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S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…

DARPA financuje vývoj rozhraní
mezi počítačem a mozkem
Americká agentura pro pokročilé výzkumné projekty 
v obraně – DARPA, věnuje 60 milionů dolarů na vytvoření
implementovatelného širokopásmového rozhraní mezi
mozkem a počítačem. Základní myšlenka je taková, že
DARPA chce čip menší než centimetr krychlový, který
bude poskytovat  “bezprecedentní rozlišení signálu 
a datového přenosu mezi lidským mozkem a digitálním
světem“. Tento čip je zkráceně nazýván NESD 
– od anglického Neural Engineering System Design . . .

Datum: 27.04.2016                    ) více na www.volty.cz

NASA chce pomocí slunečního
větru "plachtit" vesmírem
Americká kosmická agentura začne testo-
vat novou revoluční plachtu, která bude
pro svůj pohon využívat solární vítr. Okraj
sluneční soustavy je hodně vzdálený –
zhruba 150 astronomických jednotek, což
je 150x dále než naše planeta od slunce . . .
Datum: 17.04.2016                              ) více na www.volty.cz

Hyperloop – transport 
(blízké) budoucnosti
Fungující testovací dráha Hyperloopu
bude otevřena veřejnosti již v roce 2018.
Na Slovensku bude Hyperloop možná o
pár let později spojovat Bratislavu s Vídní.
Futuristická vize vysokorychlostní masové
přepravy nabírá v této chvíli jasnější . . .
Datum: 13.04.2016                              ) více na www.volty.cz

První inteligentní město 
u nás se má stát Písek
Města se musí v příštích letech připravit na
nové hrozby, které souvisí s extrémním ná-
růstem obyvatelstva. Zatímco nyní žije ve
městech polovina obyvatel, v roce 2050 to
bude již 70 % světové populace. Obrovská
koncentrace lidí na pouhých dvou . . .
Datum: 10.01.2016                              ) více na www.volty.cz

S přílohou: Soutěž o 3 poukazy pro dva na pobyt na Vysočině

Logicontrol – nová řídící jednotka
Kardex Remstar představuje novou gene-
raci řízení pro své automatizované skla-
dové systémy typu Kardex Shuttle XP a
Kardex Megamat se zabudovaným modu-
lem Logicontrol 100 a Logicontrol 200.

Najdete nás na veletrhu FOR ENERGO

Co uvidíte na veletrhu For Energo 2016

Řádková bezplatná inzerce

+ přidat inzerát

Komerční sdělení

Vyhledat v inzerátech

Vše Koupím Prodám Poptávám

Nohy v teple na venkovní terase
Venkovní elektricky vyhřívané stolky české
firmy Galavito již používají nejlepší restaurace.
Výhodou jsou velice nízké provozní náklady.

Softwarová podpora pro práci
Společnost Schrack Technik spol. s r.o. nově 
přichází s uceleným softwarovým balíčkem s
názvem Schrack Design.
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Vážení čtenáři,

minulý měsíc, v pátek 1. dubna nad ránem (myšleno

v Evropě) Elon Musk, šéf společ nosti Tesla Motors,

uskutečnil dlouho očekávanou show z kalifornského

města Haw thorne, kde představil funkční prototyp

nového modelu s ozna čením “3”. Nový model vozu

Tesla s mi nimálním dojezdem 320 km a s cenov kou

pro USA začínající na 35 tisících dolarech ihned zaujal.

Již 24 hodin před oficiální premiérou Tesla zare gis -

trovala 115 tisíc rezervací se zálohou 1.000 dolarů ne -

bo Euro, podle místa pobytu daného zájemce, aniž by

toto vozidlo kdokoliv z nich viděl. Následně pak po

pátečním představení měla Tesla na konci víkendu na

svém kontě přes 250 tisíc objednávek a na účtu přes

čtvrt mi liardy dolarů v podobě záloh na nový vůz pro

„široké vrstvy obyvatel“.

Výroba tohoto modelu se má rozjet až koncem

příštího roku. To už podle plánů má být v plném pro -

vozu produkce lithium-iontových baterií v Gigatovárně

budované ve státě Nevada. Továrna za 5 miliard do la -

rů je společnou investicí Tesly a Panasoniku. 

Právě v souvislosti s poměrně dlouhým rozjezdem

výroby trojkového modelu jsem si nemohl nevšimnout

kinoreklamy Nissanu postavené na sloganu “Talkers

talk, doers do”. Obsah reklamy se tak dá chápat ve

smyslu, že zatímco Nissan již vyrábí cenově dostupné

elektromobily Leaf, tak Tesla o nich jen mluví.

Uvidíme, jestli Musk svůj slib splní a začne ce no vě

dostupné modely 3 koncem příštího roku sku tečně na

trh dodávat. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že to

zvládne a model 3 se tak stane po hodně dlou hou

dobu dobře prodávaným elektromobilem střední třídy.

René Pajurek, vydavatel
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„Kvalita 4.0 je nedílnou součástí Prů-
myslu 4.0,“ vysvětluje Petr Bilavčík ze
společnosti Prima Bilavčík, která patří k
předním dodavatelům měřicích pří-
strojů a metrologických služeb na če-
ském i slovenském trhu. „Stačí si uvě -
do mit, že jakýmsi ideálem čtvrté prů-
myslové revoluce je plně automatizo-
vaná továrna. A ta by samozřejmě
nemohla fungovat bez plně automati -
zo vaných kontrolních procesů a jejich
provázání s výrobou.“

Dnes je obvyklé, že výrobní kontrolu
v průmyslových podnicích provádějí
specializovaní pracovníci za pomoci
jednoúčelovyćh měřidel, popřípadě na
automatizovaných víceúčelových stro-
jích – i ty ale potřebují operátora, navíc
vysoce kvalifikovaného. A pak je ob-
vykle zapotřebí další kvalifikovaný člo-
věk, který na základě výsledků výrobní

kontroly upraví nastavení vyŕobního za-
řízení nebo do něj zanese korekční
hodnoty, pokud se jedná o automatický
stroj (například CNC obráběcí cen-
trum).

„Plně automatizované továr -
ny včetně kontroly kvality jsou
zatím hudbou vzdálené bu-
doucnosti, i když technika se
vyvíjí překotným tempem,“ po-
dotýká Petr Bilavčík. „Třeba
skenovací přístroje firmy Faro
umožňují rychlou a přesnou
digitalizaci i velmi kom-
plexních tvarů a multisen-
zorové souřadnicové stro -
 je Werth dokážou s pa-
třičnyḿ vybavením samo-
činně změřit i extrémně
složité součásti, a to včet -
ně tvarovyćh ploch a skry -

tých rozměrů. Bez odborné obsluhy se
však tyto pokročilé systémy neobej-
dou.“

V budoucnu to ale
bude fungovat jinak.
„Příklad probíhající
čtvrté průmyslové
revoluce v praxi vi-
díme například na
linkách, které svařují
karoserie osobních
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Čtvrtá průmyslová revoluce
už klepe na dveře2. díl (pokračování z minulého čísla Voltů pro Amper)

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace
výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmys-
lové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani na-
šemu oboru. Objevuje se dokonce nový pojem Kvalita 4.0.
Co si pod tím představit?

ETALON - Absolute Multiline Technologie

Multisenzorový stroj Werth VideoCheck se dvěma
osami Z pro měření velkých obrobků nebo dílů
upnutých v rozměrných, prosto-
rově náročných přípravcích s
otočnými stoly a podobně.



Interne-

5

automobilů,“ říká Petr Bilavčík. „Sou-
částí robotů jsou laserová i optická čid -
la, která měří přesnost výroby. Pokud
dojde k překročení povolených tole-
rancí, kontrolní systém sám pošle do
robotu korekční hodnoty.“

Princip je vlastně prosty.́ Stroje, které
něco samy vyrábějí, nás dnes už nepře-
kvapují. Kvalita 4.0 znamená, že stroje

se budou také samy hlídat – nebo hlídat
sebe navzájem. Výrobní, kontrolní i lo-
gistické systémy spolu budou nepřetr-
žitě komunikovat a podle aktuální
situace jednat tak, aby celý proces od
příjmu vstupních polotovarů na sklad
až po expedici hotového výrobku pro-
běhl hladce, rychle a efektivně. A při-
tom zcela bez přítomnosti člověka.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
ve spolupráci s p. Červenkou

Werth je rovněž výrobcem počítačového tomografu HV500.

Vyhodnocení 
pórovitosti 

plastového výlisku z
počítačového 

tomografu (CT)
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S rostoucím znepokojením ohledně
dopadů spalování fosilních paliv na ži-
votní prostředí a s ním souvisejícím glo-
bálním oteplováním, je budoucnost
solární energie velmi slibná. To dokládá
i skutečnost, že do výzkumu těchto
technologií se investují čím dál tím větší
peníze a to  nejen od zapálených eko-
filů, ale i z řad společností, které se za-
bývají těžbou fosilních paliv. Takovým
příkladem může být ropný koncern
Total, vlastnící majoritní část akcií ame-
rické společnosti SunPower, která je
jedním z lídrů ve výrobě vysoce účin-
ných fotovoltaických panelů. Dalším
velkým hráčem na trhu je společnost
SolarCity, která v loňském roce koupila
start-up Silevo – rovněž výrobce vysoce
účinných panelů. 

Využití sluneční energie
Slunce je obrovským zdrojem obno-

vitelné a čisté energie a s efektivním vy-
užitím této energie také souvisí velké
technologické výzvy. Sluneční svit může
být jednoduše využit k ohřívání vody
nebo v případě použití fotovoltaických
článků k výrobě elektřiny. Další a da-
leko stabilnější způsob výro by elektřiny
je koncentrování světelných paprsků na
konkrétní cíl tak, aby se generovalo tep -
lo, které dále přes parní turbínu slouží
pro výrobu elektři ny. Takovým příkla-

dem jsou solární pro jekty v americké
Mo havské poušti a ve španělské Anda-
luzii (obr. dole), kde stovky heliostatů
sledujících dopad slunečního svitu od-
ráží tyto paprsky na rezervoár, který to -
to teplo absorbuje a posílá v podobě
pá ry dál k roztáčení turbín. Tento způsob
výroby elektřiny připomíná tradiční elek -
trárny s tím rozdílem, že zde odpadá
spalování fosilních paliv a s tím spojený
negativní dopad na životní prostředí.

Kromě vývoje levnějších a efektivněj-
ších fotovoltaických článků, spočívá bu-

Budoucnost
solární energie
Ve 21. století se solární energie již stala součástí každodenního života. Ze
solárních panelů, které zpočátku využívali majitelé domů nejčastěji 
k ohřevu vody, ať už v domácím bojleru nebo v bazénu, se v poslední do -
bě stále více prosazuje užitečnější způsob využití této čisté a bezpeč né
výroby energie ze slunce. 

René Pajurek
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více informací o solárních energiích najdete na www.volty.cz

doucnost solární energie také ve vý-
stavbě nových budov s panely a dovy-
bavení solárními panely také pro již
existující zástavbu. Někteří odborníci
předpovídají, že většina, ne-li všechny
nové budovy budou mít solární panely
instalované na střechách. Ekologové
doufají, že majitelé budov využívající
zelenou energii budou státem podpo-
rováni prostřednictvím dotací nebo da-
ňového zvýhodnění. Solární panely na
střeše mohou v některých oblastech za-
jistit větší část elektrické energie po-
třebné pro chod domácnosti. 

Budoucnost
Jeden povzbudivý trend týkající se

budoucnosti sluneční energie je, že
mnozí z největších světových inovátorů
a podnikatelů se rozhodli zaměřit své
schopnosti a prostředky na zlepšování
technologií alternativní energie. Tako-
vým příkladem je dnes Elon Musk, který
na ekologickém transpor tu postavil
svůj byznys. Kromě jeho elektrických
vozů Tesla, které jak dou fám, se již brzy
budou prodávat i u nás v České repub-
lice, stojí Musk také za projektem no-
vého způsobu pozemní hromadné
přepravy lidí – zvané Hyperloop (obr.
vpravo nahoře). Jako hlavní zdroj ener-
gie pro tento typ přepravy se má využí-
vat právě solární pohon v podobě
solárních panelů umístěných nad tubu-

sem, ve kterém jezdí vlak těsně pod-
zvukovou rychlostí na magnetických
polštářích s minimálním odporem
vzduchu. Jako další výrazný zdroj pří-
jmů této společnosti bude právě pro-
dej přebytečné energie z těchto
panelů.

Budoucnost solární energie závisí
právě na těchto lidech, kteří se nebojí
do svých vizí a inovací vložit  kapitál a
přispět tak k daleko čistějšímu život-
nímu prostředí pro nás i pro další ge-
nerace.
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Zadavatelem celého projektu byla
Fakultní nemocnice Brno. Myšlenka vý-
voje elektroporačního zařízení vznikla v
roce 2014. FN Brno Radiologická kli-
nika zadala výrobu funkčního vzorku
elektroporačního zařízení FEKT VUT v
Brně. Nyní se jedná o spolupráci se zá-
stupci izraelského Hadassah Hebrew

University Medical Center a americkým
Beth Israel Deaconess Medical Center
Boston. Na spolupráci s FN Brno a elek-
trotechnickou fakultou se také podílí
Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně, jenž dlouho-
době spolupracuje s FEKT v oblasti
přístrojové techniky v medicíně.  

Co je to vlastně 
elektroporace 
rakovinových buněk?
Ireverzibilní elektroporace je nová,

nontermální, minimálně invazivní me-
toda léčby primárních a sekundárních
nádorů, která představuje alternativu k
běžně používané radiofrekvenční
abla ci (RFA), na rozdíl od které nedo-

chází k tepelné destrukci tkáně. Do ob-
lasti, kde se předpokládá zhoubný ná -
dor, se zasunou jehlicové elektrody, do
kterých je po úvodním nastavení vy-
slána série několika desítek krátkých
elektrických pulsů o napětí 1500 až
4000 voltů. Jeden puls trvá v řádu de-
sítek mikrosekund a mezi jednotlivými
pulsy v sérii bývá interval zhruba jedné
vteřiny. Cílem metody je vznik malých
pórů na buněčných stěnách vlivem pů-
sobení vysoké
elek trické intenzi -
ty. To vede ke ztr á -
tě integrity buněč -
né membrány, po-
škození homeo -
stá zy a následné
apoptóze buněk. 

Přístroj na elektroporaci 
usnadní práci lékařským týmům
Na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky Fakulty elektrotech-
niky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
probíhá vývoj přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) rakovinových
buněk. Tento přístroj je primárně určen pro preklinickou fázi výzkumu a
umožňuje pracovat s metodou elektroporace několika týmům z různých
oblastí medicíny. Podobné zařízení již sice v ČR existuje, pro řadu odbor-
níků však není dostupné, především z důvodu jeho ceny. Proto vznikl
požadavek na vytvoření vzorku nového přístroje, kterým lze zmíněný
standardně používaný systém NanoKnife od firmy AngioDynamics na-
hradit. Nově navržený přístroj má oproti originálnímu až trojnásobný
výkon a k tomu navíc vysokou variabilitu nastavení, což značně rozšiřuje
možnosti jeho využití v experimentální praxi.

v Detail balónového katetru 
pro zprůchodňování žlučových cest

Fotografie hotového vzorku přístroje  r

Dírky v buněčné 
membráně nádorové buňky

w
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Elektroporací narušená buňka tedy
postupně odumře, avšak vazivové
struktury (cévy, nervy apod.) zůstanou
na rozdíl od RFA nepoškozené – viz obr.
vlevo dole. Po odumření buněk poško-
zené místo obroste novými zdravými
buňkami, kdežto původní nádorová
tkáň této regenerace není schopna.  

Alternativní využití přístroje
V budoucnu je možno přístroj využít

i pro velkoplošnou reverzibilní elektro-
poraci. V takovém případě by se elek-
trody do orgánu nezapichovaly, ale
měly by podobu velkoplošné vodivé
mřížky, například z uhlíku. Ta by umož-
nila provést elektroporaci naráz po celé
šíři daného orgánu. To je potřeba pře -
devším při elektrochemoterapii, kdy
dočasně vytvořené póry v buňkách
slouží jako brána pro prostup cytostatik
dovnitř buněk. Jako další oblast využití
přístroje lze uvést zprůchodňování žlu-
čových nebo močových cest za pomoci
unikátního balónového elektroporač-
ního katetru. Ten je na povrchu opatřen
elektrodami a po zavedení do místa
zúžení žlučové cesty se naplní fyziolo-
gickým roztokem. Tím se elektrody přit-
lačí na stěnu trubičky a zajistí se tak
dostatečné kontaktování. Po přivedení
série elektrických pulsů buňky ve stěně
povolí a dojde k roztažení nežádoucího
zúžení. Po krátké době po zákroku se
póry v buňkách opět zacelí a tím je po
vytažení katetru trubička zprůchod-
něna. Pokračování na straně 10

v Řez játry po aplikaci IRE. 
Cévy, trubičky a dal ší kolagenní 
struktury jsou bez poškození
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Pokračování ze strany 9

Další využití metody lze nalézt v kar-
diologii, kde se dá metoda patrně vy-
užít i pro léčbu srdečních arytmií. Zde
se plánuje využít monopolární kate-
trové aplikátory, které jsou v součas-
nosti vyvíjeny ve spolupráci s ICRC
FNUSA Brno.

Vnitřní uspořádání přístroje
Po technické stránce představuje si-

lová část elektroporačního přístroje spí-
naný zdroj, který se skládá ze vstupního
usměrňovače, stejnosměrného mezi-
obvodu, tranzistorového střídače a vy-
sokonapěťového impulzního transfor -
mátoru s diodovým usměrňovačem na
výstupu. Zdroj má maximální výstupní

proud do 100 A a výstupní napětí 5 kV,
což představuje impulsní výkon až 500
kW po dobu asi 0,1 ms. Řízení přístroje
je zajištěno pomocí digitálního signálo-
vého mikrokontroléru Freescale, který
zajišťuje veškerá měření, diagnostiku,
ochrany a ovládání, stejně jako u jaké-
hokoliv běžného laboratorního zdroje.
Netypicky extrémní výstupní parametry
však sebou nesou značné realizační
komplikace, proto není vývoj zdaleka u
konce. 

Závěr
Funkce prvního vzorku přístroje byla

předběžně testována na půdě Veteri-
nární a farmaceutické univerzity Brno,
jak ve spojení s tradičními jehlicovými
elektrodami tak i se zmiňovaným baló-
novým katetrem.  

Sérií úspěšných experimentů s pří-
strojem bylo předvedeno, že spolu-

práce Radiologické kliniky Fakultní ne-
mocnice Brno, centra ICRC Fakultní ne-
mocnice U Svaté Anny, Biofyzikálního
ústavu Lékařské fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně a Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT v
Brně, představuje účelnou platformu,
která by v budoucnu mohla přinést ne-
zanedbatelný pokrok v medicíně.  
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Dalibor Červinka Ph.D., 

Ing. Petr Procházka Ph.D., 
Ing. Jan Martiš, Ing. Veronika Novotná

Radiologická klinika Fakultní nemocnice Brno
Bohunice

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Aplikace balónového katetru do vzorku jaterw
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Pokud plánujete výstavbu nového
domu nebo rekonstrukci bydlení, je pří-
nosné se komplexně zamyslet nad po-
třebami Vaší rodiny a navrhnout
elektroinstalaci, která může spojovat a
řídit všechny technologie Vašeho do mu
(např. topení, klimatizaci, zabezpečení,
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 technologií.
Jednoduchým příkladem je po  - moc  ný
kontakt na jističi, který může zazname-
nat výpadek technologie, například
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 můžete
vypnout anténu Wi-Fi, abyste snížili
elektromagnetický smog, který zatě-
žuje organismus.

Propojení systémů přináší jedno-
dušší ovládání, ale i další pozitivní efek -
ty jako je třeba úspora energií. „Běž ný
dodavatel technologie topení/chlazení
si nemusí uvědomit výhody propojení
žaluzií s klimatizací. Jejich sou  činnost v
praxi přináší včasné zastínění oken a
úsporu provozních nákladů 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 sou-
činnosti domu. Jednotlivé realizace
mohou provést různí dodavatelé tech-
nologií. Jejich vzájemnou koordinaci
však musí investor zajistit a to buď své-
pomocí, nebo zcela dodavatelsky. Pří-
padné 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 re-
publice, 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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Okraj sluneční soustavy je hodně
vzdálený – zhruba 150 astronomických
jednotek, což je 150x dále než naše
planeta od slunce. Sondě Voyager 1
trvala cesta na okraj sluneční soustavy,
tzv. heliopauzy – 35 let. U sondy New
Horizons se očekává, že dosáhne helio -
pauzy v roce 2047. Se svou novou tech-
nologií pohonu, nazvanou E-Sail, NASA
plánuje využít sluneční vítr a drasticky
tak snížit cestovní čas. 

„S využitím solárního větru jsme
schopni dosáhnout heliopauzy za
méně než 10 let,“ říká hlavní inženýr
projektu E-Sail, Bruce Wiegmann.

E-Sail ale vůbec námořní plachtu ne-
připomíná. Spíše vypadá jako obrovský
deštník s 10 až 20 hliníkovými paprsky,
vystupující ze středu kosmické lodi.
Každý z těchto paprsků je velmi tenký a
zároveň velmi dlouhý – více než 20 km.

„Slunce při slunečním větru uvol-
ňuje protony a elektrony při velmi
vysokých rychlostech – 400 až 750
km/s a E-Sail bu de používat tyto
protony k pohonu kosmických
lodí,“ vysvětloval Wiegmann.

Kladně nabité paprsky E-Sailu elekt-
rostaticky odrazí protony, což potlačí
loď dopředu. Tento systém je v sou-
časné době testován v NASA. Testy
pro bíhají v řízené plazmové komoře,
která simuluje plazmu v prostoru.

Je zde mnoho možností, jak využít
plachty pro cestování vesmírem. Byl
také představen podobný koncept po-
honu s využitím slunečních paprsků.
Problém ale nastal při větší vzdálenosti
cest od slunce. Už zhruba ve vzdále-
nosti 5 AU (astronomických jednotek)
síla slunečního záření slábne a zrychlení
se tak zcela zastaví. S konceptem E-Sail
by to ale mohl být menší problém. Drá -

ty generují elektrické pole, velikost to-
hoto pole se zvyšuje se vzdáleností od
slunce. Při 1 AU by bylo zhruba 600 km2.
Ve vzdálenosti 5 AU by to už bylo asi
1200 km2. To by zase zvýšilo jeho roz-
sah zrychlení. A samozřejmě místo fo-
tonů se k pohonu používají protony.

„S neustálým tokem protonů a
zvětšující se plochou, bude E-Sail
i nadále zrychlovat ke vzdálenosti
16 – 20 AU, nejméně třikrát dále
než při použití sluneční plachty,
čímž se dosáhne mnohem vyšších
rychlostí.“ řekl Wiegmann.

NASA chce pomocí slunečního větru
"plachtit" vesmírem
Americká kosmická agentura začne testovat novou revoluční plachtu,

která bude pro svůj pohon využívat solární vítr.

v Hlavní inženýr projektu HERTS E-Sail – Bruce Wiegmann v kosmické agentuře NASA před-
vádí dlouhé tenké dráty, z kterých bude zkonstruován pohon E-Sail. Každý drát je tenký
pouze 1 mm, což je tloušťka kancelářské sponky, ale za to délky přesahující 20 km.

CADware s.r.o., Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec, e-mail: info@cadware.cz
tel/fax: 485 106 131, 485 107 114, 485 107 120, mobil: 602 648 568
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Podceňované osvětlení 
venkovních prostor

Osvětlení venkovních prostorů v
okolí rodinných domů je možné rozdě-
lit do dvou hlavních částí: účelové –
osvětlení chodníků, garáží a příjezdo-
vých cest a akcentní (efektní) – pro zvý-
raznění určitého objektu či části
zahrady. Oproti interiérovým svítidlům
se ve většině případů na exteriérová
svítidla nahlíží jako na designový prvek,
který dokáže vašemu nejbližšímu okolí
domu vtisknout individuální tvář, která
může o vás hodně vypovídat.

Při výběru venkovního svítidla je
nutné věnovat pozornost krytí IP (min.
IP44 pro svítidla mimo přístřešek) a vy-
zařovacím vlastnostem svítidla (zda se
vybrané svítidlo hodí pro danou apli-
kaci). Naopak výrobce venkovního sví-
tidla musí zvolit a použít takovou
kombinaci materiálů, které budou
dlouhodobě odolávat nepříznivým
venkovním klimatickým podmínkám. 

Společnost Schrack Technik nabízí
ve svém portfoliu mimo jiné celou škálu
zahradních svítidel. V dalších částech
článku vám nastíníme řešení osvětlení
terasy, chodníků, fasád a domů, osvět-
lení objektů a zajímavá dekorativní sví-
tidla. Svítidla od Schrack Technik zaru -
čují výborný poměr mezi cenou a nabí-
zenou kvalitou.

Osvětlení terasy 
– obytné plochy v přírodě
Osvětlení na vaší terase, lodžii nebo

balkónu by mělo vytvořit příjemnou
odpočinkovou atmosféru a mělo by být
v symbióze se stylem nábytku ve ven-
kovním prostoru. Osvětlení těchto pro-
stor by mělo být efektní, a přesto by
mělo poskytovat dostatečné osvětlení.
Je vhodné především myslet na lokální
cílené přisvětlení prostoru, kde by se
měly připravovat pokrmy v průběhu
grilování (pozn. autora: každý přece
chce dobře vidět, co si vkládá do úst),
či prostor pro četbu. K tomuto účelu
může vhodně posloužit přenosná
lampa PLENUM SWING, která je mo-
bilní a lehce zavěsitelná.

Terasa je vhodným místem pro umís-
tění volně stojících svítidel nebo
sloupků. Použít můžete i nástěnná sví-
tidla pro nasvětlení přiléhající fasády.
Volně stojící lampy nebo venkovní svě-
telné objekty mohou designově dotvá-
řet charakter svítidel použitých v
interiéru. Např. přenosná venkovní zá-
věsná svítidla ROTOBALL SWING dají
vašemu prostoru nový důraz. Jsou indi-
viduálně nastavitelná, ve třech velikos-
tech a v kombinacích s přenosnými

podlahovými svítidly ROTOBALL
FLOOR vytváří jedinečnou atmosféru.
Svítidla ROTOBALL jsou translucenční
světelné objekty a vybírat si můžete z
tvaru koule, elipsy a kostky. 

Na terase či lodžii můžou dobře pos-
loužit některá nástěnná svítidla např.
MERIDIAN BOX 2. Pro dotvoření atmo-
sféry můžete použít světelné objekty
např. DETT, které jsou mobilní a dají se
snadno přemístit do míst, kde právě
probíhá zábava či relaxace a to nemusí
být vždy pouze prostor terasy.

Osvětlení chodníků 
– bezpečnými kroky 
až ke vchodu
Dostatečná a rovnoměrná osvětle-

nost chodníků a přístupových cest na-
pomáhá bezpečnosti při pohybu osob
a jejich snadné orientaci. Osvětlení by
vás mělo doprovázet až ke vchodu,
abyste se cítili bezpečně v situacích
jako jsou večerní procházka, vynášení
odpadků či pozdní návrat z práce. 

Ing. Eliška Kačerová

Venkovní osvětlení může navodit příjemnou atmosféru během celého roku. Na jaře
vám venkovní svítidla představí zahradu v plném rozpuku, v letních měsících vás do-
provodí u grilování s přáteli, na podzim dá vyniknout pestrým barvám podzimu, které
jsou na vaší zahradě, a v zimě můžete pozorovat odlesky světla na napadaném sněhu. 
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Nemělo by se zapomínat ani na osvět-
lení samotného dveřního prostoru,
není nic horšího, než když vám ve tmě
upadnou klíče a vy je musíte hledat. Pro
osvětlení přístupových cest (chodníků)
jsou vhodná svítidla sloupkového typu.
Tato svítidla svým tvarem mohou fun-
govat i jako dekorativní předměty ve
vaší zahradě za denního světla.

Zemní svítidla nejsou vhodnou vol-
bou pro osvětlení chodníků. Většinou
se používají pro nasvětlení předmětů
ze země směrem nahoru např. fasády,
stromů apod. Pokud jsou umístěna v
chodníku, pak se jedná spíše o svítidla
pro orientaci než pro plnohodnotné
osvětlení.

Osvětlení fasád a domů 
– vždy upoutá pozornost
V soukromém nebo komerčním pro-

středí si díky vhodnému osvětlení fa-
sády můžete vytvořit vizuální efekty,
které dají vyniknout danému objektu.

Vhodným venkovním osvětlením fasád
či domů můžete docílit odlišení se od
okolí. Venkovní osvětlení objektu u ob-
chodních a kancelářských budov napo-
máhá zdůraznit obchodní značku. V
každém případě je venkovní osvětlení
prostředkem komunikace, jeho účelem
je upoutání pozornosti a vnesení no-
vého rozměru stavby.

1. Osvětlení fasád veřejných objektů
V posledních letech nabývá osvět-

lení fasády na významnosti a stává se
každodenní součástí veřejného měst-
ského prostoru. Pro dosažení potřeb-
ných efektů lze použít vestavná zemní
svítidla a světlomety, díky nimž dostanou
stavby nový rozměr. U osvětlování veřej-
ných objektů je nutné být ohleduplný k
okolí např. umístit svítidla tak, aby nedo-
cházelo k oslnění řidičů atd.

2. Osvětlení fasád v privátní sféře 
V privátní sféře se osvětlují zejména

vstupy, vjezdy do garáží apod. Nic-
méně u architektonicky originálních
staveb lze vhodným osvětlením fasády
docílit vyniknutí celé stavby. Osvětle-
nost by měla být dostatečná především
u vstupů a vjezdů do domu, které lze
docílit použitím nástěnných svítidel po
obou stranách dveří.

Osvětlení objektů v zahradě
Cílem osvětlení objektů v zahradě

(např. volně stojící stromy, kameny,
sochy, jezírka) je učinit svítidla téměř
neviditelná v průběhu dne a v noci má
osvětlení dát vyniknout nasvětleným
objektům. Jako vhodné řešení jsou sví-
tidla s kotvícím bodcem nebo reflek-
tory, které umožňují snadnou montáž a
jsou rozměrově malé a decentní. Díky
přívodnímu kabelu, opatřeného zá-
strčkou, jsou snadno přemístitelná.
Vhodné umístění je například vedle
kmenu stromu s nasměrováním světla
do koruny.

Mnoho typů bo-
dových světel má
zároveň otočnou
hlavu, díky níž je
směřování velice
jednoduché. Mezi
oblíbené modely
ze sortimentu Schrack Technik patří např.
LED NAUTILUS a NAUTILUS SPIKE LED
KOMPAKT s bodcem do země.

Kompletní sortiment svítidel si mů-
žete prohlédnout ve specializovaných
katalozích, které si můžete prolistovat
online či objednat zdarma v eshopu
Schrack Technik. Část katalogů je de-
signových (např. BIG WHITE 2016),
který by vám měl pomoci s inspirací a
druhá část katalogů je více technických
(např. Světelná řešení 2014), který je
určen spíše pro světelné techniky. Je-
jich výčet naleznete na www.schrack.cz
v rubrice Podpora – E-katalogy pod
sekcí KATALOGY OSVĚTLENÍ.

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz • www.schrack.cz
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Když dojde u strojů a zařízení k nou-
zovému stavu, například při otevření
ochranných dveří nebo porušení svě-
telné závory, pak je třeba okamžitě od-
pojit napětí na výstupech. Jednoduchou
metodou pro dosažení bezpečných vý-
stupů je kombinace bezpečnostních
relé se sběrnicovými moduly K3. Pro
menší aplikace s předvídatelnými poža-
davky je to praktické řešení.

Pokud chcete realizovat instalační ře-
šení na základě systému Cube67, které
má splňovat nejvyšší bezpečnostní po-
žadavky, pak je pro vás kombinace
kompaktního a bezpečného sběrnico-
vého modulu MVK Metall Safety s mo-
duly Cube67 K3 atraktivním řešením.
Pomocí bezpečnostních výstupů na
MVK Metall Safety, ovládaných řídícím
systémem s PROFINET/PROFIsafe, se

na modulu K3 vytvoří až 12 bezpeč-
nostních výstupů. Jsou rozděleny do
dvou bezpečnostních obvodů po třech
dvoukanálových portech M12. Snadno
a jednoduše se tak znásobí počet bez-
pečnostních výstupů - jednoduchý, ale
účinný způsob pro zvýšení konkurence-
schopnosti strojů a zařízení.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz.

výrazné zvýšení počtu
bezpečnostních výstupů

Moduly Cube67 K3 v kombinaci s MVK Metall Safety

Na bezpečnostní techniku se v oblasti auto-
matizace klade velký důraz: optimální
ochrana člověka a stroje má vždy vysokou
prioritu. Kombinací modulárního sběrnico-
vého systému Cube67 a bezpečnostního
sběrnicového modulu MVK Metall Safety
lze jednoduchým způsobem značně zvýšit
počet bezpečnostních výstupů přímo na
stroji. Ušetří se tím prostor v rozváděči, pro-
tože lze vynechat bezpečnostní relé.

MVK Metall Safety Cube67 DO6 (DO6) E 6xM12 K3
16 digitálních výstupů

pro pasivní safety

Cube67 DO8 C Valve CPV K3
SUB-D9, 4x externí napájení
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Rychle se rozvíjející oblast LED tech-
nologií přináší nové požadavky na
energeticky úsporná svítidla a v tomto
ohledu nezaostává ani výrobce napáje-
cích zdrojů MeanWell. Nová řada
zdrojů série ELG rozšiřuje nabídku o vy-
soce účinné a kvalitní napájecí zdroje s
5 letou záruční lhůtou.

Jsou vhodné pro LED svítidla, ve-
řejné osvětlení, reklamy, průmyslové
areály, haly, historické objekty a další.

Napájecí zdroje série ELG verze D2
se programují jednorázově pomocí mo-
dulu SDP-001 dle požadavků zákazníka
pro konkrétní účel či lokalitu a při ná-
sledném provozu již nejsou vyžadovány
žádné další zásahy či dodatečné úpravy.

Příkladem může být použití pro ve-
řejné osvětlení. LED svítidla jsou dnes
velmi rozšířená a přínáší nemalé
úspory. Programovatelný zdroj ELG
umožňuje nastavení nejen s ohledem
na roční období, letní a zimní provoz,
ale i denní dobu a hodinu, kdy je na uli-
cích během nočních hodin minimální
pohyb a může být intenzita svícení

omezena. Navíc program umožňuje zo-
hlednit dobu použitelnosti LED, jejichž
svítivost se časem snižuje, nastavením
maximálního výkonu v závislosti na
předpokládanou životnost.

Zdroje ELG řadíme k výrobkům ohle-
duplným vůči životnímu prostředí a je-
jich použití má na něj pozitivní dopad.
Vysoká kvalita předurčuje výrobky k
dlouhodobému užívání, předchází nut-
nosti častých výměn, které jsou finančně
nákladné, a vyřazená nefunkční zařízení
představují ekologickou zátěž. Tím, že
je možné regulovat zatížení zdroje, se

prodlužuje nejen jeho životnost, ale ži-
votnost celého zařízení. Dalším ožeha-
vým problémem, který je možné řešit
pomocí zdroje ELG verze D2 a D, je svě-
telné znečištění. Díky funkci omezující
svícení v době nočního klidu na mini-
mální přípustnou hodnotu s ohledem
na bezpečnost provozu, by mohlo dojít
k významnému snížení světelného
smogu. Díky všem těmto jedinečným
vlastnostem byl zdroj ELG vybrán do
soutěže Zlatý Ampér 2016.

napájecí zdroj MeanWell série ELG 
s funkcí inteligentního řízení stmívání
Výrobce MeanWell uvádí na trh inteligentní napájecí zdroj série ELG verze D2 a D „Smart Timer Dimming“,
jehož jedinečnou výhodou je spojení několika funkcí do jednoho zařízení, doposud řešených samostatným
příslušenstvím pro řízení výstupu (stmívače, časovače) od různých výrobců bez záruky kompatibility. Zdroj
řeší nejen napájení ale i řízení stmívání s ohledem na roční období, denní dobu a hodinu, s nastavitelnou in-
tenzitou, adaptivním chováním, s výraznou úsporou energie a prodloužením životnosti celého zařízení.

Nejžhavější novinkou je série ELG verze D2 a D 
s programovatelným výstupem:
• nastavení úrovně maximálního výstupního proudu, např. 66% nebo 700mA

• nastavení konstantního světelného výkonu = prodloužení životnosti 

LED modulů v závislosti na délce jejich používání

• nastavení úrovní a doby stmívání ve 3 různých profilech 

i s adaptivním nastavením

• nastavení jemných přechodů mezi intervaly

• definování doby životnosti

AKAM s.r.o.
Vodařská 232/2

619 00 Brno - Horní Heršpice

Tel.: +420 539 085 070
Mobil: +420 604 66 88 96 

e-mail: info@akam.cz
www.akam.cz
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Murrelektronik nabízí mnoho řešení
pro různé aplikace a požadavky s úžas-
ným poměrem ceny a výkonu.

V případě, že je nutné odpojit napětí
pro výstupy modulů a tím bezpečně vy-
pnout dotčené komponenty stroje, lze
realizovat bezpečnostní instalace při
součinnosti pasivních bezpečnostních
sběrnicových modulů a spolehlivých
bezpečnostních relé. U sběrnicových
modulů lze využít známé a osvědčené
standardní produkty, díky nim je začá-
tek snadný.

V podobě MVK Metall Safety a
Cube20S nabízí Murrelektronik také vy-
soce sofistikovaná bezpečnostní řešení.
Ve spojení s Fail-Safe řídící jednotkou
(F-PLC) lze dosáhnout bezpečnostních
vstupů a výstupů. Protože se používá
sběr nicový protokol PROFINET/
PROFIsafe, je spolehlivý přenos bez-
pečnostně důležitých dat zajištěn. Jsou
tak splněny i nejpřísnější bezpečnostní
normy. Rozsáhlé diagnostické možnosti
pak jedinečně usnadňují ovládání.

Klasickou oblastí využití je integrace
obouručních ovládání, obvodů nouzo-
vého vypnutí, bezpečnostních zámků
dveří, bezpečnostních rohoží nebo svě-
telných závor. Často lze takové bezpeč-
nostní prvky nalézt v obráběcích stro -
jích a obráběcích centrech, v zařízeních
tvářecí techniky a pro zpracování ple-
chu, ve slévárenských zařízeních, kovár-
nách a také v řezacích a svařovacích
zařízeních.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz

Chcete optimálně
chránit osoby i stroje?

Pak se stačí seznámit 

s řešením bezpečnostní 

techniky od společnosti 

Murrelektronik.

Na bezpečnostní techniku se
v oblasti automatizace klade
velký důraz a koncepce de-
centralizovaných instalací od
společnosti Murrelektronik
umožňuje dosažení vysokých
bezpečnostních kategorií pro
celý systém.

MVK Metall Safety
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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. Sor-
timent skříní lze i na základě požadavků neustále rozšiřovat.
Stačí, když nám sdělíte požadavek, doložíte parametry a cer-
tifikaci 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 ově-
ření 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 uživatelské
popisky. Ty Vám mimo jiné pomohou i ve fázi rozmístění pří-
strojů 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 zatí-
žení Vašeho zapojení přístrojů (na každé fázi) a nabídne
pouze skříně, které vyhovují jak tepelným zatížením, tak poč-
tem 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 pro-
počítá nejhorší možnou kombinaci tepelného zatížení a následně vygeneruje veškerou potřebnou
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 doku-
mentaci.

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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Galavito Heating Table
– vyhřívaný stolek prodlouží

sezónu a zvýší zisky
Přestože první jarní sluneční paprsky již vybízejí k posezení na předzahrádce, zahradě či
terase, nemají tak silnou intenzitu, aby milovníky čerstvého vzduchu dostatečně zahřály.
Mnohé restaurace tak pobyt venku svým hostům doposud zpříjemňovaly nejrůznějšími
plynovými nebo elektrickými zářiči. Obor, kterému doposud vládly plynové lampy při-
pomínající houby či elektrické stropní zářiče zahřívající pouze horní část těla, mění česká
firma Galavito s.r.o., která vyvinula a vyrábí inovativní stolky se zabudovaným infrazáři-
čem, které slouží jako venkovní topení a hřejí přesně tam, kde je potřeba, tedy od nohou.

Ece Ergüney
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Hlavní výhodou Galavito Heating
Table je, že se dá nainstalovat pod ja-
koukoliv stolovou desku a jeho provoz
je až 10 krát levnější než provoz klasic-
kých plynových zářičů, jak je známe z
teras a zahrádek dnes. Jelikož je elek-
trické topení součástí stolku, nezabírá
na předzahrádce žádné další místo. Vy-
hřívaný stolek stačí jen zapojit do zá-
suvky a díky infračervené technologii
se pocit tepla dostaví během několika
vteřin. Pokud venkovní topení není po-
třeba, stačí ho snadno vypnout a dále
používat jako běžný stůl.

Stolky používají nejlepší české re-
staurace, kterým záleží na spokojenosti
jejich zákazníků. Mezi ně například patří
steaková restaurace Beef & Beer v
Uher ském Hradišti. „Díky vyhřívaným
stolům Galavito Heating Table se nám
na zahrádce restaurace prodloužila se-
zóna, což uvítali jak zákazníci samotní,
tak i my v restauraci. Náklady na provoz
stolů jsou v porovnání s plynovými zářiči
minimální a odpadá práce s manipulací
a distribucí plynových bomb. Díky vyhří-
vaným stolům Galavito můžeme dopřát
hostům příjemné posezení ve venkov-
ních prostorách i v chladnějších měsí-
cích,“ říká Marek Šmíd, jednatel steako -
vé restaurace Beef & Beer.

Galavito s.r.o.
Feřtekova 562/24
181 00 Praha 8 – Bohnice
E-mail: info@galavito.cz
Tel.: +420 736 177 368

Obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Tureckem sice nepřed-
stavuje tak významný podíl mezinárodního obchodu obou zemí, důle-
žitost česko-tureckých hospodářských vztahů obou států stále roste.
Turecko nabízí českým firmám zajímavé obchodní příležitosti a vzá-
jemný obchod má tak velký potenciál růstu i do budoucna.

Jen za posledních 20 let se hodnota česko-tureckého obchodu zvýšila 35krát
a od počátku milénia se zvýšila více než desetinásobně. Aktuálně je český vývoz
do Turecka výrazně vyšší nežli dovoz, ale stále více českých firem hledá v Turecku
nové dodavatele, takže se rozdíl bude snižovat při zvyšujícím se celkovém ob-
jemu vzájemného obchodu.

Příležitosti se tak nabízí českým podnikům, které na tureckém trhu s více než
77 miliony spotřebitelů mohou uspět se svými výrobky. Mezi perspektivní obory
patří automobilový průmysl, rozvoj městské hromadné dopravy, dopravní tele-
matika a environmentální technologie, ale také nanotechnologie, zdravotnická
technika a zdravotnické prostředky.

Při vstupu českých firem na turecký trh nebo při jednání s tureckými dodava-
teli je vždy důležitá spolupráce s partnerem, který zná místní prostředí, kulturní
specifika a má v regionu síť prověřených kontaktů. Osobní kontakty a vazby,
které mohou českým podnikům otevřít dveře na turecký trh, mají v Turecku stále
největší hodnotu. Důležitá je také znalost turečtiny a kulturního kontextu. Častou
chybou českých podniků je, že podceňují tuto skutečnost a s vidinou ušetřených
nákladů se snaží na turecký trh prorazit samostatně. Jelikož však nemají s kul-
turně rozdílným trhem zkušenosti, jejich snaha vychází naprázdno a v konečném
výsledku vyjde mnohem dráže, než kdyby se již od začátku spojily s odborným
poradcem, který rozumí jejich obchodním potřebám.

Takovým odborným poradcem je například ČeskoTurecko, které českým firmám
poskytuje profesionální služby zahrnující průzkum trhu, vyhledání potenciálních ob-
chodních partnerů a jejich oslovení, poradenství při vývozu a dovozu zboží z Turecka
a další. Největší devízou ČeskoTurecko je perfektní znalost tureckého trhu, komu-
nikace v češtině a turečtině, proto může v úzké spolupráci s klientem pomoci na tu-
reckém trhu najít nové zákazníky nebo dodavatele. www.ceskoturecko.cz

Turecko nabízí českým
firmám zajímavé
obchodní příležitosti
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Poté, kdy byl vodič v roce 2005 před-
staven odborné veřejnosti, jej nasadila
pro testovací provoz společnost EDF v lo-
kalitě Renardieres na úseku dlouhém ne-
celých 2,5 kilometru. V roce 2008 se pro
tento vodič rozhodla polská společnost
PSE S.A., který jej použila na lince 220 kV
v rámci projektu Kozienice-Piaseczno-
Mory o celkové délce 350 kilometrů. Ná-
sledovaly další a další instalace, kdy
začaly nasazení vodiče testovat na svých
přenosových soustavách britská ENWL,
EON, RWE, portugalská EDP Energy
nebo norská společnost Tenet. Velice ma-
sivní je nasazení těchto vodičů v Polsku,
kde byl vodič nasazen již na 18 úsecích. 

Výhody vynikajících přenosových
schopností vodiče i v extrémních pod-
mínkách se osvědčily i v Rusku, kde se na-
sazuje jak v centrální části země, tak i na
Sibiři. Například 64 kilometrů vodiče
ACCC je osazeno na lince 110 kV v Novo-
sibirsku a již více než 200 kilometrů je
osazeno na lince 110 kV v regionu Kaluga
v centrálním Rusku. 

V loňském roce se pro vodič ACCC
rozhodla společnost AS Elering/Eltel,
která namontovala 70 kilometrů vodiče
na lince 330 kV v okolí estonského Talinu.
V letošním roce slouží svému účelu vodič
délky cca 105 kilometrů na lince 123 kV,
protože se pro něj rozhodla skotská firma
Scottish & Southern Energy Bhlaraidh.  

Hliníkový vodič s kompozitním
jádrem (ACCC)
V roce 2005 byl odborné veřejnosti

představen nový vodič, který zvyšuje kapa-
citu přenosu energie a snižuje svůj průvěs,
čehož je dosaženo díky nízkému koefici-
entu tepelné roztažnosti kompozitního
jádra z uhlíkových vláken. Hliníkový vodič s
kompozitním jádrem byl původně navržen
pro zmírnění přetížení přenosových linek.
Po mnoha letech testování a ověřování se
vodič ACCC vyprofiloval a nyní je známý i
jako tzv. HCLS vodič (High-Capacity, Low-
Sag – „vysoká teplota, nízký průvěs“). ACCC
vodič je oproti jiným schopen bezpečně
pracovat při teplotách do 200°C, resp.
během mimořádných provozních podmí-
nek po určitý čas i nad touto teplotou. 

Když výkonu není dost
Velice aktivní v rámci nasazování vo-

diče ACCC je belgická společnost Elia. Ta
uplatnila více než 510 kilometrů těchto
produktů v rámci své elektrizační soustavy.
První instalace unikátního vodiče se udála
v lokalitě Beringen, kde společnost vy-
brala vodič ACCC ke zdvojnásobení pře-
nosové kapacity vedení 150 kV.

V roce 2007 vznikl ze strany význam-
ného odběratele elektrické energie poža-
davek na posílení dodávek elektrické
energie z důvodu instalace nového vý-
robního zařízení. Ve stejné době jiná vý-
robní firma, vzdálená 20 km, ozná mila
ukončení výroby. Studie spolehlivosti pro-
kázaly, že v lokalitě bude docházet k pře-
tížení soustavy. Linka v daném regionu
používala hliníkový vodič vyztužený oce-
lovým jádrem (ACSR), který disponuje
maximální přenosovou kapacitou 162
MVA při maximální teplotě 75 oC. 

Elia stála před úkolem zvýšit maximální
přenosovou kapacitu v lokalitě ze 162 MVA
na 360 MVA s tím, že musela brát ohled
na:
• technický stav základů a ocelových kon-

strukcí stožárů,  
• potřebu navýšení kapacity přenosu sou-

stavy bez omezení dodávek pro výrobní
provozy, čili práce mohly probíhat vždy
jen na jednom okruhu, 

• minimalizaci dopadů na životní pro-
středí.

Počty instalací vodičů ACCC rostou
Provozovatelé přenosových soustav oceňují technické možnosti a ekonomické výhody

Již téměř 2 579 kilometrů hliníkového vodiče s kompozitním jádrem (ACCC) bylo nasazeno v přenosových soustavách
v Evropě a Rusku. Vodič ACCC se vyznačuje několika přednostmi, díky kterým se přenosové soustavy stávají výkon-
nějšími, odolnějšími a bezpečnějšími. To vše je doprovázeno výraznými schopnostmi snížit ztráty vedení, které na
celém světě představují více než 1,4 bilionu kilowatthodin ročně. Tím vším se vodič současně stává i řešením pro in-
teligentní sítě a prakticky umožňuje zakomponování větších výkonů elektrické energie z OZE či jiných decentrálních
zdrojů. S uplatněním tohoto produktu na českém a slovenském energetickém trhu pomáhá firma ODEM GROUP a.s.
- exkluzivní zástupce výrobce pro tyto regiony. O výrobě vodičů ACCC uvažuje i tradiční výrobce Laná, a.s., který i pro
tyto účely investoval do nové linky. Tu spustil ve svém závodě ve slovenském městě Žiar nad Hronom.
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Dalším z požadavků společnosti Elia
byla nutnost dodržení průvěsu nových
vodičů během maximální provozní tep-
loty. Tento průvěs nesměl být větší než u
stávajícího vodiče ACSR. 

Společnost se rozhodovala z několika
možných variant. Nabízel se hliníkový
vodič zesílený ocelí (ACSS – Aluminium
Conductor Stell Supported), Gap-type
hliníkový vodič vyztužený ocelí odoláva-
jící vysokým teplotám (GZTACSR), hliní-
kový vodič s kompozitním zesílením
(ACCR) a hliníkový vodič s kompozitním
jádrem (ACCC). 

Po zvážení všech pro a proti se nako-
nec Elia rozhodla pro vodič ACCC typu
Lisbon 325. I přes vyšší vstupní investiční
náklady rozhodlo několik jednoznačných
faktorů a výhod:
• Přenosová kapacita vzrostla dvojnásobně

oproti vodičům se stejnou plochou (s
maximální provozní teplotou 180 oC).

• Nebyly zaznamenány žádné změny v za-
tížení stávajících stožárů, které by vyvolaly
investice do případného zesílení základů
stožáru nebo ocelových konstrukcí.

• Nízkoodporový vodič s minimálním
průvěsem má pozitivní vliv na úroveň
magnetického pole.

• Vlastní náklady na natahování (montáž)
nových vodičů byly výrazně nižší.

První nasazení vodiče ACCC na linkách
spravovaných Elia skončilo úspěšně. Stá-
vající ACSR vodič (22,4 mm, nominální fá-
zový proud 662 A) na obou okruzích
150kV vedení z Mol do Beringenu byl vy-
měněn za vodič ACCC Lisbon (žíhaný hli-
níkový polymer s kompozitním jádrem,
21,78 mm, nominální fázový proud 1 380
Amper). Instalace celkem 125 km kabelo-
vého vedení probíhala hladce a skončila
před dohodnutým harmonogramem.
Dvojitý okruh byl zprovozněn v listopadu
2009. V současné době tak soustava na-
bízí dostatečnou přenosovou kapacitu a
naplňuje bezpečnostní kritérium N-1. 

Zkrocení energie z větru
Na devíti místech v celkové délce 110 km

jsou zatím nainstalovány vodiče ACCC v
Ně mecku. Jednou z lokalit, kde k této
změně (ze zištných důvodů) přistoupili, je
o oblast Hunsrük nedaleko města Koblenz. 

Společnost Westnetz je správcem, ná-
jemcem, sítě elektrické energie a plynu v
západní části Německa a je hlavním doda-
vatelem distribučních služeb. Zabezpečuje
dodávky energie pro oblast 50 tisíc km2,
délka jejich rozvodných sítí činí 195 000 km
a plynárenské sítě 26 000 km. 

Vzhledem k obrovskému nárůstu elek-
trické energie vyrobené větrnými elektrár-
nami (výroba mezi roky 2011 a 2012
vzrostla v oblasti téměř šestinásobně) a pře-
bytkům energie v síti například o nedělích,
kdy výroba elektřiny ve větrných elektrár-
nách neustávala, ale odběry byly výrazně
nižší než v pracovních dnech, bylo potřeba
zajistit bezpečný transport této přebytečné
energie do jiných lokalit v soustavě.

Řešením se stala obnova linek 110 kV
Anschluss Simmern, Koblenz-Niederhau-
sen a Pkt. Genheim-Waldlaubersheim
směřující k nové trafostanici (380/110 kV)
Waldlaubersheim. Kapacita stávajícího
vedení se měla zvýšit na 200 MVA a bylo
proto potřeba přistoupit k výměně stáva-
jících kabelů za nové.

Společnost Westnetz tak stála před
rozhodnutím, kterou ze tří navržených va-
riant využít. První varianta počítala s výmě-
nou stávajících vodičů za vodiče s vyšší
tepelnou odolností (navrhovaná provozní
teplota 180 stupňů Celsia). Proto, aby se
naplnily požadavky na výšku vodiče v
průvěsu, by se muselo rekonstruovat 16 z
celkem 32 stožárů. Celkové náklady by
představovaly 2 035 000 €.  

U druhého modelu se zvažovalo s kom-
plexní rekonstrukcí vedení 110 kV po celé
délce, resp. se zdvojením stávajícího ve-
dení (navrhovaná provozní teplota 80
stupňů Celsia). Náklady na toto řešení by
se vyšplhaly na 6 500 000 €. Nevýhodou
tohoto řešení by byla i neúměrně dlouhá
doba k získání všech potřebných povolení. 

Investor měl možnost i třetí varianty, v
rámci které šlo o výměnu stávajících vo-
dičů za HTLS vodiče ACCC typu Oslo (na-
vrhovaná provozní teplota 130 stupňů
Celsia, nominální fázový proud 1 050 A).
Pro splnění požadavku na výšku vodiče v
průvěsu by bylo potřeba rekonstruovat
pouze jednu stožárovou věž. Celkové ná-
klady činily 2 093 600 €. Největší položkou
byly inovované vodiče ACCC, které jsou
cca čtyřnásobně dražší než vodiče navrho-
vané ve variantě č. 1. Ale… I když vstupní
investice varianty č. 1 byly o něco málo
nižší než u varianty č. 3, investor zohlednil
další podstatné faktory. Především se jed-
nalo o krátký čas realizace, protože nebylo
nutné věnovat dlouhý čas pro získání po-
třebných povolení. A to mělo zásadní vliv
na rozhodnutí, protože koncem roku 2012
se chystalo spuštění dalšího velkého vý-
konu větrných elektráren a bylo potřeba
rychle jednat. Svou roli ve výběru hrály
ekonomické důvody, především pak mini-
malizace přenosových ztrát, které vodiče
ACCC díky svým vlastnostem umožňují.
Neméně významným faktorem byla i
snaha o zisk důležitých provozních zkuše-
ností s novými technologiemi. Vlastní vý-
měna vodičů pak proběhla úspěšně od
začátku června do konce srpna 2012. 

Ing. Ivan Baláš, MBA, předseda předsta-
venstva společnosti ODEM GROUP a.s.

Hořejší nábřeží 1715/11
150 00 Praha 5

www.odem-group.eu
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Nová tlačítka nouzového vypnutí a reseto-
vací tlačítka od společnosti Murrelektronik
můžete nyní velmi snadno integrovat do
vašich elektronických instalací prostřednic-
tvím konfekcionovaných standardních ka-
belů M12. Jde o řešení, které šetří čas a
vyhnete se tak riziku chybného zapojení.
Díky jednoduchému připojení systémem
„Plug & Play“ jsou tyto kruhové konektory
vhodné pro širokou škálu strojů a systémů.

Přístroje jsou vhodné pro použití v široké
škále aplikací: od těch nejjednodušších řešení
se základními funkcemi po vysoce sofistikované
aplikace. Jsou žádané především v oblastech,
kde se umísťují jednotlivé ovládací a signalizační
prvky na decentralizovaných pozicích, například
na bezpečnostních plotech nebo na výrobních
pracovištích.

Varianty s velmi kompaktní konstrukční šířkou
42 mm se perfektně hodí pro připojení na stan-
dardní hliníkové profily. 72 mm modely jsou k
dispozici volitelně také s osvětlovacím prsten-
cem a ve variantách s ochranným límcem zabra-
ňujícím náhodnému spuštění.

Pro více informací navštivte 
www.murrelektronik.cz

Vypínejte 
a resetujte
bezpečně
Rychlé a bezchybné spojení

pomocí standardních kabelů
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Soutěž 

o 3 poukazy

pro 2 osoby 

na pobyt 

na Vysočině

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 Forenergo” – možno objednat od 19. března 2016

nebo po ukončení veletrhu Amper
“Co najdete na mezinárodním a 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 zapleceného období bude článek
sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné dále vyhledat 
např. pomocí přednastavených tagů nebo pomoci 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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Tesla s modelem 3 nejprve
uspokojí zákazníky v USA
Tesla Model 3 bude konečně mít svou
světovou premiéru 31. března ve 20:30
hodin kalifornského času, což u nás bude
na apríla prvního dubna. Chcete-li být
jedním z prvních majitelů tohoto výji-
mečného vozu, připravte se na čekání v
hodně dlouhé frontě. První vozidla . . .
Datum: 28.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Elon Musk konečně představil
Teslu model 3. Není to apríl!
Tesla právě před několika minutami ve
20.30 hod. pacifického času (5.30 hod stře-
doevropského času) představila za vel-
kého zájmu médií v Hawthorne v Kalifornii
svůj dlouho očekávaný model 3. Během
24 hodin před oficiální premiérou, kdy se
také spustil rezervační systém . . .
Datum: 01.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Infračervené kamery nejsou
určeny jen k měření teploty
V dnešní době jsou spolehlivost a kvalita
klíčovými faktory. Kontinuální sledování a
vyhodnocování kvality výroby  v reálném
čase představuje důležitý monitorovací a
kontrolní nástroj. Infračervené kamery a
detektory pomáhají při  průběžné i ko-
nečné kontrole výroby a řízení . . .
Datum: 02.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Siemens na veletrhu AMPER
2016: Vstupte s námi do světa
digitalizace
Společnost Siemens představí na vele-
trhu AMPER 2016 svou vizi digitalizace.
Od 15. do 18. března předvede na stánku
4.01 v pavilonu P ucelené portfolio vý-
robků a řešení pro průmyslovou automa-
tizaci, energetiku  . . .
Datum: 05.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Přednáškové turné Schracku 
s prohlídkou světových zemí
Rok 2016 je pro firmu Schrack Technik
rokem 25. narozenin na českém trhu.
Proto pro všechny odborníky z řad
elektro připravili rozmanitě koncipované
Informační dny. V každém městě navštíví
jednu světovou zemi a proletí tak celý
svět. Tak neváhejte, nastupujte . . .
Datum: 23.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Router Turris na bázi open
source ochrání domácí síť
Sdružení CZ.NIC získalo za svůj bezpeč-
nostní projekt Turris mezinárodní cenu
iPACSO v kategorii Innovative Cyber Se-
curity or Privacy Research. Název pro-
jektu Turris je odvozen z latinského slova
pro věž - budovu, která často sloužila k
včasnému varování před blížícím . . .
Datum: 12.04.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti 
při přípravě, výstavbě, rekonstrukci, 
provozu a údržbě energetických zařízení.

Projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti 
při přípravě, výstavbě, rekonstrukci, 
provozu a údržbě energetických zařízení.

 
Mix Max Energetika
www.mixmaxenergetika.cz

Štefánikova 560/38a, Brno 612 00, tel.: (+420) 541 216 060, e-mail: info@mixmaxenergetika.cz

• Energetický management pro veřejnou správu
• Optimalizace energetických soustav
• Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě
• Zpracování žádostí o dotace
• Zpracování energetických posudků, auditů a PENB
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Pomůcky: Noah, Olt, Sakala

Tajenka: Walther: Qui gladio ferit, gladio perit! Kdo mečem smrt nosí... (dokončení v tajence)
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Křížovka o poukaz na pobyt na Vysočině pro vylosovaného výherce správně vyluštěné křížovky

Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží poukaz pro 2 osoby na pobyt na 2 noci v Penzionu U ztraceného
mládí v Rokytně v Novém Městě na Moravě. Správné znění tajenky posílejte do 30. června 2016
mailem na adresu: vydavatel@volty.cz. Do předmětu napište „TAJENKA – FOR ENERGO“. 
Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme 1. července na hlavní straně našeho portálu www.volty.cz

i-CHARGE Triberium 
Fast Charger
Speciální nabíjecí stanice pro frekvento-
vaná místa podél hlavních dopravních
tepen a do komerčních a obchodních
zón. Pomocí i-CHARGE Triberium Fast
Chargeru a vysokého nabíjecího výkonu
od 60 kW umožní rychlé nabíjení elektro-
mobilů až na kapacitu 80 % baterií . . .
Datum: 20.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Celostátní turné Schracku
mělo v Ostravě velký úspěch
Na včerejší informační dny společnosti
Schrack Technik v Ostravě přišlo přes 180
účastníků. Společnost s 25letou tradicí v
České republice a s obratem přes 750 mi-
lionů korun má u nás 90 zaměstnanců. V
rámci programu představila širokou škálu
produktů, e-shop i softwarovou podporu.
Datum: 29.04.2016                     ) více na www.volty.cz
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Pasivní dům s inteligentním
ovládáním Haidy
Náš dům má rozlohu 120 m2, 3+1 (obý-
vák, ložnice, dětský pokoj, kuchyně, velká
hala a technická místnost, koupelna, WC
a terasa se zahradou). Na zahradě máme
pětikubíkovou nádrž na dešťovou vodu
pro zavlažování. Před obývacím pokojem
máme terasu, kde je hotová příprava . . .
Datum: 08.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Výkon 1200 MW za 150 mld. Kč
– Hornsea Project One
Velká Británie, ještě nedávno uhelná vel-
moc, buduje největší světovou farmu
Hornsea Project One o odhadovaném vý-
konu 1,2 GW. Minulý měsíc byl učiněn
důležitý krok k jejímu uvedení do pro-
vozu. Dánská společnost DONG Energy,
jíž projekt patří, podepsala smlouvu . . .
Datum: 09.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Roboti IRB 6700 zefektivní 
výrobu u Valmet Automotive
Jedná se o největší zakázku na průmys-
lové roboty, která byla uzavřena v ABB ve
Finsku. Celkový počet robotů ABB doda-
ných firmě Valmet Automotive se zdvoj-
násobí na více než 500 kusů. Aktuálně
ohlášená nová výrobní linka je zcela nový
projekt, který bude . . .
Datum: 10.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Dálkový monitoring pomocí
sítí mobilních operátorů
Společnost Siemens rozšířila svoji řadu
vzdáleně ovládaných stanic (RTU – Re-
mote Terminal Unit) o model Simatic
RTU3030C. Kompaktní modul se vyzna-
čuje energeticky vysoce úsporným pro-
vedením. Stanici lze používat pro
monitorování míst měření ve velmi . . .
Datum: 12.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Jednožilové vodiče pro průmys-
lové rozváděče i těžební plošiny
Rozváděčová technika tvoří pomyslné
srdce mnoha strojů a zařízení. Z pohledu
kabeláže jsou rozváděče a interní kabeláž
synonymem pro jednožilové vodiče. O
zkušenosti s jejich používáním se může
podělit i jeden z významných výrobců
rozváděčů, firma Elektro Kroměříž . . .
Datum: 18.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Tlačítka pro nouzové vypnutí
a reset s přípojením M12
Nová tlačítka nouzového vypnutí a rese-
tovací tlačítka od společnosti Murrelekt-
ronik můžete nyní velmi snadno
integrovat do vašich elektronických in-
stalací prostřednictvím konfekcionova-
ných standardních kabelů M12. Jde o
řešení, které šetří čas  a vyhnete se tak . . .
Datum: 13.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Virtualizované prostředí pro
stabilitu a účinnost sítě
Nový virtuální stroj společnosti Siemens
zvyšuje stabilitu a účinnost sítě. Je klíčo-
vým požadavkem pro digitalizaci prů-
myslu a průmyslový Internet věcí.
Ruggedcom VPE1400 (Virtual Processing
Engine) je virtualizované prostředí vytvo-
řené pro směrovač Ruggedcom . . .
Datum: 06.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Servosystém pro náročné aplikace
zvyšuje produktivitu a flexibilitu
Společnost Siemens rozšířila svoji rozsá-
hlou nabídku pohonů pro SERVO apli-
kace o převodový servomotor Simotics
S-1FG1, který je optimálně seřízen pro
provoz s měniči Sinamics S120. Kom-
pletní integrace celého systému v rámci
koncepce Plně integrované . . .
Datum: 25.04.2016                     ) více na www.volty.cz

České firmy musí reagovat na
4. průmyslovou revoluci včas
České vysoké učení technické v Praze
uspořádalo dne 11. dubna 2016 česko-
německý workshop na téma Průmysl 4.0.
Jeho účastníky bylo mimo jiné osm před-
ních vědeckých osobností německého
výzkumu včetně prof. Wolfganga Wahls-
tera a prof. Wolfa-Dietera Lukase, kteří . . .
Datum: 15.04.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Termografická diagnostika 
v praxi
Termografie se v české energetice a elek-
trotechnice používá již více než 20 let. 
Začátky byly z důvodu vysoké ceny ter-
mokamer nesmělé a tato diagnostika
byla nejprve zaváděna u velkých energe-
tických společností. S postupným snižo-
váním cen se tato diagnostická . . .
Datum: 07.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Další vydání 
tištěné edice Volty.cz
již na Mezinárodním 
strojírenském
veletrhu!
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Se servisem bezpečně 
a efektivně
Většina z nás využívá zázemí kancelář-
ských a průmyslových prostor a považu-
jeme za samozřejmost, že vše funguje
tak, jak má. Málokdo kromě zkušených
odborníků si ovšem dokáže představit, co
všechno se za touto na první pohled jed-
noduchou a banální funkčností skrývá . . .
Datum: 29.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní senzor zaujal
Obamu i Merkelovou
Německá kancléřka Angela Merkelová a
americký prezident Barack Obama byli
prvními, kdo si mohl toto pondělí na ve-
letrhu v Hannoveru vyzkoušet nový inte-
ligentní senzor ABB. Oběma významným
představitelům bylo předvedeno, jak in-
teligentní senzor ABB dokáže zvýšit . . .
Datum: 27.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Chytré sítě a chytrá domácnost
se společností Panasonic
Používání energií chytrým způsobem je
stále více a více zajímavé. To je i důvo-
dem, proč společnost Panasonic stále
rozšiřuje své produktové portfolio 
o komponenty pro chytré sítě (smart
grid) a chytré domácí aplikace (smart
home applications) . . .
Datum: 28.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Google chce svou optickou síť
pro Los Angeles a Chicago
Los Angeles představuje obzvláště vyni-
kající příležitost pro Google Fiber, jak se
tato technologie nazývá. Tato příležitost
spojuje v sobě neuvěřitelnou hustotu
osídlení v některých oblastech s enorm-
ním růstem dalších měst. Pokud lze Go-
ogle Fiber zavést v Los Angeles . . .
Datum: 02.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní dům, 
nad čím se zamyslet
Chcete mít větší kontrolu nad svým
domem, i když jste na dovolené? Nebaví
vás obcházet okna, abyste zatáhli žalu-
zie? Chcete jednoduše nastavovat tep-
lotu v domě? To vše můžete jedním
dotykem ovládat ze smartphonu. Chytrá
elektroinstalace umožňuje řídit vaše . . .
Datum: 24.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové regulátory teploty řady
KT.R s vyšší odolností
Regulátory teploty řady KT.R jsou ná-
stupci regulátorů řad KT KT2, KT4, KT7,
KT8 a KT9. Zákazníci mohou těžit z pozo-
ruhodného rozšíření nabídky funkcí, jako
je mimo jiné rychlé a snadné ovládání,
zjednodušená konfigurace a funkčnost,
čitelnost displeje a kompaktní design . . .
Datum: 05.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Nohy v teple na venkovní 
terase či předzahrádce
To chce klid a nohy v teple, říká známá
průpovídka. Problém pocitu chladu při
sezení na restaurační předzahrádce nebo
na terase kavárny řeší mladá dynamická
firma Galavito s.r.o. Tato česká firma vyvi-
nula, vyrábí a prodává inovativní elek-
trické topení Galavito Heating Table . . .
Datum: 16.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Schrack Design – softwarová
podpora pro každodenní práci
Společnost Schrack Technik spol. s r.o.
nyní nově přichází s uceleným softwaro-
vým balíčkem s názvem Schrack Design.
Ten slouží jako projekční nástroj pro
návrh rozváděčů včetně kompletní doku-
mentace. Tento software vám pomůže
snadno a spolehlivě navrhnout  . . .
Datum: 04.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Apple včera představil 
iPhone SE
Včerejší den byl pro americká média ve-
lice nabitý. Návštěva amerického prezi-
denta Baracka Obamy na Kubě,
Trumpovo sebevědomé tažení o listopa-
dový finální souboj o Bílý dům a hlavně
obrovská mediální událost v kalifornském
Cupertinu, kde byl veřejnosti . . .
Datum: 22.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Modré světlo rozsvítí lepší 
povědomí o autismu
Skupina ČEZ se i letos připojí k osvětové
kampani  “Česko svítí modře“, která má
zvýšit povědomí veřejnosti o problema-
tice autismu. Své provozy či administra-
tivní budovy napříč celou republikou
proto v noci z 2. na 3. dubna rozsvítí
modře. Modrá je totiž symbolem . . .
Datum: 02.04.2016                     ) více na www.volty.cz

ČEZ chce letos přijmout 52 lidí
pro provoz distribuční soustavy
ČEZ Distribuční služby, člen Skupiny ČEZ,
nabízí zaměstnání absolventům s výuč-
ním listem v oboru Elektrikář-silnoproud
nebo s maturitní zkouškou v oboru Elek-
trotechnik. Na jaře proto její zaměstnanci
navštěvují 40 škol s elektro zaměřením v
Čechách i na Moravě a prezentují . . .
Datum: 26.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Je evropská energetika bezpečná?
Odpověď nabídne ENERGO SUMMIT
Energetická unie, dekarbonizace a bu-
doucnost české energetiky ve vztahu k
Evropské unii a světovým trhům jsou
hlavními tématy, kterým se bude věnovat
letošní ENERGO SUMMIT. Druhý ročník
tohoto významného setkání energetických
odborníků proběhne dne 10. 5. 2016 . . .
Datum: 03.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Hager vector II outdoor: 
šampion mezi rozváděči 
do venkovního prostředí
Instalaci rozváděčů do venkovních pro-
stor řeší občas každý profesionál. Takže
samozřejmě víte, že pro tyto prostory je
na rozváděče kladen požadavek na vyšší
krytí (IP). Už méně známý je fakt, že . . .
Datum: 30.03.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Robotické pracoviště od ABB
pomáhá s výukou na školách
ABB Robotika vyvinula školicí set s prů-
myslovým robotem, který podporuje
technické vzdělávání a tím uplatnění ab-
solventů na trhu práce. Společnost dnes
oficiálně předala školící robotické praco-
viště vybavené simulačním softwarem
RobotStudio prvnímu zákazníkovi . . .
Datum: 12.03.2016                     ) více na www.volty.cz
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Hlídání izolovaných sítí 
pomocí hlídačů izolačního
stavu HIG (Hakel Isolguard)
Společnost HAKEL, dlouholetý výrobce
hlídačů izolačního stavu a svodičů pře-
pětí, výrazně inovovala svou základní
řadu hlídačů HIS a nyní nabízí mikropro-
cesorem řízené hlídače izolačního . . .
Datum: 21   .01.2016                     ) více na www.volty.cz

Panasonic uvádí ekonomickou
variantu výkonného PLC FP7
Vyšší výkon spolu s menšími rozměry,
rozsáhlé komunikační funkce a integro-
vané řízení pohonů – to vše dělá z tohoto
ekonomického PLC ideálního “všeuměla“.
Jeho malé rozměry umožňují vestavbu i
do stávajících výrobních linek např. pick-
and-place strojů, kde prostor pro . . .
Datum: 27.01.2016                     ) více na www.volty.cz

Čisté řešení: konektory 
do prostředí s vysokými 
požadavky na hygienu
Hygiena je v potravinářském průmyslu
naprostou prioritou. To má dalekosáhlý
dopad na celý výrobní systém. Společ-
nost HARTING Technology Group v sou-
časné době uvádí na trh řadu  . . .
Datum: 20   .01.2016                     ) více na www.volty.cz

Nové průmyslové kamery 
Giganetix SMARTEK Vision
Chorvatská společnost SMARTEK Vision
patří mezi světové  výrobce kamer pro
strojové vidění. Ucelená řada kamer  Gi-
ganetix a Giganetix Plus nabízí výrobcům
kamerových  systémů nové možnosti v
integraci kamer a rozšiřuje oblasti použití
průmyslových kamer . . .
Datum: 27.01.2016                     ) 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 Evrop-
ská organizace pro jaderný výzkum
(CERN) v Ženevě. Urychlovač buduje
ruský Spojený ústav jaderných . . .
Datum: 15   .02.2016                     ) více na www.volty.cz

Systém mobilního osvětlení
SGL pro travnaté hrací plochy
Holandská společnost SGL Stadium Grow
Lighting nabízí kompletní systém mana-
gementu fotbalových hřišť s cílem dosa-
žení růstu a vývoje trávníku za všech
možných podmínek i za herního provozu.
Tímto systémem lze nastavit herní
harmono gram se zvýšenou zátěží  . . .
Datum: 21.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Frekvenční měnič ACH580
Jednotka ABB Pohony nově představila
frekvenční měnič ACH580, určený speci-
álně pro široké použití v oblasti vytápění,
větrání a klimatizace (HVAC). ACH580 má
prověřené potlačení harmonických jevů,
intuitivní ovládací panel a vestavěný ko-
munikační protokol BACnet. Tento měnič
představuje nový standard  . . .
Datum: 29   .02.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Maroko má největší solární
elektrárnu na světě
Maroko postavilo na Sahaře největší so-
lární elektrárnu na světě. Elektrárna,
známá jako energetický komplex Noor-
Ouarzazate, bude do roku 2018 schopna
zásobovat elektřinou více než milion
domů a sníží emise oxidu uhličitého o
760.000 tun ročně. Elektrárna využívá . . .
Datum: 23.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Spolehlivý pomocník při vý-
běru kabelové konfekce Lapp
Hledáte určitý typ patchkabelu, předem
osazený spojovací kabel pro systém op-
tického přenosu dat nebo pro
snímače/akční členy a jste ztraceni v širo-
kém portfoliu různých produktů skupiny
Lapp? Ztratit se ve více než 40 000 arti-
klech v naší nabídce je velice . . .
Datum: 20   .01.2016                     ) více na www.volty.cz

Ohlédnutí za veletrhem
AMPER 2016
Včerejším dnem skončil letošní veletrh
AMPER, který se konal ve 3 halách brněn-
ského výstaviště. Hned první den navští-
vil veletrh AMPER ministr obrany ČR, pan
Martin Stropnický. Veletrhu se zúčastnilo
přes 600 společností z 23 zemí světa. Do-
statečná mediální pozornost byla . . .
Datum: 19.03.2016                     ) více na www.volty.cz

FIOT 365 – prediktivní údržba
v jednom systému
Společnost FOXON na veletrhu AMPER
2016 představí konkrétní řešení pro reali-
zaci požadavků Industry 4.0 v průmyslo-
vých podnicích. Pro začátek jsme se
zaměřili na nejžádanější oblast součas-
ného průmyslu, kterou je Condition Mo-
nitoring. Výrobní podniky se postupně . . .
Datum: 18.03.2016                     ) více na www.volty.cz

Vítejte v podzemní 
laboratoři v Boulby
Podzemní laboratoř Boulby na pobřeží v
severovýchodní části Anglie v hrabství
Yorkshire je vědecké zařízení nacházející
se 1100 m hluboko pod zemí. Boulby je
jednou z několika laboratoří na světě
zkoumajících temnou hmotu, přesněji ře-
čeno neznámé neutrální těžké částice . . .
Datum: 07.05.2016                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Nové servomotory
Minas A6 – 23 bitové rozlišení
Společnost Panasonic Electric Works na-
vazuje na úspěšnou řadu servomotorů
MINAS A5 a přichází s novou řadou
MINAS A6. Nová řada Panasonic MINAS
A6 jde ve stopách velmi úspěšné před-
chozí série MINAS A5. Série A6 přináší
řadu nových vylepšení, přesto si . . .
Datum: 21.04.2016                     ) více na www.volty.cz

Řešení kabelových poruch
Porucha na kabelovém vedení a následné
bezproudí je nepříjemná situace pro
každý typ podnikání. Rychlé odstranění
této situace je tedy nasnadě. Jednou z
možností rychlé a šetrné identifikace
může být použití speciálně vybaveného
kabelového měřícího vozu, který umož-
ňuje lokalizace kabelových poruch . . .
Datum: 22.04.2016                     ) více na www.volty.cz
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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)

18.000 Kč

více informací na www.volty.cz

22.
000

 Kč

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

Náklad: 8.000 ks pro daný veletrh
Distribuce: Veletrhy Amper (Brno), ForEnergo (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 – 1.125 Kč

CPM – 750 Kč

CPM – 875 Kč

CPM – 1.250 Kč

CPM –500 Kč

CPM – 1.375 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.






