naše výrobky najdete v několika
nerozsáhlejších instalacích na
světě.

ELPRO Technologies
ELPRO je výrobcem kvalitních
bezdrátových výrobků s využitím
předních technologií. Dokážeme
navrhnout a vyrobit kvalitní
a spolehlivý systém vzájemně
propojených komponent.
Hlavními trhy ELPRO jsou
následující odvětví:
• Ropa a plyn
• Infrastruktura, města a obce
• Výroba
• Doprava
• Energetika
• Těžba
• Chemický průmysl

RTK Instruments

Gecma

RTK Instruments je považována
za předního výrobce se
specializací na vývoj a výrobu
poplachových systémů. Naše
výrobky jsou určeny pro všechny
typy průmyslových instalací
včetně nebezpečných prostor.
RTK Instruments dodává
širokou řadu poplachových
systémů včetně příslušenství
s rozsahem od jednoduchých
alarmů až po kompletní
poplachové a monitorovací
systémy pro velké objekty.

Výrobky Gecma pro vizualizaci:
• Ovládací terminály pro
ztížené podmínky a vysoké
okolní teploty
• PC panely pro instalaci do
běžných i ztížených podmínek.
GECMA Components se více než
15 let specializuje na výrobu
kvalitních ovládacích panelů a HMI
rozhraní pro průmyslové instalace
a nebezpečné výrobní provozy
s rizikem exploze.
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Přehled divizí společnosti

Hlavní trhy
Cooper Lighting vyrábí svítidla pro použití
v následujících objektech a provozech:
ubytování, zábavní podniky, muzea, sportovní
stadiony, školy, koleje, univerzity, komerční
prostory, call centra, obchody, obchodní centra,
zdravotnická zařízení, nemocnice, farmaceutická
výroba, výrobní provozy, sklady, přístavy, letiště.

Cooper Industries zaujímá výsadní postavení na trhu
s nejpoužívanějšími systémy osvětlení v Anglii i USA.
V Anglii prodává Cooper Lighting prostřednictvím svých obchodních značek
Crompton a Axent přes 10 000 různých výrobků do celého světa. Široká
produktová řada společnosti obsahuje interiérová svítidla, osvětlení
komerčních a průmyslových prostor i bezpečnostní venkovní svítidla.
Nová produktová řada Axent je založena na použití nejnovějších technologií
a materiálů. Při výběru svítidel nabízí designérům i konečným uživatelům
nekonečně mnoho variant řešení moderního osvětlení.
Cooper Lighting nabízí širokou řadu energeticky úsporných LED svítidel. Při
realizaci rozsáhlých projektů prokázala svoji schopnost navrhnout a zajistit
kompletní dodávku moderního a speciálního osvětlení světově známých
a architektonicky významných budov.
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LED Svítidla
Cooper Lighting využívá výhod
nejmodernějších technologií
osvětlení. Při výrobě svých
svítidel určených pro interiérové
i komerční použití se snaží
maximálně využít potenciálu
technologie LED.

Zapuštěná a podhledová
svítidla
Kompletní produktová řada
speciálních, zcela nebo
polozapuštěných svítidel pro
komerční prostory, použití
nejmodernějších zářivek,
ovládacích těles a krytů.

• Interiérová svítidla s měnící se
barvou světla

• Přímé i nepřímé osvětlení
v souladu s normou LG7

• Výkonná a energeticky úsporná
stropní svítidla

• Nejmodernější zářivky typu T5

• Zakázkové návrhy systémů
osvětlení na míru

• Energeticky úsporné ovládací
prvky
• Ovládání intenzity osvětlení

Nástěnná a závěsná svítidla

Venkovní svítidla

Od běžných zářivkových svítidel
po speciální interiérová svítidla
s širokou nabídkou příslušenství
a krytů. Vždy naleznete výrobek
odpovídající přesně vašim
požadavkům.

Produktová řada venkovních
svítidel nabízí možnost výběru
mezi HID a zářivkovými svítidly
včetně reflektorů, majáčků,
robustních průmyslových svítidel
s krytím IP65 a lampových
svítidel. Doplňují interiérové
osvětlení pro zajištění
kompletního osvětlení jakékoliv
budovy a objektu.

• Kompletní řada zářivek typu
T8 a T5
• Samostatná svítidla a systémy
trvalého osvětlení
• Elegantní závěsný systém
s nastavitelnou výškou svítidla
pomocí jednoduchých spojek

• Odolné a vodotěsné provedení
• Vysoký stupeň krytí, obvykle IP65
• Možnost výběru bílé HID zářivky

• Různé barevné provedení

• Různé materiálové i barevné
provedení

Průmyslová svítidla

Inteligentní osvětlení

Tradiční HID High Bay a Low Bay
zářivková a povětrnostním vlivům
odolná svítidla s výkonnou
zářivkou typu T5 pro prostředí
průmyslových provozů.
• Ochrana proti vniknutí vody

Od jednoduchých senzorových
svítidel po svítidla s integrovanými
ovládacími moduly a systémy.
Výkon a energetická náročnost
svítidel mohou být dále ovládány
s využitím inteligentních řídících
systémů a plug and play zařízení
s dalšími možnostmi vybavení:

• Snadná instalace

• Detektory pohybu osob

• Široký výběr zářivek a vnitřních
těles

• Ovládání v závislosti na intenzitě
denního světla

• Odolná konstrukce

• Komunikace mezi svítidly
• Nastavení stínítka
• Noční režim
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Přehled divizí společnosti

HLAVNÍ TRHY A UŽIVATELÉ
• PRŮMYSL: školy, koleje, univerzity, zdravotní
centra, nemocnice, doprava, přístavy,
vládní budovy
• KOMERCE: restaurace, hotely, ubytovny,
obchody, nákupní centra, divadla, sportovní
stadiony, muzea, galerie, letiště
• PRŮMYSL: farmaceutický, rafinerský,
lehký i těžký průmysl
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Cooper Safety je největším evropských producentem
systémů nouzového osvětlení, EPS, EZS
a elektroinstalačního materiálu.
Centrála společnosti sídlí v Anglii, ve městě Royal Leamington Spa. Cooper
Safety tvoří celkem 11 společností s působností po celé Evropě. Celková
výměra výrobních a prodejních ploch dosahuje téměř 100 000 m2, počet
zaměstnanců společnosti přesahuje 2 200.
Cooper Safety zaštiťuje obchodní značky MEDC, Fulleon, CEAG,
Blessing a mnoho dalších. Většina z nich produkuje výrobky pro zajištění
nebo zvýšení bezpečnosti zdraví osob nebo zabezpečení majetku.

Nouzové osvětlení

EPS a hlášení poplachu

Cooper Safety zaujímá vedoucí
postavení mezi dodavateli
bezpečnostních svítidel
s kompletní nabídkou řešení
centrálně řízených systémů
osvětlení a ovládání i samostatných
svítidel se zastoupením ve všech
zemích pod následujícími
obchodními značkami:

Cooper Safety dodává celou řadu
kompletních protipožárních
systémů včetně příslušenství detektorů, signalizace a hlášení
poplachu.

• CEAG
• LUMINOX
• MENVIER
• UNIVEL
Široké portfolio výrobků pokrývá
všechny oblasti trhu od
bezpečnostních svítidel do
ztížených podmínek po interiérová
svítidla. U všech výrobků je
prioritou minimalizace nákladů
v průběhu celé životnosti
a dopadu na životní prostředí.

Obchodní značky:
• MENVIER
• JSB
• FULLEON
• MEDC
Díky širokému sortimentu výrobků
je Cooper schopna nabídnout
součásti do každého typu
instalace. S rozsáhlou sítí
regionálního zastoupení
je Cooper Fire skutečně
celosvětovým dodavatelem.

Zabezpečovací systémy

Elektroinstalační materiál

Cooper Safety nabízí kompletní
nabídku zabezpečovacích
systémů proti vloupání se
zaměřením na bezdrátové
technologie řízení přístupů
a hlasové komunikace.

Cooper Safety je dodavatelem
montážních krabic pro rezidentní
i průmyslové instalace, běžných
i bezpečnostních kabelových
spojek a konektorů s obchodním
označením CAPRI. Výrobky Capri
jsou vhodnou volbou pro každý typ
instalace.

Obchodní značky:
• SCANTRONIC
• MENVIER
U těchto výrobků ocení uživatel
spolehlivost, jednoduchou
instalaci i stylový design, splňují
požadavky na použití v interiéru
i komerčních objektech.
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Historie Cooper Industries
Společnost Cooper Industries byla založena před více než 170 lety jako malá slévárenská dílna poblíž města Mt. Vernon
ve státě Ohio. U jejího zrodu v roce 1833 stáli bratři Charles a Elias Cooperovi. V současnosti je Cooper Industries
předním světovým výrobcem elektrických zařízení, technologií, nářadí a hardwaru.
V období prvních 125 let své existence se Cooper soustředila výhradně na výrobu zařízení a vybavení pro stlačování
a získávání energie ze zemního plynu. V 60. létech dvacátého století začala společnost rozšiřovat svoji působnost včetně
expanze do zahraničí. Výrobní linky společnosti dnes nalezneme v mnoha průmyslových odvětvích s produkcí výrobků
a vybavení pro petrochemický průmysl, automobilový průmysl elektrárny a energetický průmysl včetně elektroinstalačního
materiálu, nářadí a hardware.
Pozici na evropských trzích si Cooper získala díky akvizicím nejvýznamnějších značek na trhu v odvětvích elektrických
zařízení, příslušenství a elektroinstalačních materiálů. Většina těchto obchodních značek je proslulá prvotřídní kvalitou
svých výrobků a mnohdy i dlouholetou tradicí. Příkladem je společnost CEAG, která byla založena jako dodavatel
vybavení a technologií pro těžařský průmysl v začátcích dvacátého století. Mezi další významné členské společnosti
Cooper Industries patří například MTL Instruments, Menvier emergency lighting and fire detection systems a mnoho
dalších.
V současné době zaujímá síť těchto společností pozici celosvětového lídra v oblasti modernizace a vývoje nových
výrobků, inženýrských služeb, výroby, distribuce a technické podpory.
Další expanze Cooper probíhá i v současnosti. V nedávné době otevřela společnost svůj první výrobní závod v Saúdské
Arábii, kde se vyrábí celá řada elektrického vybavení a technologií včetně inženýrských služeb pro místní rozvinutý trh
s ropou a plynem.
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B-Line
Bussmann
Crouse-Hinds
Lighting
Safety

Cooper B-Line, Cooper Bussmann, Cooper Crouse-Hinds, Cooper Lighting a Cooper Safety jsou registrované obchodní známky společnosti Cooper
Industries v USA i ostatních zemích světa. Použití těchto chráněných známek bez předešlého písemného svolení Cooper Industries je nezákonné.
Česká republika

Slovenská republika

COOPER INDUSTRIES CZ
Gotthardská 4
160 00, Praha 6
Česká republika
www.cooperindustries.cz

COOPER INDUSTRIES SK
Jantarová 4
040 01, Košice
Slovenská republika
www.cooperindustries.sk

