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Lithiový "doping" změní 
grafen na supravodič
Vědci z Kanady a Evropy zveřejnili výsledky ukazu-
jící, že "výzdoba" grafenových vzorků lithiem může
změnit chování elektronů procházejících přes něj 
a změní tento slibný materiál budoucnosti v supra-
vodič. Je to vlastnost, která byla nejprve předpově-
zena superpočítači a nyní potvrzena
prostřednictvím fyzikálního experimentu . . .

Datum: 06.01.2016            ) více na www.volty.cz

Sir Richard Branson je zpátky 
ve hře o vesmír
Společnost britského miliardáře a dobrodruha
Richarda Bransona – Virgin Galactic odhalila
veřejnosti svůj raketoplán SpaceShipTwo,
který (bohaté) turisty vynese na suborbitální
vesmírný let. SpaceShipTwo je konstrukčně
téměř totožný s raketoplánem . . .

Datum: 20.02.2016                              ) více na www.volty.cz

Murrelektronik převratně 
mění systém IO-Link
Společnost Murrelektronik nabízí jako první
z výrobců funkci IODD on board, umožňující
postupovat při integraci přístrojů s rozhra-
ním IO-Link způsobem plug & play.

Najdete nás v hale V 5.10.

Sporák GoSun upeče jídlo 
jen s energií ze slunce
Oheň je pro pravěkého muže. Pro moder-
ního muže používajícího k přípravě masa
nebo zeleniny udržitelnou a obnovitelnou
solární energii je zde sporák GoSun. Sporák
je chytrý. Používá unikátní design, který
směruje sluneční světlo směrem k válci . . .

Datum: 14.01.2016                              ) více na www.volty.cz

CES 2016: Faraday Future
odhalil futuristický sporťák
Automobilová budoucnost podle nové elek-
trické automobilky vypadá jako kříženec
Chevroletu Corvette s Batmobilem. V Kalifor-
nii založený Faraday Future debutoval v
lednu ve Vegas jeho elegantním elektrickým
konceptem sportovního auta . . .

Datum: 10.01.2016                              ) více na www.volty.cz

Mávnutí křídly kolibříka pouze
s vysokorychlostní kamerou
Vysokorychlostní kamery slouží k zazname-
nání velmi rychlých dějů, které nelze snímat
standardními kamerami, jejichž snímková
frekvence je velmi nízká. Kamery se vyrábějí
jako barevné nebo černobílé s tím, že kamery
s monochromatických záznamem . . .

Datum: 01.01.2016                              ) více na www.volty.cz

Co uvidíte na veletrhu Amper 2016

Řádková bezplatná inzerce

+ přidat inzerát

Komerční sdělení

Vyhledat v inzerátech

Vše Koupím Prodám Poptávám

Voltmetr, ampermetr AVOMET - funkční 
Funkční s pouzdrem. Nálepky na obrázích lze stále ještě odlepit…

Mřížková světla 2×36 W
Nové, nerozbalené. Při odběru 100 ks – sleva 5%, cena 600 Kč/ks… 

Nikon D610 + 3 FX objektivy Nikkor
Objektivy 17-35 – 2,8; Nikkor 105 Makro – 2,8 a Nikkor 50 – 1,4…

Další inzeráty

Arktur LED svítidla
Inovativní světelné řešení se skvělým výkonem
a profesionálním materiálovým zpracováním.

Last Mate First Break modul
Tento modul se používá pro účely sledování 
a indikuje, zda je CombiTac zcela zasunut.

S přílohou: Pro osvěžení proudů mozkových synapsí
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oBSAH úvodník

Vážení čtenáři,

v dnešním světě probíhají změny bleskovou rychlostí

a mít informace o všech novinkách v elektro oboru není

v lidských silách. Nové tištěné médium Volty.cz nabízí

efektivní cestu přenesení nejnovějších informací přehled-

ným a poutavým způsobem na všechny profesionály i

nadšence, kteří se o tuto oblast zajímají. Současně nabízí

prostor pro cílenou prezentaci výrobních a obchodních

firem z oboru, jenž zahrnuje širokou paletu výrobků a

služeb z mnoha oblastí, které spojuje elektro jako

společný jmenovatel.

Vyznat se v záplavě výrobků a sledovat nejnovější

trendy významně pomůže také stejnojmenný webový

portál, který řadí a kategorizuje články velmi přehledně

a chronologicky. Jeho prostřednictvím je možné mít

přístup k aktuálním informacím každý den a vyhledávání

prová dět flexibilně také pomoci tagů, aby výsledkem

byly vždy jen relevantní informace. Tímto efektivním způ-

sobem lze najít články o novinkách na českém trhu, tren-

dech v zahraničí, o virtuálním světě dat, o nových po -

hle dech na oblast energií nebo aplikovaném výzkumu. 

Také výstavy jsou bohatým zdrojem informací ve stále

koncentrovanější podobě, navíc provázené osobním

setkáním a možností diskuze. Tato první tištěná edice je

distribuována v nákladu 5.000 ks na veletrhu Amper 2016

v Brně. V tomto roce budou následovat ještě veletrhy

For eNergo v praze konaný 10. – 13. května a mez-

inárodní strojírenský veletrh v Brně od 3. do 7. října. Nák-

lad na dal ší veletrhy bude zvýšen ze současných 5 tisíc

na 8 tisíc výtisků pro jednotlivý veletrh. Tím zajistíme, aby

se proud potřebných informací skutečně dostal k co nej -

většímu počtu čtenářů, naplnil a “rozsvítil” jejich poznání

a záro veň přinesl našim inzerentům cílené spojení s po-

tenciálními zákazníky. rené pajurek, vydavatel
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Proč čtvrtá průmyslová revoluce?

Třeba automobilové továrny fungují
s vysokým stupněm automatizace už
dnes. Tak jakápak revoluce? První prů-
myslová revoluce se odehrála na konci
18. století, kdy lidskou práci poprvé
začaly ve větším měřítku přebírat
stroje. Stěžejní roli v tomto procesu se-
hrál parní stroj. Masivní nástup mecha-
nizace do průmyslu a zemědělství vedl
k prudkému růstu produktivity, násle-
dovanému historicky nevídaným růs-
tem populace a posléze i k rozsáhlým
společenským, kulturním a politickým
změnám.

Druhá průmyslová revoluce přišla
asi o 100 let později, kdy nastalo ob-
dobí elektrifikace a motorizace. Přelo-
movými vynálezy této éry byly elek -
trická žárovka (Thomas Alva Edison),
elektrický transformátor (Nicola Tesla)
a spalovací motor (Gottlieb Daimler).

Třetí průmyslová revoluce začala na
konci 60. let dvacátého století s nástu-
pem výpočetní techniky, která umož-
nila automatizaci řady odvětví lidské
činnosti a urychlila technický vývoj.

O čtvrté průmyslové revoluci se za-
čalo hovořit teprve na počátku aktuál -
ní dekády. Má se za to, že jejím vyśled -

kem bude téměř naprostá automati-
zace výroby včetně kontrolních a řídi-
cích procesů, které dnes stále obsta -
rávají lidé. Továrny v éře průmyslu 4.0
se budou řídit kompletně samy.

Třeba automobilové továrny fun-
gují s vysokým stupněm automati-
zace už dnes. Tak jakápak revoluce?
Je pravda, že některá průmyslová

odvětví jsou v tomto směru dále než
jiná. Výroba automobilů je vynikajícím
příkladem. Linky jsou vysoce automa-
tizované, mají zabudované kontrolní
systémy a mnohdy je automatizovaná
i logistika dílů v rámci továrny – robo-

Čtvrtá průmyslová revoluce
už klepe na dveře
Pojmem Průmysl 4.0 se označuje současný trend automatizace
výroby a postupující digitalizace stále širšího spektra činností,
které byly dříve vyhrazeny analogovým přístrojům nebo lidským
operátorům. Někdy se lze v této souvislosti setkat rovněž s pojmy
Práce 4.0 nebo dokonce čtvrtá průmyslová revoluce.

Novinka 
letošního roku od společnosti 

FARO - Cobalt 3D Imager

Technologie modrého liniového
laseru – FARO ScanArm HD

1. díl 
(2. díl na Voltech pro For EnErgo
již v květnu)
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tizované vozíky doručí správný díl na
správné místo ve správný čas a doká-
žou se pohybovat v rušném prostředí
vyŕobní haly, aniž by je někdo na dálku
řídil. Průmysl 4.0 znamená další posi-
lování tohoto trendu a jeho rozšiřování
do dalších oblastí výroby, eventuálně
i služeb.

Kdy čtvrtá průmyslová revoluce

začne a kdy skončí?

Jak souvisí Průmysl 4.0 s měřením a
metrologií? Stejně jako předchozí re-
voluční změny v organizaci práce není
ani čtvrtá průmyslová revoluce jasně
ohraničena v čase. Můžeme nicméně
říci, že už probíhá. Digitalizace, 3D tisk,
blížící se příchod automobilů “bez ři-
diče“, to jsou konkrétní příklady změn,
které v souhrnu opět zásadně promění
lidskou společnost.

Zničí Průmysl 4.0 ekonomiku 

a povede k nezaměstnanosti?

Oborníci se domnívají, že čtvrtá
průmyslová revoluce zvýší produkti-
vitu práce až o jednu třetinu. To se be-
zesporu neobejde bez zániku řady
pracovních míst, dost možná prováze-
ného dočasnými sociálními otřesy.
Zkušenosti z minulých průmyslových
revolucí ale dávají důvod k optimismu.

Ještě v roce 1928, tedy dlouho po
první i druhé průmyslové revoluci, pra-
covalo v zemědělství 35 procent oby-
vatel Československa. Byli jsme přitom
vyspělou průmyslovou zemí, v mnoha
státech byl podíl zemědělství na cel-
kové zaměstnanosti ještě vyšší. Dnes
pracují v zemědělství pouhá tři pro-
centa obyvatel ČR. Přesto na ulicích
nevidíme zástupy nezaměstnaných.
Pravda, v některých regionech je situ-
ace horší než jinde, ale na začátku roku
2016 je nezaměstnanost v ČR na re-
kordně nízké úrovni. Kam se všichni ti
zemědělci poděli?

Zdaleka nejen do výroby, v prů-
myslu a stavebnictví dnes pracuje 38
procent lidí. Vznikají ale stále nové
profese. Vývojář mobilních aplikací,
specialista na optimalizaci webových
stránek pro vyhledávače nebo správce
firemních profilů na sociálních sítích,
to jsou povolání, která si před dvaceti
lety neuměl nikdo ani představit. Živit
se ale dnes lze i natáčením videí na
YouTube nebo publikováním fotografií
na Instagramu. Lidé dnes častěji než
kdykoliv v minulosti pracují jako spor-
tovní instruktoři, osobní trenéři, fi-
nanční poradci atd.

V souvislosti s rostoucím věkem do-
žití populace bude přibývat pracov-

ních míst v oborech souvisejících s
péčí o seniory a obecně s realizováním
životních potřeb a přání lidí, jejichž věk
dnes považujeme za “důchodový“.

Dnes nikdo neumí říct, co budou za
dvacet či třicet let dělat všichni ti za-
městnanci, kteří dnes pracují ve vyŕobě.
Díky předchozím průmyslovyḿ revolu-
cím ale víme, že zástupů dlouhodobě
nezaměstnanyćh se obávat nemusíme.
Řada lidí nalezne uplatnění v oborech,
které dnes ještě neexistují.

Možnosti ekonomiky jsou právě tak
nevyčerpatelné jako lidská vynaléza-
vost a přesahují představivost nás jako
jednotlivců.

Jak souvisí Průmysl 4.0 
s měřením a metrologií?

Trend digitalizace a automatizace
se pochopitelně nevyhyb́á ani našemu
oboru. O aktuálním stavu a vyh́ledu do
blízké budoucnosti si můžete přečíst už
v příštím vydání tištěné edice Volty.cz
pro květnový veletrh FOR ENERGO.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
ve spolupráci s J. Červenou

Mobilní 3D měřicí systém FARO
Laser Tracker Vantage
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Systém VIP je možné nasadit v různých aplikačních oblastech
jako jsou bytová zástavba, komerční prostory, průmysl
apod. Řešení je navrženo pro připojení neomezeného
počtu účastníků a umožňuje souběžné hovory bez ome-
zení vzdáleností. Systém umožňuje napojení na stáva-
jící rozvody strukturované kabeláže a celou instalaci
lze tedy pojmout jako komplexní řešení komunikace.

Ing. Eliška Kačerová

Díky praktické sadě pro jednoho
účastníka můžete využívat všech vyh́od
systému VIP firmy Comelit. Navíc máte
možnost domovní videotelefon po-
hodlně sledovat a ovládat prostřednic-
tvím chytrého telefonu nebo tabletu s
vlastní sítí WLAN nebo na cestách s od-
povídajícím datovyḿ připojením. Tech-
nologie VIP umožňuje přijímat audio a
videohovory z externí hovorové stanice

přímo pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu. Je však také možné zobrazovat
záznamy kamery nebo aktivovat relé.

Díky VIP může účastník vést po-
hodlně interní hovor ze zahrady nebo
si zobrazit, kdo stojí přede dveřmi. 
K tomu, abyste mohli využívat možnosti
sady VIP, stačí stáhnout bezplatné apli-
kace pro Android nebo iOS, které mají
ideální grafické uživatelské rozhraní se

všemi funkce mi
VIP domovního
video te le  fo  nu
firmy Comelit. Infrastruktura potřebná
pro VIP Mobile vyžaduje alespoň jeden
videotelefon nebo Master Gateway v
zařízení, a rovněž router WLAN, který
signál přenáší do chytrého telefonu
nebo tabletu nebo odpovídající datové
připojení na cesty.

Domovní IP telefony – sady VIP

Digitální technologie • Standardní kabeláž v lokálních sítích (LAN) • Architektura Peer to Peer 

• Zjednodušené programování • Dálkové ovládání • Aktualizace • Integrace do již existujících sítí

• Integrace se zařízeními SIP • Integrace do videomonitorování a kontroly přístupu 

• Integrace do chytrých telefonů a tabletů • Integrace na funkci PC • Multisite

Prostřednictvím nabídky můžete:
1 - Přijímat hovory
2 - Sledovat a ovládat kamery
3 - Navázat hovor s jinými interními účastnickými stanicemi (ze seznamu kontaktů)
4 - Pomocí nainstalovaných aplikací komunikovat s jinými zařízeními a mnohé další

Tytéž funkce aplikace,
ale z PC/Mac

S chytrým

telefonem,

tabletem 

a PC/MAC

v lokální síti

nebo v mobilní 

síti 3G

Comelit VIP Remote PC Intercom
Správa videotelefonu

pouze přes lokální Wi-Fi
Správa videotelefonu
také prostřednictvím

Remote Wi-Fi/3G

www.schrack.cz
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Ovládejte všechny funkce domovního videotelefonu pohodlně...

...přes chytrý telefon nebo tablet ve vlastní síti WLAN nebo na cestách.

VIP kity pro Wi-Fi
Pomocí tohoto kitu můžete používat Váš dveřní video sys -

tém jak s videotelefonem, tak také s tabletem nebo s chytryḿ
telefonem v síti Wi-Fi. Aby komunikační videosystém umož-
ňoval připojení k síti Wi-Fi, musí byt́ v každém případě připo-
jen k routeru WLAN nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují
žádná pásmová omezení, může byt́ do systému začleněno až
16 zařízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) pro-
střednictvím 4 současnyćh připojení. Mezi všemi 16 integro-
vanyḿi zařízeními mohou rovněž probíhat “interní hovory“.

Mobilní zařízení se mohou k systému připojit prostřed-
nictvím sítě Wi-Fi.

Ve vlastní WLAN!

VIP kity pro Wi-Fi/3G
Pomocí tohoto kitu můžete používat Váš dveřní videosy-

stém s tabletem a s chytryḿ telefonem v síti Wi-Fi a v mobilní
síti 3G (nebo vyšší).

Gateway, která je součástí dodávky, umožňuje připojení 15
dalších zařízení (videotelefonů produktové řady VIP Comelit).
Aby Gateway umožňovala připojení k síti Wi-Fi z domova
nebo z cest (3G), musí byt́ v každém případě připojena k in-
ternetovému routeru nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují
žádná pásmová omezení, může Gateway integrovat až 15 za-
řízení (videotelefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřed-
nictvím 4 současnyćh připojení. Mezi všemi 15 integrovanyḿi
zařízeními mohou rovněž probíhat “interní hovory“.

Pokud jsou u mobilních zařízení dostupné a aktivované
obě možnosti, přepíná aplikace připojení 

automaticky z Wi-Fi na 3G a opačně.

Bez monitoru!

VIP kity s PC intercomem
Pomocí tohoto kitu můžete videohovory kompletně spra-

vovat pomocí svého počítače v síti LAN (Ethernet nebo Wi-Fi).
Abyste mohli přijímat hovory a komunikovat s externí ho-

vorovou stanicí, stačí pouze zasunout do počítače flash disk
USB a nainstalovat software.

Tento software má uživatelskou licenci a je k dispozici jak
pro PC, tak také pro MAC. Aby byl zaručen bezproblémový
provoz, musí byt́ flash disk USB stále připojeny ́k počítači.

Integrace PC!

VIP kity pro Wi-Fi/3G s monitorem Icona
Pomocí tohoto kitu můžete používat Váš dveřní videosy-

stém jak s videotelefonem, tak také s tabletem a s chytrým
telefonem v síti Wi-Fi a v mobilní síti 3G (nebo vyšší).

Gateway, která je součástí dodávky, umožňuje připojení
dodaného videotelefonu a rovněž jiných zařízení (videote-
lefonů produktové řady VIP Comelit). Aby Gateway umož-
ňovala připojení k síti Wi-Fi z domova nebo z cest (3G), musí
být v každém případě připojena k internetovému routeru
nebo k jinému zařízení. Pokud neexistují žádná pásmová
omezení, může Gateway integrovat až 16 zařízení (videote-
lefony, chytré telefony, tablety a PC) prostřednictvím 4 sou-
časných připojení. Mezi všemi 16 integrovanými zařízeními
mohou rovněž probíhat “interní hovory“.

Pokud jsou u mobilních zařízení dostupné a aktivované
obě možnosti, přepíná aplikace připojení 

automaticky z Wi-Fi na 3G a opačně.

Ve vlastní WLAN a také na cesty!
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ENGIE dodává komplexní energetická řešení, která zahrnují
projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v prů-
myslu a energetice, realizace investičních celků a technologie
inteligentních budov. 

Klientům dále poskytujeme technické a facility služby a řešení
vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství, k úspo ře ener-
gií a snižování emisí. Díky silnému zázemí mezinárodní skupiny
ENGIE, širokému portfoliu služeb a nezávislosti na konkrétních pro-
duktech a technologiích dokáže ENGIE dodávat českým zákazní-
kům optimální řešení přesně na míru jejich potřeb.

„Z pohledu struktury našich služeb, 
v nichž 50 % objemu představují do-
dávky v  oblasti VN a VVN, se zvyšuje
poptávka po komplexních řešeních. To
je pozitivní fakt. Zejména průmyslový
management hledá silné partnery, kteří
jsou s to přijít nejen s novou zásuvkou
či kabelem, ale s  uceleným řešením. 
A taková řešení nabídnout a realizovat
umíme. Řekl bych dokonce: že právě
v  tom tkví naše konkurenční výhoda,“
říká Ing. Václav Taubr, obchodní ředitel. 

ENGIE – silný inovativní hráč

Energetická infrastruktura

Průmyslová automatizace

Technologie budov

Výroba rozváděčů

Technické a facility služby

Energetické služby

Komplexní energetická řešení

engie.cz
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Jsme tu pro vás, 
aby Vám nedošla energie

Díky bohatým zkušenostem z výrob -
ní i servisní praxe a systému stálých
kontrol kvality patří baterie AVACOM 
k nejvyššímu standardu ve své kategorii.

Aktivně reagujeme na vývoj moder-
ních technologií, proto v naší široké 
nabídce vždy naleznete aktuální verze
baterií a dalšího příslušenství. K dalším
činnostem společnosti patří vývoj a vý-
roba bateriových packů, RBC packů
pro UPS, průmyslová a zakázková 
výroba, ser visní práce a ser vis UPS.

Nové baterie AVACOM 
s vysokokapacitními články
Panasonic a Sony
Nyní přicházíme na trh s notebooko -

vými bateriemi sestavenými z vysoko-
kapacitních článků značek Panasonic 
a Sony. Tyto baterie mají při stejných
rozměrech a hmotnosti až o 32 %  vyšší
kapacitu než původní baterie. Např.
šesti článkovou baterii, s původní kapa-
citou 4400 mAh nyní nabízíme s těmito
novými články s kapacitou 5800 mAh.

Články, ze kterých se tyto baterie 
sestavují, mají i větší životnost než 
většina typů článků používaných reno-
movanými výrobci notebooků. 

Součástí baterií je sofistikovaná
elektronika s dvojnásobným ochran-
ným zabezpečením. Tato část řídí nabí-
jení jednotlivých větví článků a též je
chrání před přebitím a  podvybitím.

S bateriemi obsahujícími vysoko -
kapacitní články se znatelně zvýší doba
chodu notebooku na baterii, takže ani
na delší schůzky nemusíte cestovat 
s napájecím adaptérem.

Inteligentní automatické
nabíječky pro olověné
akumulátory a autobaterie
Další novinkou v naší nabídce jsou

mikroprocesorem řízené nabíječky
olo věných akumulátorů s napětím
6/12V nebo 12V a nabíjecím proudem

1A, 4,5A, 7A a 10A. Jsou určeny pro
nabíjení olověných akumulátorů, star-
tovacích akumulátorů, olověných aku-
mulátorů obsahujících vápník, gelo  -
vých a AGM akumulátorů. 

Kromě letního a zimního nabíjecího
režimu umí nabíječky regenerovat hlu-
boce vybité akumulátory, rozpoznat poš -
kozený akumulátor nebo zda při zapo je -
ní nedošlo k nechtěnému přepólování. 

Jsme přední výrobci a dodavatelé baterií na českém i evropském trhu. Již 20 let nabízíme širokou škálu
baterií AVACOM pro notebooky, mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery, aku nářadí, záložní zdroje,
radiostanice a ostatní mobilní zařízení. Baterie AVACOM vyrábíme z nejkvalitnějších článků, které zajišťují
vysoký výkon a stabilitu s minimální poruchovostí.

velkoobchod - maloobchod

Ocelářská 5, Praha 9
Zborovská 41, Praha 5

zákaznická linka: 284 021 950

email: info@avacom.cz
www.avacom.cz

V lednu 2016 jsme otevřeli novou
prodej nu na adrese Ocelářská 5, Praha 9.
Srdečně Vás zveme k návštěvě!

baterie baterie baterie baterie baterie repase baterie servis nabíječky záložní zdroje 
pro foto/video pro aku nářadí pro notebooky spotřební pro mobily pro radiostanice UPS
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Jiří Neumann

Zaměření
• Průmyslová výroba (automotive, potravinářství, chemický průmysl a další)
• Dodávka energií a tepla (elektrárny, plynárny, paliva, teplárny, spalovny)
• Těžba fosilních paliv a jejich transport (uhlí, ropa, zemní plyn)
• Dopravní stavby (liniové, silniční tunely a další)
• Systémoví integrátoři (stavitelé průmyslových linek)
• Ostatní (společnosti s potřebou řídit a regulovat velké technologické celky)

Výhody a přínosy pro zákazníka
• Zkušenost s řídicími systémy velkého rozsahu (tunely s řádově desítkami tisíc připojených prvků)
• Silné servisní zázemí pokrývající celou ČR včetně podpory 24/7 (výrazně nižší doba odstávky systému v případě havárie

nebo výpadku)
• Nadstandardní partnerství s dodavateli technologií – Siemens a GE (efektivní podpora výrobce při implementaci 

technologií, možnost dosáhnout na výhodnější ceny)
• 20 let zkušeností s dodávkami řídicích systémů (stabilita a zázemí silné společnosti)
• Práce s prověřenými technologiemi (špičková kvalita, spolehlivost a možnosti dalšího rozšíření v budoucnosti)
• Přehled o nejmodernějších technologiích (sledujeme a zavádíme do praxe nejmodernější trendy).

Poskytujeme kompletní portfolio služeb a dodávek řešení v oblasti řídicích systémů a průmyslové
automatizace. Díky silnému zázemí a vysoké odbornosti se na nás můžete spolehnout při realizaci
celého spektra dodávek (od jednoduchých řídicích systémů inteligentních budov až po komplexní
řešení pro průmysl a velké dopravní stavby). Díky profesionálnímu týmu dokážeme zabezpečit re-
alizaci všech fází životního cyklu projektu (příprava studií, realizační projekt, tvorba aplikačního
softwaru, montáž, uvedení do provozu, hotline podpora, servis, údržba a další rozvoj). Nabízíme
optimální poměr ceny, technické úrovně a kvality ve standardech ISO 9001 a ISO 14001. Využí-
váme sílu velké zavedené společnosti a dlouholeté zkušenosti, abychom odstranili rizika a zjed-
nodušili realizaci projektu.

Eltodo

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
Fax: +420 261 710 669

e-mail: eltodo@eltodo.cz
www.eltodo.cz

přináší technologii budoucnosti
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Soubor IODD (IO Device Descrip-
tion) popisuje senzory a akční členy ko-
munikující protokolem IO-Link. Obsa -
huje identifikační údaje, parametry a je-
jich hodnoty, provozní a diagnostické
údaje, komunikační vlastnosti a další
detaily tyḱající se jednotlivého přístroje.

V nových sběrnicových modulech
řad MVK Metal a Impact67 značky 
Murrelektronik jsou v souboru GSD
(Generic Station Description), definují-
cím jejich komunikační vlastnosti, začle-
něny soubory IODD příslušející
přístrojům s rozhraním IO-Link od spo-
lupracujících výrobců. Jsou-li tyto pří-

stroje – např. senzory nebo ventilové ter-
minály s rozhraním IO-Link – součástí in-
stalace na stroji, lze je s použitím údajů
ze souboru GSD snadno a rychle začle-
nit do řídicího systému. Předtím bylo

nutné každy ́novy ́modul IO-Link Master
jednotlivě začlenit do řídicího softwaru.
A to mohlo trvat poměrně dlouhou
dobu… Bylo-li např. třeba připojit větší
počet identickyćh senzorů, musel byt́ s
každým přístrojem připojovaným k síti
cely ́postup opakován. Šlo o proces ča-
sově náročny ́a náchylny ́k chybám.

Nyní, s IODD on board, se modul 
IO-Link Master zkonfiguruje z řídicího
systému – a je nastaveno. Jde o ukázko -
vé použití techniky plug & play v praxi.

Jinou zajímavou vlastností těchto no -
vých modulů je možnost začlenit pří-
stroje s rozhraním IO-Link cestou
asyn chron  ního přístupu. Touto funkcí
disponuje také nový modul Cube67 
IO-Link Master.

Všechny nové moduly Murrelektro-
nik s rozhraním IO-Link odpovídají spe-
cifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty
IO-Link Class A a Class B.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz

Murrelektronik převratně
mění systém IO-Link

O systému IO-Link
Komunikační systém IO-Link je používán od roku 2006 jako nástroj umožňující rychle

a hospodárně integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním způsobem do

elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích. Systém IO-Link převádí analogový

signál na číslicový přímo v senzoru. Číslicové signály lze dále vést levnými standard-

ními kabely bez stínění. Při náhradě senzorů s rozhraním IO-Link senzory téhož typu

není třeba senzory znovu parametrizovat.

Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-Link lze nyní uvést do provozu ještě rychleji než dříve.
Společnost Murrelektronik nabízí jako první z výrobců funkci IODD on board, umožňující postu-
povat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug & play.
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Pokud plánujete výstavbu nového
domu nebo rekonstrukci bydlení, je
přínosné se komplexně zamyslet nad
potřebami Vaší rodiny a navrhnout
elektroinstalaci, která může spojovat a
řídit všechny technologie Vašeho do -
mu (např. topení, klimatizaci, zabezpe-
čení, prvky jako je bazén nebo brá na,
apod.).

Většina investorů vybírá dodavatele
pro jednotlivé technologie. Tito doda-
vatelé jsou odborníci ve svém oboru,
ale mohou opomenout možnosti a vý-
hody vzájemné návaznosti technolo-
gií. Jednoduchým příkladem je po  -
moc  ný kontakt na jističi, který může za-
znamenat výpadek technologie, napří-
klad chladničky a pošle Vám upozor-
nění  pomocí sms nebo e-mailu.

Jednoduché prvky chytrého domu
mohou být postaveny i na klasickém
alarmu. Pomocí sms či aplikace mů-
žete vypnout anténu Wi-Fi, abyste sní-
žili elektromagnetický smog, který
zatěžuje organismus.

Propojení systémů přináší jedno-
dušší ovládání, ale i další pozitivní
efek ty jako je třeba úspora energií.
„Běž ný dodavatel technologie to-
pení/chlazení si nemusí uvědomit vý-
hody propojení žaluzií s klimatizací.
Jejich sou  činnost v praxi přináší včasné
zastínění oken a úsporu provozních ná-
kladů na aktivní chlazení,“ vysvětluje
Ing. Petr Pokora ze společnosti 
ELPRAMO s.r.o. Více o možnostech
komunikace technologií se dozvíte na
www.chytrainstalace.cz.

Dobře zpracovaný projekt od spo-
lečnosti, která má zkušenosti z oboru
TZB je základem úspěchu efektivní
součinnosti domu. Jednotlivé reali-
zace mohou provést různí dodavatelé
technologií. Jejich vzájemnou koordi-
naci však musí investor zajistit a to buď
svépomocí, nebo zcela dodavatelsky.
Případné konzultace zajišťujeme nad
projekty ve všech fázích.

Společnost ELPRAMO s.r.o. nabízí
konzultace, projekční činnost, tech-
nické dozory a samozřejmě samotnou
realizaci v oblasti elektroinstalací a
automatizace.

na co myslet při
elektroinstalaci?

Společnost ELPRAMO s.r.o. dlouhodobě a úspěšně působí v oblasti inteligentních
elektroinstalací a technického zařízení budov (TZB). Během řady projektů v České
republice, Německu, Francii a dalších zemích jsme získali mnoho zkušeností, a proto
víme, na co je třeba myslet při realizaci elektroinstalace.

Ing. Petr Pokora

ELPRAMO s.r.o.
Nademlejnská 600/1

198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel: +420 230 234 292

www.chytrainstalace.cz
www.elpramo.cz
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Zkušební teplotní komory CTS s ochranou proti explozi a pro testování
nejnovějších technologií v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu

Nové alternativní návrhy pohonných
jednotek vozidel, od hybridních techno-
logií až po elektro pohony, vyžadují spe-
ciální pozornost při kontrole kvality a
spolehlivosti Li-Ion baterií nebo palivo-
vých článků. Nabízíme individuální ře-
šení pro speciální aplikace ale také i
standardizované systémy. Osvědčené
bezpečnostní vybavení komor může být
také doplněno dle interních podniko-
vých rizikových analýz, a pokud bude vy-
žadováno, můžeme nabídnout také
kompletní systém řízení bezpečnosti.

Všechny zkušební komory CTS jsou
vyráběny dle potřeb zákazníků s různými
pracovními objemy od 25 litrů až po řá-

dově několik desítek kubíků. Teplotní
rozsah lze volit v rozsahu od –70 až po
+180 °C s řízenou vlhkostí či bez a s
rychlostí ohřevu a chlazení až 20 K/min.

Kromě standardního vybavení, jako je
např. velký kapacitní Touch panel, ether-
net rozhraní, digitální výstupy pro spí-
nání a vypínání vzorků, jsou komory
plnící ATEX dále typicky vybaveny:
• provedením vnitřního povrchu zku-

šební komory v chemicky odolné verzi,
• místo použití standardního silikonu

pro těsnění dveří a vnitřního povrchu
průchodek stěnami komory je použita
nerezová ocel, parotěsně svařovaná.
Těsnění dveří je zhotoveno ze spe -

ciálně odolného fluorového silikonu,
• pro vyloučení nežádoucího otevření

jsou použity elektromagneticky uzaví-
rané dveře, bezproudově. Tento sy-
stém lze vyřadit z provozu jen
vypnutím hlavního vypínače komory,

• nezávislým omezovačem max. teploty
– snímač je určen k ochraně komory
před dosažením nepřípustně vysoké
teploty vzniklé z tepelného působení
testovaného vzorku. Jeden snímač (na-
stavená max. teplota 200 °C) je umístěn
ve stropu zkušebního prostoru komory.
Druhý, pohyblivě umístitelný snímač
PT100 (nastavitelný rozsah od 200 do
250 °C), lze umístit přímo na povrch tes-
tovaného vzorku. Oba snímače jsou
jednokanálové, v případě vydání poru-
chového signálu je komora automaticky
zastavena a nastartuje se plnění zkušeb-
ního prostoru komory dusíkem (N2).

• snímačem obsahu kyslíku ve zkušeb-
ním prostoru (O2) – tento kontrolní sy-
stém nasává spojitě plyn ze zkušeb -
ního prostoru komory. Snímač kyslíku
monitoruje obsah kyslíku v tomto
plynu. Po kontrole je plyn veden zpět
do zkušebního prostoru komory.

• jednotkou pro naplňování zkušebního
prostoru inertním plynem – dusíkem (N2)
– pomocí této inertizační jednotky je zku-
šební prostor komory propláchnut nej-
prve max. 15 m3/h dusíku tak, aby obsah
kyslíku (O2) byl <3 %. Poté je rychlost
proplachování snížena na malé množství
(max. 10 % z max. 15 m3/h). Průtok je
měřen hmotovým průtokoměrem.

Ing. Lukáš Michálek, SPECION, s.r.o.,
michalek@specion.biz

Zkušební komory CTS 
v explozi odolném provedení

V závislosti na testovaných materiálech máme k dispozici různá bezpeč-
nostní opatření pro zkušební komory, jako je například nepřímá teplotní
regulace či inertizace. Zařízení CTS je kompletně dodáváno s adekvátní
certifikací vydanou orgánem bezpečnostních norem dle směrnic ATEX.

Budějovická 1998/55, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 462 457, e-mail: info@specion.biz
www.specion.biz

Přednosti:
• minimální hlučnost
• přesná regulace teploty a vlhkosti
• nízká spotřeba energie
• minimální požadavek 

na rozměry místa instalace
• vysoká rychlost změny teploty
Teplotní rozsah:
• +10 °C/+180 °C • – 40 °C/+180 °C
• – 20 °C/+180 °C • – 70 °C/+180 °C
Typy komor:
• klimatické a teplotní
• EX proof • vibrační
• stresové • korozní
• se simulací slunečního záření
• šokové • walk-in komory

Výhradní zástupce CTS GmbH pro Českou republiku a Slovensko.
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Jsou to především stabilní elektro-
izolační vlastnosti v širokém rozsahu
frekvencí a teploty. Velmi důležitá je
odolnost vůči vodě a tím dlouhodobě
zabezpečená ochrana proti vlhkosti.
Nelze zapomenout na vynikající odol-
nost vůči UV záření, negativnímu pů-
sobení chemických látek a na
tepelnou odolnost, včetně odolnosti
vůči střídajícím se teplotním cyklům.

Transparentní materiály
U mnoha zalévacích a pouzdřících

aplikací se vyžaduje úplná nebo ales-
poň částečná průhlednost. Spolu s po-
žadavkem na pružnost a mechanickou
ochranu před povětrností a koroziv-
ním nebo teplotním působením okolí
se jeví jako spolehlivé řešení použití
dvousložkového systému Lukopren N
1000 a jednosložkového rozlivového
tmelu Lukopren S 5296. V případě, že
je vyžadován pouze tenký transpa-
rentní ochranný povlak, splní tyto
předpoklady silikonový lak Lukosil M
130 (obrázek vlevo dole).

Dvousložkové systémy
Lukopren N 1000 je dvousložkový

neutrální systém tvořený tekutým sili-
konovým polymerem a katalyzátorem.
Po smíchání obou složek dochází
během několika hodin za běžné tep-
loty k vytvoření pružného vulkanizátu.
Vulkanizace probíhá v celém objemu
hmoty, dvousložkové systémy lze tedy
použít pro zalití i silnějších vrstev nebo
dutin. Předností dvousložkových sy-
stémů je jejich poměrně rychlá provul-
kanizace bez ohledu na tloušťku
zalévané vrstvy. Většina zalitých sestav
je po 24 – 48 hodinách zcela provulka-
nizována. Kaučuk je z většiny podkladů
snadno odstranitelný, což je výhodou
například při následných opravách. V
případě požadavku lze přilnavost k
podkladu zajistit použitím primeru.

Lukopren N 1000 nachází uplatnění
především v LED technologiích, při za-
lévání optických prvků nebo tam, kde
je nutné zachování možnosti vizuelní
kontroly zalitých sestav. Pružný vytvr ze -

ný vulkanizát je čirý a průhlednost vrstvy
není ovlivněna tloušťkou vytvořené
vrstvy. Působením tepla nebo UV záření
vulkanizát nežloutne, což je velmi pří-
znivé pro světelný výkon zařízení.

Jednosložkové systémy
Tam, kde při aplikaci nevyhovuje

dvousložkový systém a je potřeba ad-
heze na podklad bez nutnosti použití
primeru, se s výhodou používá neut-
rální silikonový rozlivový tmel Luko-
pren S 5296 (obrázek nahoře). Jedná
se o jednosložkový systém, který vul-
kanizuje za běžné teploty za spolupů-
sobení vzdušné vlhkosti. Proces pro -
bíhá od povrchu směrem do hmoty a
s narůstající tloušťkou vulkanizátu se
zpomaluje. Proto jsou jednosložkové
systémy doporučovány maxi málně do
tloušťky vrstvy 10 mm, aby došlo k
úplné provulkanizaci celé vrstvy. To
bývá do 7 dnů, teprve potom lze zaru-

Aplikace silikonů v elektrotechnice
Pro ochranu citlivých elektronických zařízení se již mnoho let používají a stále více osvědčují silikonové mate-
riály. Proč? Je to pro jejich unikátní kombinaci vlastností a variabilitu materiálů. Které vlastnosti tedy předurčují
silikon pro vytváření dlouhodobých a spolehlivých ochranných vrstev jednotlivých součástek i celých sestav?
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čit deklarované technické parametry
silikonové ochranné vrstvy, především
elektroizolační vlastnosti. Předností
jednosložkových systémů je jednodu-
chá aplikace bez předchozí přípravy.

Lukopren S 5296 lze nazvat translu-
centním zalévacím materiálem. Prů-
svitnost a vizuelní kontakt s pod kla -
dem je zajištěn v tenkých vrstvách do
5 mm. Vyznačuje se výbornými elek-
troizolačními vlastnostmi, jeho elek-
trická pevnost dosahuje 31 kV/mm.
Kromě nanášení litím s následnou sa-
monivelací nebo nátěrem tenké vrstvy
štětcem umožňuje i vytváření tenkovr-
stvých izolací máčením. Díky tixotrop-
nímu chování má omezenou stékavost
a ponorem lze získat rovnoměrnou

vrstvu, daleko silnější než u jiných te-
kutých elastomerů nebo laků.

Ochranné silikonové laky
Silikonové laky se v elektrotechnice

nejvíce uplatňují ve formě impregnač-
ních laků. Nejběžněji používaným
typem je metylsilikonový lak Lukosil M
130. Máčením nebo nátěrem se vy-
tváří tenký transparentní ochranný
film. Po rychlém zaschnutí, bez nut-
nosti tepelného vytvrzení, je elektro-
izolační a povětrnostně odolná vrstva
plně funkční. Pro kontrolu celistvosti
filmu se může použít pigmentace laku
UV barvivem. V případě, že možnosti
aplikace dovolují tepelné vytvrzení při
180 °C, silikonová elektroizolační

vrstva dosáhne mnohem vyšší mecha-
nickou a chemickou odolnost. Zároveň
se stabilizuje vůči měknutí vlivem stří-
dajících se teplotních cyklů.

Pro mnoho elektrických zařízení ve
ztížených pracovních podmínkách je
výhodou i jeho vysoká tepelná odol-
nost, až 230 °C. V kombinaci s hydro-
fobitou zajišťují dlouhodobou život -
nost provedené elektroizolace siliko-
novým lakem. 

Materiály, které dodáváme pro apli-
kace v elektronice a elektrotechnice od-
povídají požadavkům směrnice RoHS.

Více informací na internetových
stránkách www.lucebni.cz

Autor: Lučební závody a.s. Kolín
Fotografie: Archiv firmy
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Výhody systému:
1. Velmi široké možnosti kombinací přístrojů včetně unikát-

ních “chráničojističů“ jen v jednom modulu, přepěťových
ochran apod.

2. Není omezen na konkrétní značku rozváděčových skříní.
Sortiment skříní lze i na základě požadavků neustále rozši-
řovat. Stačí, když nám sdělíte požadavek, doložíte parametry
a certifikaci podle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-3.

3. Není třeba stahovat žádný program, vše funguje přímo
v prohlížeči.

4. Platnost pro celé EU.
5. Jediný systém, který vyřeší také případy kdy:

- přijdete k již zabudovanému prázdnému rozváděči na
stavbě

- budete upravovat rozváděč a musíte provést “Nové
ověření návrhu“

6. Celý proces trvá jen cca 5-10 minut. Aplikace se neptá
na žádné zbytečné údaje. Vše co lze odvodit, aplikace
sama odvodí.

Návod na použití
1) Otevřete v prohlížeči webovou stránku
www.overeni-navrhu.cz …
… a klikněte na tlačítko Sestavit nový rozváděč.

2) Přiřaďte přístroje k jednotlivým fázím dle jejich zapojení
Na výběr máte široký sortiment přístrojů BONEGA včetně
přepěťových ochran. Doporučujeme doplnit také uživatel-
ské popisky. Ty Vám mimo jiné pomohou i ve fázi rozmístění
přístrojů v rozváděči. Pro lepší přehlednost můžete kliknout
na název přístroje a označit danou větev za hotovou. 

3) Vyberte vhodnou skříň
Aplikace automaticky vypočítá nejhorší možné tepelné za-
tížení Vašeho zapojení přístrojů (na každé fázi) a nabídne
pouze skříně, které vyhovují jak tepelným zatížením, tak
počtem modulů. Ve výběru jsou zastoupeny skříně značky
Hager, EATON nebo ELCON. Další můžeme na základě po-
žadavku přidat za podmínky, že budou odpovídat ČSN EN
61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-3. Prázdná políčka v nabíze-
ných skříních Vám pomohou v rozhodování o rezervách.

Jak ověřit návrh rozváděče
snadno a rychle online

Komplikuje i Vám život “Ověřování návrhu rozváděčů“ podle ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN
61439-1:2012 edice 2)? Od 1.3.2016 byla spuštěna nová online aplikace www.overeni-navrhu.cz, která
zdarma propočítá nejhorší možnou kombinaci tepelného zatížení a následně vygeneruje veškerou potřeb-
nou dokumentaci k rozváděčům sestavených z přístrojů BONEGA v libovolné kombinaci a do různých skříní.
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4) Rozmístěte přístroje do rozváděče
Jednoduše pomocí myši přetáhněte Vámi zvolené přístroje
na požadovanou pozici v rozváděči. Pokud budete mít vy-
plněné i popisky, tak se zobrazí u přístroje označený obvod.

5) Doplňte údaje o Vaší firmě
Uvedené údaje budou doplněny na příslušná místa v do-
kumentaci.

6) Obratem obdržíte na Váš e-mail tyto přílohy v pdf:
a) Obecné informace
b) Charakteristiky rozhraní
c) Schémata
d) Montážní pokyny
e) Protokol o kusovém ověřování
f) Výrobní štítek s QR kódem
g) ES prohlášení o shodě
h) Návod na použití
i) Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení ve

Vašem velkoobchodě

Systém lze nezávazně vyzkoušet na 
www.overeni-navrhu.cz. 

Pokud vygenerovanou dokumentaci nakonec 
nepoužijete, nic se neděje.

BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302, 696 66 Sudoměřice nad Moravou

www.bonega.cz • www.overeni-navrhu.cz. 
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Nový 10Gb modul je vhodný ze-
jména pro  průmyslové ethernetové
aplikace ve zpracovatelském průmys -
lu, při nichž se má přenášet velké
množství dat. Modul také splňuje po-
žadavky železniční normy EN 45545-1,
takže ho lze dobře využít i v aplikacích
u kolejových vozidel.

Last Mate First Break modul
Multi-Contact dále rozšiřuje modu-

lární systém konektoru CombiTac o
Last-Mate-First-Break modul CT-LMFB.
Nový modul byl poprvé představen na
veletrhu sps ipc Drives v Norimberku
a byl speciálně vyvinut pro sledování
stavu připojení elektrických kontaktů
CombiTac. Oblasti použití zahrnuje sledování a kontrolní funkce v prů-

myslu, automatizaci a strojírenství. Do
této skupiny můžeme zahrnout High
Voltage Interlock Loop (HVIL) k pre-
venci odpojení při zatížení, nebo bez-
pečnostní obvod pro odpojení el.
napájení. Zpožďující modul je určen
pro automatizované aplikace do
100’000 cyklů zasouvání/vysouvání v
zátěžovém průmyslovém prostředí.
Zaruče né a bezchybné sledování je za-
jištěno v souladu s normou DIN 50467
dokonce i při otřesech a vibracích.

Modulární konektorový systém
CombiTac umožňuje individuální kom-
binaci silových a řídících kontaktů, ter-
močlánků, koaxiálních kontaktů, op tic -
kých vláken, pneumatických, hydrau-
lických a ethernetových kontaktů v
kom paktním rámu nebo krytu. Pomocí
konfigurátoru CombiTac Configurator
je možné snadno zvolit moduly a se-
stavovat je do specifického konektoru.

Tyto elektrické kontakty se opírají o
osvědčenou technologii MULTILAM a
zaručují výkonové charakteristiky i po
100’000 a více cyklech zasouvání/vy-
souvání. Konektory jsou používány v
automatizaci a robotizaci, strojírenství,
zkušebnictví, v železniční a dopravní
technice, v automobilovém průmyslu
a ve zdravotnické technice.

Připraveno pro
vysokorychlostní komunikaci
CombiTac nyní nabízí možnost využití 10Gb modulu pro ethernetovou komunikaci. Modul
splňuje požadavky CAT6A a stejně jako většina výrobků Multi-Contact je konektor navržen
na 100 000 spojovacích cyklů. Tento 10Gb modul je určen pro náročné průmyslové provozy
a je odolný vůči vibracím v souladu s normou IEC 60512-6-4. V katalogu CombiTac ho najdete
pod označením CT-10GBIT-RJ45. 

Nový 10Gb modul CombiTac se po-
užívá pro ethernetovou komunikaci a
plně vyhovuje požadav kům CAT6A
(10 Gb/s).

Last Mate First Break modul se po-
užívá pro účely sledování a indikuje,
zda je CombiTac zcela zasunut.

Multi-Contact Czech c/o 
Stäubli Systems, s.r.o.

Hradecká 536, 530 09 Pardubice

Tel.: +420 466 616 126
Fax: +420 466 616 127

connectors.cz@staubli.com
www.multi-contact.cz
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Business Leaders Forum

Blíže o vybraných projektech BLF
• CSR Cluby jsou základní aktivitou, unikátní platformou,

která členům Business Leaders Forum umožňuje sdílet
know-how, prezentovat své projekty, nalézat synergie 
a získávat znalosti o CSR od odborníků z akademického 
i zahraničního prostředí. V roce 2015 byla témata setká-
vání: rozvoj komunity, reporting, udržitelný život ve měs-
tech a desítky dalších.

• Together 2 Grow, unikátní projekt, jehož je Business 
Leaders Forum v současné době hrdým facilitátorem,
který síťuje špičkové nadnárodní a české firmy. Cílem je
výměna zkušeností a znalostí mezi profesionály, napříč
sektory. Prostřednictvím mezi firemního mentoringu, pod
vedením předního kouče, probíhá vždy devítiměsíční
sdílení know-how ve více než dvou desítkách firem. Další
ročník bude otevřen v září 2016.

O sdružení Business Leaders Forum
Business Leaders Forum (BLF) je unikátní platformou společen-

sky odpovědných firem, sdružuje leadery českého byznysu,

dbá o rozvoj společnosti, korektních vztahů firem ke svým za-

městnancům a vůči komunitám, v nichž působí. BLF sleduje

moderní trendy CSR v zahraničí a snaží se ty nejlepší z nich

přinést do českého podnikatelského prostředí. CSR neboli spo-

lečenské odpovědnosti firem se Business Leaders Forum vě-

nuje více než 24 let. Členskými firmami BLF jsou české firmy,

české pobočky nadnárodních firem, neziskovky a univerzity.

Business Leaders Forum je součástí prestižních mezinárodních

organizací International Business Leaders Forum a CSR Europe.

Bc. Žaneta Puttnerová

Business Leaders Forum svým členům nabízí širokou
paletu poradenských služeb: podporu při přípravě
nefinančního reportu dle metodiky GRI, nastavení
celkové strategie CSR, realizaci dílčích kroků, tvorbu
projektů, do nichž je zapojeno více firemních členů,
propojování členských subjektů s experty akademic -
ké sféry, zahraničními experty a mnohé další.

Členové sdružení BLF



Internetový portál ve speciální edici pro AMPER 2016 

23

Funkce preventivní diagnostiky
upozorní uživatele, že nastala doba,
kdy je třeba zdroj vyměnit za nový.
Výstraha je vydána přesně v ten
správny ́okamžik: nikoliv příliš brzy, což
skyt́á dostatečně dlouhou dobu provo-
zního života přístroje, ani příliš pozdě,
takže se předejde případnému zdlou-

havému vyhledávání a nákladným dů-
sledkům závad. Při vydání výstrahy
není nutná žádná bezprostřední akce.
Přístroj lze v klidu vyměnit při nadchá-
zející odstávce stroje naplánované za
účelem pravidelné údržby. Pozornost
je tedy spíše než na reakci zaměřena
na akci.

Sledování několika 
parametrů vede 
k hodnověrnému výsledku
Funkce preventivní diagnostiky je za-

ložena na tom, že přístroj sleduje něko-
lik různých parametrů, jako např. svou
vnitřní teplotu, provozní zatížení, počet
spuštění a celkovou dobu, po kterou je
provozován. Nastane-li doba optimální
k výměně zdroje Emparro 3~ 40 A, je
tato skutečnost dána na vědomí řídi-
címu systému prostřednictvím snadno
přístupného signálního kontaktu.

Zdroje Emparro 3~ v kostce
Napájecí zdroje Emparro 3~ pro roz-

vody 24 V DC jsou dodávány v prove-
deních se jmenovitým výstupním
proudem 5, 10, 20 a nyní také 40 A. Ves-
tavěná rezerva vyḱonu umožňuje zdro-
jům Emparro 3~ pracovat do teploty
okolního prostředí s 20 % přetížením – 
z např. 40 A je tímto 48 A. Tuto rezervu
vyḱonu lze použít např. k rozšíření elek-
trické zátěže. Zdroje řady Emparro 3~
jsou velmi kompaktní a nabízejí funkce
krátkodobého zvýšení výkonu (Power-
Boost, HyperBoost), umožňující i s kom-
paktním zdrojem spouštět velké zátěže.
Dodávají se s pružinovými připojova-
cími svorkami, takže se snadno zapojují.
Nejnovější přístroj Emparro 3~ je jediný
40 A napájecí zdroj na trhu opatřeny ́tě-
mito svorkami nevyžadujícími údržbu.

Prémiové napájení s preventivní
diagnostikou Emparro 3~

S třífázově napájenyḿi spínanyḿi zdroji Emparro 3~ od společnosti Murrelektronik lze vytvořit napájecí
systémy na míru Vašim požadavkům. Jde o pozoruhodně spolehlivé přístroje s mimořádnou účinností.
Nejnovějším přírůstkem do skupiny zdrojů Emparro 3~ je model se jmenovitým výstupním proudem 
40 A a také s vestavěnou funkcí preventivní diagnostiky.

Funkce preventivní diagnostiky je unikátní a je úplnou novinkou.
Zdroj Emparro 3~ 40 A je díky ní také důležitým pomocníkem

při plánování údržby a snaze o minimalizaci prostojů.
Manuel Senk, produktový manažer” ”

Pro více informací navštivte www.murrelektronik.cz



Internetový portál ve speciální edici pro AMPER 2016 

24



Internetový portál ve speciální edici pro AMPER 2016 

25

Pro osvěžení

proudů 

mozkových 

synapsí

Volty.cz – webová inzerce
Horní část webu

Megaboard 1100x200 px / statické pozadí: 1500x1000 px (šířka webu: 1100 px)
CPT – 350 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................3.500 Kč
nebo

Leaderboard 1100x100 px / statické pozadí: 1500x1000 px (šířka webu: 1100 px)
CPT – 300 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................3.000 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 300x300 px
CPT – 250 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................2.500 Kč

Square dole vpravo – scroll stop – pod bezplatnou řádkovou inzerci – 300x300 px
CPT – 200 Kč

Cena za 10.000 zobrazení ............................................................................2.000 Kč

Minimální objednávka: 10.000 zobrazení.

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100x100 px 
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.
Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ........................................100 Kč

Upoutávka firmy nebo jejího produktu pro nadcházející veletrh
- v pravé části nad Komerčním sdělením
“Co najdete na veletrhu AmPer” – možno objednat od 10. ledna 2017
“Co najdete na veletrhu For energo” – možno objednat od 19. března 2016

nebo po ukončení veletrhu Amper 2016
“Co najdete na mezinárodním strojírenském veletrhu”

– možno objednat od 1. července 2016
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.
Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu ............................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu ............................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu ..............................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh........................................200 Kč

Při objednání všech dnů tj. od 60 dnů až po dobu trvání veletrhu.................5.000 Kč

Ponechání Pr článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že článek 
“neproteče” s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období bude článek
sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude možné si ho dále vyhledat 
např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.
Cena za ponechání hlavního článku na 1 den ................................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta. Článek je
také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem na inzerentem
danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.
Cena za 12 měsíců........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
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více informací najdete na www.volty.cz

Hyperloop – transport 
(blízké) budoucnosti
Fungující testovací dráha Hyperloopu bude otevřena veřej-
nosti již v roce 2018. Futuristická vize vysokorychlostní masové
přepravy nabírá v této chvíli jasnější obrysy, vzhledem k tomu,
že tento projekt již dostal povolení k výstavbě testovací dráhy
v Quay Valley v Kalifornii. Když už je toto povolení vydáno, 
začne Hyperloop Transportation Technologies stavět testovací
trať o délce přesahující 8 kilometrů podél dálnice I-5,  aby lidé
cestující z práce domů mohli na vlastní oči vidět . . .

Datum: 13.03.2016                              ) více na www.volty.cz

Jedině Murrelektronik připraví pro Vaše stroje a zařízení... (dokončení v tajence)
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více informací najdete na www.volty.cz

Inteligentní distribuce proudu
s modulem MICO
Moduly Murrelektronik MICO jsou osvěd-
čené přístroje zajišťující inteligentní roz-
vod elektrické energie a účinnou ochranu
napájecích vedení v rozváděčích odpoví-
dajících normě UL 508A. Osm modelů
přístrojů MICO je nyní k dispozici se
schválením k použití v ovládacích. . .
Datum: 28.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Co je to SMART AUTOMATION
by Murrelektronik?
Dokonalé síťové propojení strojů a stroj-
ních celků a dosažení úplné transparent-
nosti celého životního cyklu výrobků jsou
nanejvýš důležitými úkoly nadcházející
éry v průmyslu. “Myslící továrna“ je
model s velkou budoucností. Společně s
našimi zákazníky jdeme touto cestou. . .
Datum: 02.03.2016                      ) více na www.volty.cz

Murrelektronik převratně
mění systém IO-Link
Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-
Link lze nyní uvést do provozu ještě rych-
leji než dříve. Společnost Murrelektronik
nabízí jako první z výrobců funkci IODD
on board, umožňující postupovat při in-
tegraci přístrojů s rozhraním IO-Link způ-
sobem plug & play. . .
Datum: 02.02.2016                      ) více na www.volty.cz

Prémiové napájení 
s preventivní diagnostikou 
– Emparro 3~
S třífázově napájenými spínanými zdroji
Emparro 3~ od Murrelektroniku lze vy-
tvořit napájecí systémy na míru Vašim
požadavkům. Jde o pozoruhodně spoleh-
livé přístroje s mimořádnou účinností. . .
Datum: 10   .02.2016                     ) více na www.volty.cz

Co je to SMART AUTOMATION
by Murrelektronik?

Dokonalé síťové propojení strojů a
strojních celků a dosažení úplné
transparentnosti celého životního
cyklu výrobků jsou nanejvýš důle-
žitými úkoly nadcházející éry v prů-
myslu. “Myslící továrna“ je model s
velkou budoucností. Společně s na-
šimi zákazníky jdeme touto cestou a

pod heslem SMART AUTOMATION
by Murrelektronik nabízíme produkty
a systémy umožňující realizovat nová -
tor ská uspořádání elektrických roz-
vodů.

Moderními komponentami, inovač-
ními funkcemi a vyḱonnyḿi rozhraními
přispíváme k modularizaci a provozní

pružnosti vyŕobních prostředků a ope-
rací. Na mysli přitom neustále máme
zájmy našich zákazníků – bezpečnou a
jednoduchou montáž rozvodů i zaří-
zení, snadné uvedení do provozu, vy-
hnutí se prostojům zařízení, jednotné
provedení od řídicí jednotky až po nej-
vzdálenější přístroj v provozu…
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LUMIUS chytrou technologií
šetří náklady na energie 
Letos v lednu vstoupil v platnost nový
energetický zákon. S ním dostalo opět
smysl maximální využití obnovitelných
zdrojů. Ideálně tím způsobem, že si firma
a dům dokáží vlastní elektřinu spotřebo-
vat v rámci svých činností. A nevracet ji
do sítě. . .
Datum: 29.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Magneticko-indukční průto-
koměry od Endress+Hauser
V roce 2008, po 31 letech činnosti, ozná-
mila firma Endress+Hauser Flowtec AG,
že prodala jeden milion magneticko-in-
dukčních průtokoměrů. Nyní, po pou-
hých osmi letech, se tento počet podařilo
téměř zdvojnásobit. Očekává se, že dvou-
miliontý magneticko-indukční . . .
Datum: 04.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Virtuální prohlídka
elektrárny Dětmarovice
Provozy největšího černouhelného ener-
getického zdroje v České republice –
Elektrárny Dětmarovice – si mohou zá-
jemci prohlédnout virtuálně na internetu.
Pokračování seriálu putování do zákulisí
energetických provozů Skupiny ČEZ dává
uživatelům internetu možnost projít si . . .
Datum: 30.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové digitální tlakoměry pro
nekorozivní plyny
S řadou DP-0 uvádí Panasonic nový digi-
tální tlakoměr se zaměřením na velmi
jednoduché aplikace. Tento tlakoměr byl
vyvinut speciálně pro segment výroby
elektroniky, polovodičů a biomedicínský
průmysl (laboratorní automatizace), kde
jednoduchost a rychlost jsou . . .
Datum: 05.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Bezpečně uložená energie 
Větší bezpečnost při přebití a až čtyřikrát
delší životnost, to jsou hlavní devizy nové
generace lithium-iontových (Li-ion) aku-
mulátorů vyvinuté vědci společnosti 
Siemens. Pro efektivní využití těchto aku-
mulátorů vědci sestavili počítačový
model, který dokáže simulovat chování
až několika stovek akumulátorů . . .
Datum: 31   .01.2016                     ) více na www.volty.cz

Společnost ABB u příležitosti
konference COP21 představila
v Paříži systém pro elektrobusy
Inovativní technologie ABB pro nabíjení
elektrických autobusů byla jedním z 
hlavních lákadel přehlídky ekologických
dopravních systémů, konané u Eiffelovy
věže v Paříži. Právě v této metropoli se
sešli vrcholní představitelé z celého . . .
Datum: 09.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Zkušební komory CTS 
v explozi odolném provedení
Nové alternativní návrhy pohonných jed-
notek vozidel, od hybridních technologií
až po elektro pohony, vyžadují speciální
pozornost při kontrole kvality a spolehli-
vosti Li-ion baterií nebo palivových
článků. Nabízíme individuální řešení 
pro speciální aplikace . . .
Datum: 01   .02.2016                     ) více na www.volty.cz

Tesla Model 3 se představí 
už co nevidět
Tento elektrický vůz dosahující dojezdu
přes 300 kilometrů je také cenově přízni-
vější variantou ke stávajícímu Modelu S.
Je jisté, že Tesla bude určitě mít zastou-
pení v Ženevě, což je pro společnost od-
klon od předchozích let. Tesla se obvykle
neúčastní velkých autosalonů . . .
Datum: 07.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Elektrocentrály 
s automatickým startem
Firma Elektrocentrály – Karel Řehák vy-
rábí a dodává certifikované zařízení (ATS
panely) pro automatizované zajištění 
záložní dodávky elektrické energie pro
firmy i rodinné domy. Rozhodující před-
ností benzínových elektrocentrál je elekt-
ronicky ovládaný servopohon sytiče, . . .
Datum: 05.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Aktivní optický konektor řady
V - s vertikálním nasazováním
Aktivní optický konektor řady V slouží k
obousměrnému přenosu informací po
optickém kabelu. Jeho předností je 
vysoká přenosová rychlost, která může
dosahovat až 6 Gb/s. Zařízení umožňuje
přenos dat od 20 Mb/s až do 6 Gb/s, při-
čemž oba nezávislé vstupní a výstupní . . .
Datum: 14.02                 .2016                     ) více na www.volty.cz

V Las Vegas se představil
první osobní dron
Na výstavě spotřební elektroniky CES v
Las Vegas se to letos drony jenom hem-
žilo. Ale jeden rozhodně vyniká. Je to
Ehang 184 – první dron s pasažérem
uvnitř. Nemá žádné ovládací prvky a ani
není v úmyslu, aby je měl. Je zcela auto-
nomní a od vzletu po přistání se plně . . .
Datum: 17.01.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz
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Pomůcky: Ati, Taja.

Tajenka: Sallustius: Alieni appetens, sui profusus. (český překlad v tajence)

Dobývat
(horninu)

Forma 
k odlévání

1. DÍL
TAJENKY

Mezinárodní
označení 
kamionvé 
dopravy

Staré 
vztažné zá-

jmeno

Čaloun

Zkratka
Adamovských 

strojíren

Korýš
Kropicí
nádoby

Chytati

Škodliví
motýlci

Mongolský
pastevec

Stačí

Slovensky
„jak“

Staškovo
jméno

2. DÍL
TAJENKY

Stupňovitý
schod 

v terénu

Druh
tabáku

Římskými
čísly 49

Ruční 
nářadí

(zdrobněle)

Oves
(botanicky)

Domácky
Olga

Neboť
(nářečně)

Zušlechtěná
železa

Jméno
zpěvačky
Pavone

Směrový
úhel PípatiŠtětina

Silné
provazy
Prostředí

Psací
potřeby
Ženské
jméno

Částečně
zorat

Papoušek

Hitlerovo
jméno
Porost
stromů

Směnečný
ručitel
Hora 

v Etiopii

Horská skup.
v Himálaji
Dětský po-

zdrav

Dvanáct
měsíců
Zkratka 

voltampéru

SPZ 
Kolína

Radiolokátor

Podestýlka
(slovensky)

Zvon
(básnicky)

Mravouk

Rival

Název
písmene
Bezhrbý
velbloud

Sídlo
v Čadu
Název

písmene

Stará solmi-
zační slabika

Setina 
hektaru

Značka
americia

Citoslovce
pochopení

Zkr. nemoc.
oddělení

Zkratka býv.
Rud. práva

více informací najdete na www.volty.cz

Míří Apple do zdravotnictví?
Apple je zaneprázdněn v úsilí náboru velkého množství zdra-
votnických technických pracovníků a přispívá tak k množícím
se spekulacím, že společnost z Cupertina se snaží vyrobit ně-
jaký typ samostatného zdravotnického přístroje. Tyto speku-
lace odstartovaly loni v listopadu, kdy CEO Applu Tim Cook v
rozhovoru pro Telegraph naznačil, že je na cestě jistý přístroj
vyžadující schválení FDA (regulační úřad pro zdravotnické pro-
středky v USA). V tomto měsíci se už objevily čtyři nabídky
práce pro úsek zdravotní divize společnosti Apple. . .

Datum: 22.01.2016                              ) více na www.volty.cz
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Uhelná velmoc – Velká Británie
už vyrábí více elektřiny z obno-
vitelných zdrojů než z uhlí
Ve Velké Británii je poprvé v historii země
více energie vyrobeno z obnovitelných
zdrojů než z uhlí. Mezi tyto obnovitelné
zdroje patří vítr, bioenergie, solární a
vodní elektrárny, které společně produ-
kují více než čtvrtinu z celkové energie . . .
Datum: 06.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Přenosovou soustavu 
pomáhají kontrolovat drony
Tři drony, které si společnost ČEPS poří-
dila, hlídají stav sítě nejvyššího napětí v
celé republice. Díky těmto strojům je
možné provádět kontroly bez nutnosti
vypínat dané vedení. Doposud bylo 
nezbytné vždy využívat lezce, kteří vy-
stoupají na stožár a vizuálně ověří . . .
Datum: 05.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Nukleární fúzní reaktor 
Wendelstein 7-X funguje!
Pro německou kancléřku Angelu Merklo-
vou to musela být jedna z nejnapínavěj-
ších minut v jejím životě, když držela prst
na startovacím tlačítku fúzního reaktoru
Wendelstein 7-X. Když tlačítko konečně
stiskla, všichni shromáždění vědci
vroucně doufali, že reaktor naskočí . . .
Datum: 14.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Na Dlouhé stráně přijelo více
studentů technických škol
Na vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé
stráně jsou exkurze stále v kurzu. Může za
to mimo jiné zvýšený důraz škol na tech-
nické vzdělávání v praxi, což se projevilo
v navýšení počtu exkurzí studentů prů-
myslových a odborných škol. Naopak
počet výletů žáků základních škol . . .
Datum: 30.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Eltodo přináší technologii 
budoucnosti
Poskytujeme kompletní portfolio služeb a
dodávek řešení v oblasti řídicích systémů
a průmyslové automatizace. Díky silnému
zázemí a vysoké odbornosti se na nás
můžete spolehnout při realizaci celého
spektra dodávek (od jednoduchých řídi-
cích systémů inteligentních budov  . . .
Datum: 18.02.2016                     ) více na www.volty.cz

ABB pohání hybridní loď
kolem norských ordů
Průmyslový gigant v oblasti energetiky 
a automatizace, společnost ABB, má v
plánu uvést do provozu kompaktní a
lehčí verzi elektrického systému pohonu
lodi, která bude plout kolem norských
ordů. Futuristická loď  Seasight bude 
vyráběna firmou Brødrene Aa . . .
Datum: 24.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Laserové aplikace šité na míru
Výroba a servis jednoúčelových strojů
tvoří velkou část portfolia firmy Lintech.
Tyto stroje slouží pro identifikaci a zna-
čení dílů, pro svařování trvalých spojů ko-
vových i plastových komponent, řezání,
povrchové úpravy a mnoho dalších. 
Nejčastější aplikací jednoúčelových
strojů tvoří právě laserové značení. 
Datum: 19.02.2016                     ) více na www.volty.cz

HTC na CES 2016
HTC představila ve spolupráci se společ-
ností Under Armour UA HealthBox. Jedná
se o kompletní sadu, která se skládá z UA
Band, UA Scale a UA Heart Rate, která si
klade za cíl dodávat vše, co potřebujete
ke sledování Vašeho zdraví a kondice.
Sada monitorující zdravotní data bude
stát 400 dolarů. Bude zároveň . . .
Datum: 13.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Vítkovice se budou podílet na
ruském urychlovači částic
Skupina Vítkovice Machinery Group
(VMG) se stane jedním z dodavatelů pro
stavbu ruského urychlovače částic ob-
dobného typu, jakým disponuje Evropská
organizace pro jaderný výzkum (CERN) v
Ženevě. Urychlovač buduje ruský Spo-
jený ústav jaderných výzkumů  . . .
Datum: 15.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Typově zkoušené
rozvodnice Hager
Českem obchází “strašidlo“ v podobě
České obchodní inspekce a její kontroly
dodržování nových norem ČSN EN
61439-1 a ČSN EN 61439-3…padly do-
konce již první pokuty! Tyto normy jasně
definují pravidla a postupy pro vytvoření
rozváděče, jako je např. určení . . .
Datum: 09.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Gates s podporou miliardářů
v koalici pro čistou energii
Bill Gates povede koalici složenou z mili-
ardářů a institucionálních investorů, která
má za cíl urychlit investice soukromého
sektoru do čisté energie. Koalice je zalo-
žena na principu technologického řešení
naší globální energetické otázky. Bude
mít charakter veřejně-soukromého . . .
Datum: 05.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní systémy 
pro inteligentní domy
Přestože už několik let nejsou inteligentní
domy na našem trhu žádnou novinkou,
na opravdový rozmach, který zažívají
všude ve světě, stále čekáme. Je to
opravdu s podivem – obzvlášť v době,
kdy jsme i v každodenním životě na kaž-
dém kroku obklopeni technologiemi. . .
Datum: 19.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Na ČVUT vyvinuli navigační
systém pro nevidomé
Nenápadné zařízení na slepecké holi v
kombinaci s chytrým telefonem ulehčuje
nevidomým orientaci v prostoru. Na
elektrotechnické fakultě Českého vyso-
kého učení technického v Praze vyvinuli
systém pokročilé navigace. Prostřednic-
tvím hlasové komunikace se mohou . . .
Datum: 23.01.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

OLDŘICH NESHODA 
Františka Linharta 1544, Frýdek-Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

( +420 775 632 236 • ú o.neshoda@seznam.cz

elektroinstalační práce • revize • regulace
signalizace • měření • zabezpečovací technika

výměna bytových rozvodů • poradenství
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více informací najdete na www.volty.cz

Ostrovní systém jako nezá-
vislý zdroj elektrické energie
Obnovitelné zdroje energie a zálohové
zdroje jsou témata těchto dní.  Výroba
elektrické energie nebo tepla ze slunce,
větru, vody, biomasy nebo geotermální
energie je ekologická a orientovaná na
budoucnost. Solární elektrárny použi-
telné snad na všech místech využívají . . .
Datum: 29.01.2016                   ) více na www.volty.cz

Rozváděčová technika Schrack
Skupina Schrack Technik je špičkovým
odborníkem v oblasti klíčových technolo-
gií. Specializuje se na produkty a řešení v
oblasti energetických a datových sítí a
rozvodů. Koncern, jehož sídlo je v Rakou-
sku, má silnou síť dceřiných společností
na trzích ve střední Evropě. Portfolio pro-
duktů zahrnuje několik klíčových pilířů . . .
Datum: 24.02.2016                     ) více na www.volty.cz

Technologie LED u komerčních
a průmyslových svítidel
Světelné diody nebo též LED (světlo emi-
tující diody) jsou elektrické součástky na
bázi polovodičů. Přeměňují elektrickou
energii na světlo s podstatně vyšší efekti-
vitou než tradiční zdroje světla. První LED
diody byly k dispozici jen v barvách čer-
vené, žluté a oranžové . . .
Datum: 30.01.2016                   ) více na www.volty.cz

Domovní IP telefony – sady VIP 
Systém VIP je možné nasadit v různých
aplikačních oblastech, např. bytová zá-
stavba, komerční prostory, průmysl apod.
Řešení je navrženo pro připojení neome-
zeného počtu účastníků a umožňuje sou-
běžné hovory bez omezení vzdáleností.
Systém umožňuje napojení na stávající
rozvody strukturované kabeláže . . .
Datum: 31   .01.2016                   ) více na www.volty.cz

Amparo – řešení jistících 
a spínacích prvků
pro řadovou zástavbu
V domovní zástavbě, bytových jednot-
kách a domech naleznete nepřeberné
množství nejrůznějších inženýrských a
technologických sítí a rozvodů. Není
nutné zdůrazňovat, že veškeré a nejen
elektroinstalační rozvody u objektů . . .
Datum: 17.02.2016                     ) více na www.volty.cz

www.schrack.cz
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FOR ENERGO 2016
Veletrh FOR ENERGO se doposud

zaměřoval především na výrobu a roz-
vod elektrické energie. Nyní přichází
se zcela novou koncepcí, kdy se sou-
středí zejména na výrobu, rozvod a
užití energií v širším pojetí. Nomenkla-
tura se rozšířila ve spolupráci s odbor-
níky na energetiku a s ČVUT v Praze.

Generálním partnerem veletrhu
FOR ENERGO a ENERGO SUMMITu
se stala Skupina ČEZ a partnerem
Skupina ÚJV

Generálním partnerem veletrhu
FOR ENERGO a ENERGO SUMMITu
se stala Skupina ČEZ, nejvýznamnější
energetická společnost v České re-
publice, které také patří první příčka

ve střední a východní Evropě, a to jak
z hlediska instalovaného výkonu, tak i
dle počtu zákazníků. Aktivity skupiny
zahrnují pestré spektrum činností od
těžby surovin přes výrobu, distribuci a
obchod až po oblast telekomunikací,
informatiky, jaderného výzkumu, pro-
jektování, výstavby a údržby energe-
tických zařízení nebo zpracování
vedlejších energetických produktů.
Skupina ČEZ se věnuje i dalším čin-
nostem souvisejícím s výrobou elek-
třiny. Je aktivní na poli vědy a inovací,
kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji
chytrých sítí a elektromobilů.

Dalším partnerem veletrhu je Sku-
pina ÚJV, která se zaměřuje na výzkum
a vývoj, projekční a inženýrské služby,
technický inženýring, výrobu speciál-

ních produktů a zařízení i expertní čin-
nosti v oblastech energetiky, průmyslu
a také ve zdravotnictví. Mateřská spo-
lečnost ÚJV Řež, a. s., je lídrem a 100%
vlastníkem celého uskupení tvořeného
společnostmi Centrum výzkumu Řež
s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
s.r.o., Ústav aplikované mechaniky
Brno, s.r.o. a EGP INVEST, spol. s r.o. z
Uherského Brodu. Aktivity Skupiny ÚJV
zahrnují kromě zakázek v ČR a SR také
desítky zahraničních projektů v zemích
EU, v Americe, Asii a východní Evropě.
Skupina disponuje rozsáhlou, často
unikátní, technologickou infrastruktu-
rou a je zapojena do řady technologic-
kých platforem v rámci nadnárodních
struktur. Skupina ÚJV je také členem
Skupiny ČEZ.

Průmyslové veletrhy
přinesou řadu novinek

Začátkem května se otevřou brány PVA EXPO PRAHA všem návštěvníkům jarních průmyslových veletrhů.
Soubor zahrnuje veletrh FOR INDUSTRY zabývající se strojírenskými technologiemi, veletrh FOR ENERGO za-
měřený na výrobu a užití energie, FOR LOGISTIC pro logistiku, skladování a manipulaci, veletrh FOR 3D pro
3D technologie a letos poprvé veletrh informačních systémů pro průmysl - FOR INFOSYS. Kromě široké nabídky
nových výrobků a technologií se může odborná veřejnost těšit také na tématické přednášky a semináře. První
den veletrhů, tedy 10. května, se navíc uskuteční 2. ročník ENERGO SUMMITu s mezinárodní účastí řečníků.
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ENERGO SUMMIT 
Dne 10. května 2016 proběhne již

2. ročník mezinárodního energetic-
kého summitu, který se koná vždy jed-
nou za dva roky a reaguje na aktuální
témata energetického sektoru. Záštitu
nad projektem převzalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a
dopravy ČR, Elektrotechnická asoci-
ace České republiky, Hospodářská ko-
mora ČR a nově také předseda vlády
Bohuslav Sobotka. ENERGO SUMMIT
proběhne i letos jako součást veletrhu
FOR ENERGO, který se bude konat v
termínu 10. – 13. 5. 2016 v PVA EXPO
PRAHA v Letňanech.

První ročník, který se konal v roce
2014, přilákal téměř 250 posluchačů.
Mezi hosty se objevilo mnoho význam-
ných osobností z oboru a mezinárodní
význam akce podtrhla účast zástupců
velvyslanectví Číny, Itálie, Rakouska,
Ruska, Španělska a Thajska. Řešila se
zejména témata: Budoucnost využití
obnovitelných zdrojů energií a pro-
jekty energetických úspor, Nové ener-
getické zdroje v EU mimo technologie
OZE, E-mobilita a Trendy světové
energetiky a dopad na ČR.

V letošním roce bude summit řešit
otázky tří hlavních témat, kterými jsou:
Energetická unie a její výzvy, Dekarbo-
nizace a Budoucnost české energetiky.
V programové radě summitu usedl v
roli předsedy Ing. Jan Prokš, Ph.D., ře-
ditel Českomoravské elektrotechnické
asociace a jako členové pak Ing. Alena
Vitásková, předsedkyně Energetic-
kého regulačního úřadu a Ing. Marcela
Juračková, ředitelka odboru kontroly
Státní energetické inspekce.

V rámci summitu nabízí organizátor
možnost spolupráce formou sponzor-
ství ve 3 různých variantách.

Sponzoři tak mají příležitost se zvi-
ditelnit a oslovit všechny posluchače.

Zájemci z řad posluchačů se mohou
summitu účastnit za poplatek 2990 Kč.
Pro vystavovatele veletrhu FOR ENERGO
je pak cena 2490 Kč. Již nyní je možné
se registrovat na www.energosummit.cz.

GRAND PRIX a TOP EXPO
Vystavovatelé mohou jako každý

rok přihlásit své nejinovativnější vý-
robky a produkty do soutěže GRAND

PRIX. Přihlášené exponáty bude první
veletržní den hodnotit odborná po-
rota přímo na stáncích vystavovatelů.
Ocenění TOP EXPO si pak odnesou
nejpůsobivější expozice veletrhu, a to
v kategoriích do 50 m² a nad 50 m².

Využijte příležitost zúčastnit se
průmyslových veletrhů
Jednotliví vystavovatelé jistě beze-

sporu ocení velmi vstřícnou cenovou
politiku, a to nejen pro prezentaci strojů.  

Navíc Praha je již tradičně místem
setkání špičkových odborníků, ob-
chodníků a představitelů veřejné
správy. Tomuto faktu také přispívá, že
je areál PVA EXPO PRAHA výborně
dopravně dostupný nejen pro náv-
štěvníky, ale také pro vystavovatele.
Nachází se na konečné stanici metra C
- Letňany, má ideální napojení na dál-
nici a obchvaty hlavního města včetně
parkoviště v areálu a dalšího odstav-
ného parkoviště v blízkosti.

Multifunkční areál 
PVA EXPO PRAHA
Největší veletržní areál v hlavním

městě prošel za poslední roky rozsá-
hlou modernizací jak výstavních hal,
tak zázemí pro návštěvníky i vystavo-
vatele. V PVA EXPO PRAHA se ročně
uskuteční na 80 akcí s účastí přes 5600
firem z více než 30 zemí světa a náv-
štěvností téměř 600 000. Areál byl v
březnu 2015 rozšířen o Kongresový sál
s ojedinělou kapacitou 650 osob.

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO | FOR LOGISTIC | FOR 3D | FOR INFOSYS
10. – 13. května 2016 | PVA EXPO PRAHA | www.prumysloveveletrhy.cz
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14.000 Kč

8.000 Kč

12.000 Kč

10.000 Kč

22.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz Inzerát A4
(210x297 mm)

Inzerát A4
(210x297 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana jako komerční článek s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou (A5)
nebo celostránkovou (A4) inzercí.

Jedna strana
komerčního článku
s A5 inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát A5
(210x148 mm)

Inzerát A5
(210x148 mm)

16.000 Kč

více informací na www.volty.cz

24.000 Kč

Půlstránkový (A5) nebo
celostránkový inzerát (A4)
bez komerčního článku.

Náklad: 8.000 ks pro daný veletrh
Distribuce: Veletrhy AMPER (Brno), FOR ENERGO (Praha) a Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno)

Cena za prezentaci společnosti je vždy jen pro jeden veletrh. Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908.

Inzerát A5
(210x148 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana jako komerční článek s kontakty.

Při prezentaci v rámci úryvků z článků 
se ceny určují individuálně.

TITULKA: Hlavní článek – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 10.000 Kč 
Menší článek (max. 3 články) – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 4.000 Kč
Inzerce na titulní straně na výšku vpravo dole vedle 3 menších článků (90x120 mm + ořezky 3 mm): 18.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 30.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 20.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč
CPM – 125 Kč

CPM – 625 Kč

CPM – 1.000 Kč

CPM – 750 Kč

CPM – 875 Kč

CPM – 1.375 Kč

CPM – 500 Kč

CPM – 1.500 Kč

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)

CPM (cena za oslovení tisíce čtenářů) je kalkulována v poměru 1 výtisk = 2 čtenáři.
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