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EVPÚ Defence a.s. v roce 2016 slaví 15. výročí svého založení

 nyní více než 65 zaměstnanců

 specializace na vývoj a design

 výroba speciálních monitorovacích systémů pro čistě civilní použití (např.

pro sledování čistoty ovzduší) nebo pro využití různými civilními,

policejními či vojenskými službami k monitorování a ochraně hranic, letišť,

pobřeží, vojenských základen a jiných zájmových oblastí a objektů

 dlouholetá spolupráce s Policií a Armádou ČR

 úzká spolupráce se zahraničními firmami

 FLIR Systems, světoznámý výrobce termovizních kamer, je náš dlouholetý

partner

 k dispozici máme vývojového zázemí mateřské společnosti EVPÚ a.s. v

Nové Dubnici na Slovensku, která je mimo jiné také akreditovanou

zkušebnou, disponující řadou moderně vybavených laboratoří

 členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

a držiteli certifikátů ISO 9001 a AQAP 2110



Do dnešního dne jsme navrhli, vyvinuli a vyrobili:

 více než 3500 dvouosých inteligentních manipulátorů

 více než 500 speciálních monitorovacích systémů

 více než 100 monitorovacích a průzkumných vozidel (VW

Transporter, Ford, Mercedes Sprinter, Nissan Patrol) pro různé

odběratele z České a Slovenské republiky, Lotyšska, Polska,

Ukrajiny, Srbska, Estonska

Zajišťujeme plnou zákaznickou podporu.

Dodáváme i multi-senzorové jednotky, speciální softwarové aplikace

určené pro řízení monitorovacích systémů a komplexní příslušenství.

Naši specialisté jsou schopni vytvořit řešení dle požadavků zákazníka.

* 2008 – 2015 obrat v Eurech

27 330 970,00

8 904 367,00

1 796 350,00
4 111 646,00

Total Europe Total Russia and CIS countries Total America Asia



EVPÚ Defence a.s.

Naše výrobky

 monitorovací vozidla

 multisenzorické hlavy a senzorické kontejnery

 stabilizované i nestabilizované dvouosé manipulátory

 nechlazené IR kamery

 denní barevné CCD kamery, HD-SDI kamery

 speciální softwarové aplikace



OSTRAHA HRANIC

ARMÁDNÍ SLOŽKY

HASIČSKÉ SBORY

POLICIE

Využití našich výrobků

 BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY

 INTEGROVANÉ ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY



Monitorovací systémy

Stacionární monitorovací a průzkumné systémy mohou být

používány především ke sledování a kontrole určeného území

jako např. státní hranice, letiště, ropné rafinerie, elektrárny, pobřeží

a podobné důležité lokality, které kladou zvýšené požadavky

na flexibilní ochranu proti nežádoucímu narušení během dne i noci.



Systémy

Parametry senzorů MIRA 42 MIRA 60 SIRIUS 11 SIRIUS 15 SIRIUS 18 SIRIUS 20 MIZAR

Detekce osoba (1,8x0,5m) 4,2 km 6 km 10,5 km 13,4 km 16,4 km 17,8 km až do 17,8 km

Rozpoznání osoba (1,8x0,5m) 1,3 km 2 km 3,3 km 5 km 7,7 km 9,2 km až do 9,2 km

Detekce NATO cíl (2,3x2,3m) 10,1 km 15 km 17,7 km 19,2 km 20,8 km 21,6 km až do 21,6 km

Rozpoznání NATO cíl (2,3x2,3m) 3,3 km 5 km 7,3 km 10,1 km 13,5km 15,1 km až do 15,1 km

LRF dosah 6 km 10 km 20 km 20 km 20 km 20 km ---------

Parametry manipulátorů

Rozsah pohybu v azimutu n x 360°

Rozsah pohybu v elevaci ± 90° ± 60° ± 90°

Rychlost v azimutu max. 50°/s 0,03°/s až 120°/s 0,03°/s až 100°/s

Rychlost v elevaci max. 50°/s 0,03°/s až 100°/s 0,03°/s až 100°/s

Opak. přesnost polohování ≤ ±1,5 mrad ± 0,2 mrad

Pracovní teplota -32°C až +60°C -32°C až +55°C

Skladovací teplota -40°C až +60°C -35°C až +55°C

Monitorovací systémy



Manipulátory - střední systémy

 nízká hmotnost

 přenosné aplikace

 pro monitorování středního dosahu až do 10 km

 přesnost polohování až do 1,5 mrad

 robustní design



Manipulátory

Parametry MCM-1 NERO MSM - 2/A ARM MSO -2 /B

Rozsah pohybu v azimutu n x 360°

Rozsah pohybu v elevaci ± 40° ± 90° ± 25° -70° až + 60° ± 35°

Rychlost v azimutu 0,07°/sec až 50°/sec 0,1°/sec až 50°/sec 0,1°/sec až 50°/sec 0,07°/sec až 120°/sec 0,03°/sec až 70°/sec

Rychlost v elevaci 0,07°/ sec až 40°/sec 0,1°/sec až 50°/sec 0,1°/sec až 25°/sec 0,07°/sec až 50°/sec 0,03°/sec až 30°/sec

Opakovatelná přesnost polohování ± 2 mrad ± 1,5 mrad ± 3 mrad 1 mrad

Ovládací interface ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbits

Napájení 24 V DC (18V – 32V) 24 V DC (19V – 32V)

Nosnost max. 4 kg max. 2 x 7 kg max. 10 kg max. 6 kg max. 2 x 17 kg 

Pracovní teplota - 20°C až + 70 °C -32°C až +55°C - 32°C až + 70°C

Rozměr (ŠxVxH) mm 120 x 186 x 95mm 232 x 235 x 201mm 232 x 183 x 232mm 276 x 342 x 140mm 708 x 275 x 331mm

Krytí IP 67 IP 66

Hmotnost 2,5 kg 7,5 kg 8 kg 8,5 kg 20 kg

Manipulátory – střední systémy



Manipulátory - těžké systémy

 odolná konstrukce

 pro monitorování dlouhého dosahu až do 22 km

 přesnost polohování až do 0,2 mrad

 možnost gyroskopické stabilizace

 možnost přenosu HD videa



Manipulátory

Parametry MSU -1 MST -1/B MST -2/B MSR -2

Rozsah pohybu v azimutu n x 360°

Rozsah pohybu v elevaci ± 95° ± 60° ± 60° ± 90°

Rychlost v azimutu 0,03°/sec až 120°/sec 0,005°/sec až 120°/sec 0,03°/sec až 100°/sec

Rychlost v elevaci 0,03°/sec až 100°/sec 0,005°/sec až 100°/sec 0,03°/sec až 100°/sec

Opakovatelná přesnost polohování ± 0,2 mrad ± 0,1 mrad ± 0,2 mrad

Ovládací interface ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbits

Napájení 24 V DC (20V – 30V) 

Nosnost max. 25 - 40 kg max. 58 kg max. 80 kg 2×25 kg + 70 kg nahoře

Pracovní teplota -32°C až +70°C

Rozměr (ŠxVxH) mm 531 až 680 x 506 x 280mm 744 x 384 x 343mm 763 x 442 x 343mm 771 x 527 x 292 mm

Krytí IP 66

Hmotnost 22 kg 25 kg 29 kg 50 kg

Manipulátory – těžké systémy



Denní analogové a HD kamery

 barevné kamery s 32x až 60x optickým zvětšením

 navrženy pro denní a noční aplikace

 autofocus

 vysoce odolný design

 fungují v širokém teplotním rozsahu a za každého počasí

Sumo D36 Sumo D32 Sumo D60



Denní kamery

Parametry * SUMO-D36 SUMO-D32 * SUMO-D60 SUMO-HD32

Zobrazovací čip 1/4” Super HAD 1/2” interline transfer CCD 1” CMOS global shutter

Norma TV signálu PAL (NTSC) HD SDI

Rozlišení Cca 440 000 (765H x 574V) 752 (H) x 582 (V) 1280 (H) x 720 (V)

Minimální osvětlení 1,4lux (Barevný mód 1/50 s) 0,03 lux (F1.2, Barevný mód , AGC: Max)

0,01 lux (Č/B mód 1/3 s) 0,004 lux (F1.2, Č/B mód , AGC: Max))

Odstup, signál, šum lepší než 50 dB lepší než 53 dB lepší než 53 dB

Video výstup 1,0V p-p at 75 ohm 720p 60Hz (BNC)

Ohnisková vzdálenost 3,4 – 122,4 mm 10 - 320 mm
12,5 - 750 mm

25 – 1500 mm (extender)
10 – 320 mm

Zorný úhel
Široký: 57° 48 X 43°21´

Úzký: 1°42´ X  1°16´

Široký: 35°29´ X 26°59´

Úzký: 1°09´ X 0°52´

Široký: 28°43´ X 21°44´

Úzký: 0°29´ X 0°22´
Široký: 36°45´ X 21°29´

Úzký: 1°14´ X 0°42´

Autofocus ANO  

Ovládací interface RS232

Napájení 24 V DC (18 V - 32 V) 

Pracovní teplota -32°C až +50°C

Rozměr (ŠxVxH) 128 x 124 x 305mm 198 x 184x 520mm 249 x 204 x 700mm 198 x 184 x 530mm

Krytí IP 66

Hmotnost 2,6 kg 9 kg 17 kg 11 kg 

*HD varianta- technická data na vyžádání



Termovizní kamery -nechlazené

Modul kamery SUMO-U150 SUMO-U225

Senzor VOx Microbolometer

Rozlišení 640 × 512 PAL (640 x 480 NTSC)

Rozestup pixelů 17 µm

Spektrální citlivost 7,5 – 13,5 µm

Citlivost 50 mK (30mK) při f/1.0

Digitální zoom 2x, 4x, 8x

Digitální zvýraznění detailů ANO

Objektiv

Zoom 6x optický 8x optický

Ohnisková vzdálenost 25 - 150 mm 28-225

Zorný úhel
Široký: 24°33´ × 18°3´

Úzký : 4°9´ × 3°6´

Široký: 22°16´ × 16°42´

Úzký : 2°46´ × 2°5´

Ostatní parametry

Autofocus ANO

Rozhraní RS232

Napájení 24 V DC (18 V – 32 V)

Detekce/rozpoznání osoby 4150m/1350m 5200m/2000m

Pracovní teplota -32 °C až +60 °C

Skladovací teplota -35 °C až +60 °C

Odolnost IP66

Hmotnost <6 kg <9kg

Rozměry (ŠxVxH) 164 × 167 × 302 mm 222 x 221 x 387 mm

Termovizní kamery - nechlazené

 optické i digitální zvětšení

 digitální zvýraznění detailů obrazu

 autofocus

 vysoce odolný design



Mobilní monitorovací plošina

Plošina je určena k monitorování a kontrole určeného prostoru. Lze ji použít při ostraze státních hranic, 

důležitých objektů nebo společenských akcí (sportovních akce, politické mítinky, venkovní koncerty 

apod.). Slučuje výhody pevného stanoviště ostrahy a rychlé změny hlídaného prostoru díky své mobilitě 

(lze ji přepravovat za běžným vozidlem s příslušným tažným zařízením).

Základní technické parametry

 možnost zdvihu kabiny až do výšky 7m, optický systém až 9,5m

 monitorovací systém (dvouosý manipulátor se senzory dle požadavku)

 pracoviště operátora s ovládacím softwarem v kabině

 ovládání hydraulického systému zdvihu z kabiny 

 manuální vyrovnávání podvozku

Doplňky

 gelový akumulátor nebo naftový generátor

 klimatizace/topení

 monitorovací systém s denním a termovizním kanálem

 automatické vyrovnávání podvozku



Dálkově ovládané zbraňové stanice & věže

 navrženy pro použití u všech vojenských vozidel

 umožňují použití pro zbraně kalibru 7.62 mm, 12.7 mm, 14.5 mm a 30 mm

 dálkově ovládané

 automatický granátomet AGS-17, dýmové granáty

 gyroskopická stabilizace



Dálkově ovládané zbraňové stanice & věže

Zbraňová stanice Věž 

Parametry ZSRD TURRA 30

Rozsah pohybu v azimutu n x 360°

Rozsah pohybu v elevaci -15° až +70° -10° až +75°

Rychlost v azimutu 0,03°/sec až 60 - 120°/sec* ZSRD 07 1,2°/sec až 53°/sec

Rychlost v elevaci 0,03°/sec až 60°/sec 1,7°/sec až 75°/sec

Ovládací interface ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbits

Napájení 24 V DC (20 V – 30 V) 

Pracovní teplota -32 °C až  +55 °C

Stabilizace GYROSKOPICKÁ 

Zbraň (NATO/ruský kalibr) 7,62 mm 12,7 mm/AGS-17 14,5 mm 30 mm + 7,62 mm

Hmotnost beze zbraně 170 kg 220 kg 220 kg 1200 kg



Mobilní monitorovací systémy

 Taipan pro mobilní monitorování

 Vipera pro mobilní monitorování včetně RADARU

 Strix pro skryté dlouhodobé monitorování

 zákaznická řešení

 pohodlné pro uživatele



Mobilní systém BMS

Monitorovací a průzkumný systém je vhodný především ke 

sledování a kontrole určených důležitých lokalit. 

Výhodou je snadná montáž a demontáž na různé typy 

vozidel a ovládání z kabiny.

Umístnění optického systému v boxu poskytuje dostatečnou 

anonymitu vozidla.  

Základní konfigurace obsahuje monitorovací systém, 

operátorskou konzolu a napájecí příslušenství.



Ovládací konzola

 vysoce odolný design

 intuitivní ovládání 

 15“ monitor, klávesnice, joystick, trackball

 USB, ETHERNET

Základní funkce

 ovládání manipulátoru

 ovládání senzorů (kamery, LRF ,GPS)

 určení polohy severu (DMC)

 živé video

 funkce externího monitoru

 funkce scan

 nahrávání videa a fotografií

 aktivní panoramatický snímek

Kontrolní SW RCM

Ke všem našim systémům dodáváme také ovládací software, který 

velmi zvyšuje jejich efektivitu. Je navržen s mnoha automatickými 

funkcemi, které zjednodušují práci operátora – AUTOTRACKING, 

různé typy ALARMŮ, DIGITÁLNÍ STABILIZACE OBRAZU atd. 



Síťový ovládací SW CNS.NET

- kompletní síťové řešení pro dálkové ovládání skupiny 

monitorovacích zařízení (elektro optické systémy, radary, 

seismické sensory  apod.)

- možnost sledování videa v reálném čase i v HD kvalitě

- uložení dat na pevný disk (video, foto, zvuk, souřadnice 

cílů atd.) 

- řešení je založeno na TCP/IP klient-server architektuře

NETWORK



Věž s ochranou perimetru / kontejnerové řešení

- Electro Optický Systém

- Radar (volitelně)

- Komunikační systém (Data a Video)

- Pracoviště operátora

Terénní vozidlo / člun

- Výsuvný sloup

- Electro optický sytém

- Místo pro dva operátory

Řídící pracoviště

- Hlavní ovládací panel operátora

- Komunikační systém (Data and Video)

Společnost EVPÚ Defence nabízí svým zákazníkům kompletní systémová řešení monitorovacích a průzkumných sítí v 

různých úrovních. V rámci dodávky lze připravit projekt celého řešení, zabezpečit dodávky, instalaci a oživení včetně 

potřebných komunikačních spojů a datových přenosů, vyškolit obsluhu a zajistit servisní podporu. Modularita 

nabízeného řešení umožňuje i budoucí změny v konfiguraci sítě. 

Prvky systému:



L2

EO systémy s radary

Monitorovací vozidla / čluny

Úroveň L2:

• Ovládání jakékoliv vybrané věže

• Zobrazení a záznam videa a dat

• Zobrazení detekovaných cílů a alarmů z věží, vozidel, člunů nebo 

senzorů na mapách

Úroveň L1:

• Ovládání vlastního  elektro-optického systému

• Zobrazení a záznam videa a dat

• Zobrazení detekovaných cílů a alarmů ze senzoru a elektro-optického 

systému na mapáchL1



Příslušenství

 výsuvný sloup – instalace na různé typy vozidel, 

elektrický pohon, zdvih břemene do požadované 

výšky

 odolné senzory jako GPS, digitální magnetický

kompas DMC nebo laserový dálkoměr LRF

 systémové a senzorové kabely 

 seismické senzory UGS

 PIR a elektromagnetické senzory na ochranu     

perimetru



A/ Jaktáře 1781, 686 01 

Uherské Hradiště, Česká republika

T/ +420 572 557 542

F/ +420 572 550 050

E/ evpu@evpudefence.com

E/ sales@evpudefence.com 

W/ www.evpudefence.com



03 /16 CZ    Text se může změnit  bez předchozího upozornění.

Děkujeme za pozornost


