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Schneider Electric podporuje elektromobily a připravuje stovky nabíjecích stanic
Konektory MCS MAXI 6 s páčkami  – bleskové zapojení vodičů • Nové moduly pro
automatizaci - PLC Controllino • Technologický úkaz mezi administrativními budovami
Konektory M12 pro průmyslový Ethernet • Jak Fukušima změnila japonskou robotiku
Efektivní síťové instalace • Asteroidy s velkými hodnotami • Vodík jako pohon zítřka

®

Jediné volty, které jsou vidět . . .





Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

3

Internetový portál ve speciální tištěné edici 
podzIm 2018

Vydavatel: René pajurek 
zátiší 3590, 738 01 Frýdek-místek

tel.: 603 778 046, e-mail: vydavatel@volty.cz

Inzerce: Jiřina molinková 
tel.: 603 429 908, e-mail: inzerce@volty.cz

Tisk: printo, ostrava

ISSN: 2533-7203

Evidenční číslo ministerstva kultury ČR: 
mK ČR E 22409

Logo Volty.cz a jeho písemná podoba jsou
chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví

podle § 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb, 
v platném znění

ochrannými známkami 358763 a 358764

ze dne 1. 3. 2017.

úvodník
Vážení čtenáři,

Mezinárodní strojírenský veletrh, kde bude mít naše redakce stánek 

v hale C, je tento rok jubilejní. První strojírenský veletrh se konal již před

šedesáti lety. Tentokrát je partnerskou zemí Slovensko, což navazuje na

oslavy společného stého výročí založení republiky.

Kromě tohoto veletrhu jsou Volty.cz také mediálním partnerem kon-

ference představující novinky v oblasti Průmyslu 4.0, spojené s vyhláše-

ním výsledků soutěže Inovační firma Zlínského kraje. To vše se koná dne

14. listopadu ve Zlíně. Za oběma aktivitami, konferencí ZLINTECH a pro-

jektem Inovační firma Zlínského kraje, stojí Technologické inovační cen-

trum Zlín, mezi jehož poslání se řadí vytváření podmínek pro vznik a

rozvoj inovačních firem. Další mediální partnerství poskytne redakce

Voltů rovněž veletrhu e-SALON. Tato přehlídka čisté mobility a návazné

infrastruktury se uskuteční 15. - 18. listopadu v Praze-Letňanech.  

Se společností Monitora, která sleduje vše chna významná tištěná i on-

line média a vysílání vybraných televizních a rádiových stanic, má redakce

Voltů nově uzavřenou smlouvu o poskytování dat pro klienty Monitory,

kteří jsou z řad PRistů, novinářů, analytiků, ale i z klasických fi rem a orga-

nizací. Tato společnost letos masivně, v řádech desítek milionů korun,

investovala do posílení své pozice na trhu akvizicí firmy Media Tenor.

Kromě toho tato společnost monitoruje i náš

další titul – Tripy.cz, vycházející jednou ročně,

který najdete na vybraných novinových stáncích

a v turistických infor-

mačních centrech. Tiš-

těná edice Tripy.cz je

součástí stejnojmen-

ného portálu, který je

velmi přehledně čle-

něný na domácí a zahraniční sekci a ty jsou

dále kategorizovány podle krajů, resp. podle

kontinentů. Najdete tam zajímavé náměty pro

cestování jak u nás doma, tak i v zahraničí. 

Pokud jste si nestihli tento titul zakoupit na novinových stáncích nebo

na informačních centrech, můžete si pro něj přijít na náš stánek na říjno-

vém MSV nebo jej ještě můžete najít v některém z informačních center.

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu

®
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Pracovní světla Thorsman
Díky nové technologické platformě LED

mají světla lepší energetickou účinnost (až
100 lm/W), vyšší kvalitu světla a delší život-
nost - až 50 000 hodin. To odpovídá až 25
letům provozu (8 hodin, 5 dní v týdnu). Pra-
covní světla jsou velice robustní (odolnost
IK07), díky gumovému rámu tlumícímu ná-
razy odolají i náhodnému pádu. Jsou určena
pro vnitřní i venkovní použití ve velmi ná-
ročných podmínkách (krytí IP54 až IP67),
při teplotách od -25 do +40 oC. 

Díky technologii LED se nepřehřívají a
nemohou tedy být příčinou požáru.

Přední část je kryta difuzorem pro rovno-
měrný rozptyl světla a snížení oslnění pra-
covníků. V zadní části jsou vybavena jednou
či dvěma zásuvkami pro připojení dalších
přístrojů do příkonu až 3600 W (například
vrtačky), takže mohou sloužit i jako prodlu-
žovací přívod. Světla je možné postavit na
zem, pověsit na zeď nebo umístit až dvě
vedle sebe na stativ. Barevná teplota je buď
4500 K nebo 6000 K pro věrné podání barev
i pro malíře. Jsou dodávána ve čtyřech pro-
vedeních od světelného toku 1500 lm až po
4000 lm s výkonem od 18 do 50 W.

Pro pracovní prostor, kde zatím
chybí přívod elektrické energie, je na-
vržena varianta pracovního světla s
integrovaným akumulátorem. Toto
pracovní světlo vydrží svítit až
3 hodiny a balení obsahuje
kromě standardní sí-
ťové nabíječky i nabí-
ječku do auta.

Unikátní pracovní světla 
a čelovka Thorsman
Společnost Schneider Electric přináší na trh novou generaci profesionál-
ních pracovních světel Thorsman. Jasné a neměnné denní světlo na
vašem pracovišti v kteroukoliv dobu.

Čelní difuzor
rovnoměrně rozptýlí

světlo a zabrání oslnění.

Robustní rám chrání
světlo před poškozením
při náhodných pádech.

Otáčivé nastavitelné madlo umožňuje
zavěšení, opření, nošení, naklopení.

Gumový pásek pro 
různé typy upevnění 

či naklonění.

Zásuvky na zadním
krytu umožní připojit

další pracovní přístroje.

Pracovní světla Thorsman
mají v zadní části zásuvky
pro připojení dalších 
světel nebo přístrojů.

Pracovní světla Thorsman 
jsou k dispozici v různých velikostech 

a výkonech, lze je umístit i na trojnožku.
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Pracovní čelovka Thorsman
Součástí nové řady pracovních světel

orsman je i profesionální pracovní čelové
světlo, které má unikátní funkci bezdotyko-
vého zapínání a vypínání. Tuto funkci oce-
níte hlavně tehdy, když pracujete v hrubých
rukavicích nebo máte ruce špinavé. Pouhým
mávnutím ve vzdálenosti cca 20 cm před če-
lovkou ji zapnete nebo vypnete, tak jak
zrovna potřebujete.

Další unikátní vlastností je úhel svícení
čelovky. Na rozdíl od jiných typů nesvítí 
v úzkém kuželu, ale osvětlí celou šířku pra-
coviště v kruhu.

Čelovka je lehká, má široký pohodlný
pásek, dobře sedí na hlavě a příjemně se nosí,
takže vás v práci nijak neomezuje. Má dvě
úrovně svítivosti a integrovanou baterii, která
se nabíjí přiloženým USB kabelem. Při nabí-
jení signalizují malé LED diody červeně nebo
zeleně úroveň nabití. Baterie vydrží až 2000
nabíjecích cyklů. Čelovka používá novou
technologii LED čipů COB (Chips on Board),
kdy celý pásek je vlastně jedna velká LED.

Čelovka je robustní, má gumové tělo v
krytí IP65 a odolnost IK07.

Nabíjecí pracovní světlo Thorsman.

Čelovka Thorsman osvětlí celý pracovní prostor 
a ovládáte ji mávnutím ruky.

Mini svítilna
Thorsman

má mnoho
možností
uchycení.

www.schneider-electric.cz

Malá pracovní svítilna Thorsman
Nabídku doplňuje malá profesionální kapesní svítilna orsman Mini 1.3 LED, s výkonem

1,3 W a svítivostí až 110 lm. Její výhodou je hlavně kompaktnost, rozměry pouze 120 x 59 x
25 mm i malá hmotnost 112 g.

Stejně jako pracovní čelovka používá i tato svítilna technologii LED čipů COB a jistě oce-
níte flexibilitu uchycení – má otočný háček na zavěšení, má držák na opasek nebo kapsu, má
zabudovaný silný magnet i běžnou rukojeť.

podrobnosti na www.schneider-electric.cz.

podívejte se na video 
a nadchněte se pro pra-
covní světla Thorsman!
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První zmiňovaný telefon iPhone XS

bude tedy mít kromě základní 5,8“
velikosti displeje, jak už jsme zmínili,

i větší 6,5“ verzi. Je voděodolný s vyšším kry-
tím IP68, které mu umožní odolnost vůči
vodě až do hloubky dvou metrů. Displej je
OLED, který využívá technologii organic-
kých elektroluminiscenčních diod. Maxi-
mální kapacita paměti je 512 GB. Za ten ale
zákazník v případě modelu XS Max zaplatí
43.490 Kč. Menší model v této maximální
kapacitě paměti přijde o tři tisíce levněji. 

Druhý iPhone XR bude z levnějšího ma-
teriálu. Displej bude z tekutých krystalů
(LCD) a obal místo chirurgické nerezové
oceli z hliníku série 7000. Bude nabízen v
šesti barvách - bílé, černé, modré, žluté, ci-
hlově červené a sytě červené. Uhlopříčka di-
spleje bude 6,1 palce (15,5 cm) a kapacita
paměti od 64 do 256 GB. Jeho krytí je o stu-
peň slabší, pouze IP67, pod vodou tak vy-
drží jen v hloubce jednoho metru na
maximálně půl hodiny. Přilákat by měl zá-
kazníky, kteří tolik peněz za nový telefon ut-
rácet nechtějí. Jeho cena má začínat na
částce 22.490 Kč za telefon s pamětí 64 GB.

Modely XS a XS Max jsou vybaveny zcela
novými kamerovými systémy, ačkoli se zdá,
že se specifikace většinou shodují. Široko-
úhlé a teleobjektivní zadní kamery mají stále
12megapixelové senzory s optickou stabili-
zací obrazu; ale širokoúhlý fotoaparát nyní
používá nový snímač s většími pixely a tele-
objektiv obsahuje širší clonu, takže obě ka-
mery by měly lépe pracovat při slabém
osvětlení. Selfie kamera na přední straně má
být také rychlejší. Značného vylepšení se ale
dostalo způsobu, jakým tyto fotoaparáty fo-
tografují. Apple představil novou metodu
nazvanou "Smart HDR", kde spojí mnoho
fotografií do jednoho správně zachyceného
obrazu. Přibyla možnost širšího nastavení
hloubky ostrosti při pořizování portrétů
Depth Control. Efekt rozostřeného pozadí
lze využít také u už pořízené fotografie. Por-
trétní režim s funkcí Depth Control je
možné využít také pro “selfíčka“.

Vpředu opět najdeme sedmimegapixelo-
vou TrueDepth kameru, která slouží pro
ještě rychlejší odemykání pomocí obličeje
Face ID, které Apple představil již v minulém

modelu X. Podle Applu má jít o nejbezpeč-
nější zabezpečení smartphonu. Data o uživa-
teli jsou v zašifrované podobě v takzvaném
Secure Enclave, kam nemá přístup systém
ani aplikace. Data o obličeji jsou uložená
pouze přímo v iPhonu a ani Apple k nim
nemá přístup. Na iCloud se tato data nezá-
lohují.

Videa se nahrávají v rozlišení 4K při ma-
ximální snímkové frekvenci 60 fps v úspor-
ném formátu HEVC. Při nahrávání videa lze
využít optickou stabilizaci a dvojnásobný op-
tický a šestinásobný digitální zoom. Zpoma-
lená videa při snímkové frekvenci až 240
snímků za sekundu mohou mít maximálně
Full HD rozlišení, asi také kvůli velikosti
místa.

Dále mají iPhony XS ve výbavě WiFi
802.11ac s technologií MIMO 2×2, Bluetooth
5.0 nebo NFC s funkcí čtečky. NFC bychom
měli mít možnost využívat pro platby Apple
Pay také u nás v Česku. Satelitní navigace
podporuje standardy GPS, Glonass, Galileo a
QZSS. Pro přehrávání videí jsou podporo-
vány technologie Dolby Vision a HDR 10.

Teď u Applu platí
více než kdykoliv jindy,
že iPhone rozhodně
není synonymem pro
levný telefon. Navíc
milovníci malého mo-
delu SE, který byl záro-
veň i v příznivějších
cenových relacích,
budou asi zklamáni,
protože ten z oficiální
nabídky Applu zcela
zmizel. Ten nejmenší
mobil teď představuje
model Xs.

–r–

iPhone X se rozvinul do XS a XR
V polovině září společnost Apple představila v kalifornském Cupertinu nové telefony iphone a hodinky vycházející z de-
signu současných modelů. Je však mezi nimi i největší a doposud nejdražší model iphonu. Nové přístroje dostaly název
iphone XS a XR, přičemž Xs bude mít i větší verzi XS max. Spekulace ohledně možného modelu 9, jako nástupce osmičky,
jsou tak pravděpodobně zcela pohřbeny. Trochu uspokojeni budou i ti, kteří volají po menších telefonech. I když menší
model XS je větší než model SE uvedený na trh před dvěmi lety, je navzdory větší uhlopříčce (5,8“) displeje menší než
“malý“ iphone 8 s uhlopříčkou 5,8“. Je to dáno tím, že se zobrazení více posunulo až k hraně přístroje. 

Nový iPhone XS a jeho větší verze XS Max.
Levnější iPhone XR se sice bude prodávat jen v jedné velikosti,
zato však se šesti barevnými variantami.
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Schneider Electric podporuje
elektromobily a připravuje stovky
nabíjecích stanic pro bytové domy
Schneider Electric se primárně zaměřuje na nabídku produktů a řešení pro rezidenční, bytové i komerční budovy,
ale také pro firemní parkoviště nebo hotely. Nabíjecí stanice Schneider Electric neslouží pouze k nabíjení elektro-
mobilů, ale umožňují jejím uživatelům také správu přístupu a řízení energie.

Obyvatelé domů mají kontrolo-
vaný přístup k nabíjecí stanici
Schneider Electric aktuálně jedná s něko-

lika developery, kteří plánují nebo již mají ve
své standardní nabídce možnost vybavení
parkovacího stání nabíjecí stanicí. Společ-
nost současně reaguje na potřeby obyvatel
bytových domů, kteří chtějí mít kontrolu nad
přístupem k nabíjecím stanicím. 

„Naše řešení umožňuje již v základním
provedení uzamknout kabel v nabíjecí
stanici a zamezit možnosti přerušení na-
bíjení neoprávněným uživatelem.
Možné je také rezervování nabíjecí sta-
nice pro konkrétního uživatele v době
jeho nepřítomnosti,“ popisuje Leoš Kabát.

Nabíjecí stanice mají chytrý sy-
stém pro řízení energií v domě
Schneider Electric poskytuje rovněž sy-

stém řízení energie, který zlepšuje komfort a
umožňuje nabíjení elektromobilů více uživa-
telům bez nutnosti navýšení výkonu odběr-
ného místa. To je praktické v různých každo -
denních situacích.

„Potřebujete například dočasně snížit
výkon nabíjecí stanice, protože manželka
zapne myčku nebo pračku. Nebo chcete
nabíjet v noci mimo špičkový odběr, kdy
nejsou spuštěny ostatní spotřebiče. Nebo
byste rádi dobíjeli s ohledem na signál
HDO (nižší sazba) či na výrobu z fotovol-
taické elektrárny. V těchto případech po-
třebujete posunout nabíjení elektromo -
bilu na konkrétní čas nebo plynule či
skokově řídit výkon nabíjecí stanice se
zřetelem na aktuální odběr domu,“ při-
bližuje Leoš Kabát.

Dobíjecí stanice přináší 
komfort v rychlosti nabíjení
Produkty i řešení Schneider Electric zo-

hledňují i skutečnost, že většina elektromobilů
prodaných v Česku umožňuje pouze jednofá-
zové nabíjení 3,7 kW (7 kW). Rozdíl mezi na-
bíjením z klasické domovní zásuvky (určené
pro nabíjení) a z nabíjecí stanice je řádově 
v jednotkách hodin. Nicméně s prodloužením
doby dojezdu elektromobilu, zvýšením kapa-
city baterií a umožněním třífá zo vého nabíjení
(např. Tesla, Renault Zoe), přináší nabíjecí sta-
nice větší komfort pro uživatele právě v rych-
losti nabíjení. Obecně lze říci, že domovní zá -
suvka nabije elektromobil za 1 hodinu na 10 km
jízdy, ale 11kW nabíjecí stanice již na 60 km.

www.schneider-electric.cz

EVlink pro domácnosti.
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Nové kancelářské prostory pražské
pobočky společnosti M-Tech, s.r.o.
musí zaujmout každého příznivce

moderní architektury. Menší, vkusně zre-
konstruovaná administrativní budova, citlivě
schovaná mezi vysokou okolní bytovou zá-
stavbu v Jeseniově ulici a okolí, působí na
první dojem až neuvěřitelně bezpečně. Pů-
vodně zde stávala ubytovna Radiokomuni-

kací. Z té při rekonstrukci mnoho nezbylo,
obvodové zdi a schodišťový prostor. Budova
změnila svůj účel i vzhled a výsledek skutečně
stojí za to. Společnost Cablex, s.r.o., která
automatizaci budovy realizovala, od sdružení
KNX za tento projekt získala, a na veletrhu
AMPER 2018 v Brně převzala, ocenění „Nej-
lepší realizace inteligentního domu v ČR“.
Kvalita provedení celé budovy je výsledkem

synergie technologických zkušeností inves-
tora a dodavatele realizace. Firma M-Tech, ja-
kožto dodavatel technologií pro tepelnou
pohodu ve všech možných typech budov, při-
nesla do své výkladní skříně tu nejpokroko-
vější technologii na trhu. Společnost Cablex
zase do realizace z pozice předního systémo-
vého integrátora přinesla bohaté zk   ušenosti
v oblasti automatizace budov jako celku.

Technologický úkaz mezi
administrativními budovami
Aneb když dodavatel špičkových technologií pro budovy
staví vlastní sídlo, vznikne špičková budova…
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Díky této vzájemné spolupráci a výměně
zkušeností byl vytvořen komplexní systém
řízení budovy od řízení technologie vytá-
pění/chlazení, ventilace, přes osvětlení, za-
stínění, zabezpečení, závlahu zahrady až po
ovládání vjezdových vrat a přístupu do bu-
dovy. Všechny tyto technologie byly zastře-
šeny řídicím systémem WAGO, který
poskytuje otevřenou, modulární a decentra-
lizovanou topologii s možností připojení
rozličných komunikačních rozhraní (např.
KNX, DALI, M-Bus, MP-Bus, Ethernet) a sig-
nálů z technologie.

Tepelný komfort
Řízení tepelné pohody v budově je beze-

sporu oblastí, na které je nejvíce znát vzá-
jemná výměna zkušeností investora a doda-
vatele realizace. Zasahují do ní převážně

technologie pro vytápění/chlazení a venti-
laci, ale nedílnou součástí této oblasti je také
zastínění. Pro vytápění v zimním období
jsou použita tepelná čerpadla, typ Zubadan,
s unikátní technologií od japonské společ-
nosti Mitsubishi Electric. Pro přechodná ob-
dobí se přidávají ke spolupráci jednotky
VRF, které umožňují vytápět a chladit v jed-
notlivých prostorech dle individuálních po-
žadavků. Zajímavostí této technologie je
pouze dvoutrubkové propojení mezi ven-
kovními a vnitřními jednotkami, při zacho-
vání možnosti chlazení jednou vnitřní
jednotkou a vytápění druhou. Jedná se o uni-
kátní technologii, kdy v jedné trubce je dis-
tribuována energie jak v plynném, tak
tekutém skupenství (pro představu zjednodu-
šeně sycená voda) a vnitřní jednotky si z ní
vybírají teplo nebo chlad dle aktuální po-

třeby. V letním období je systém kompletně
přepnut pouze na jednotky VRF, které zajiš-
ťují kompletní chlazení vnitřních prostor.

Ventilace
Pro ventilaci celé budovy bylo použito ně-

kolik větracích jednotek s rekuperací tepelné
energie od výrobce Mitsubishi Electric, typ
Lossnay. Ty jsou umístěny po budově a starají
se o výměnu vzduchu v jednotlivých prosto-
rech dle potřeby (zónové větrání). Sledování
stavu CO2 v místnostech a související přizpů-
sobení výkonu výměny vzduchu, probíhá for-
mou odhadu na základě dat pohybových
čidel, která jsou součástí použitých ovladačů
v jednotlivých místnostech. Řídicí systém
WAGO díky těmto údajům vyhodnotí počet
osob v místnosti a postupně začne vzduch dle
vypočítané potřeby obměňovat. w

Obr. 1: Ukázka vizualizace z Home Serveru společnosti GIRA.
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Osvětlení
Řídicí systém se stará jak o vnitřní, tak ven-

kovní osvětlení. V budově je zkombinováno
ovládání okruhů zapnout/vypnout s digitál-
ním řízením osvětlení ve standardu DALI. Ří-
zení osvětlení se uplatňuje především ve školicí
místnosti, která slouží pro prezentaci komplet-
ního portfolia společnosti M-tech.

Zastínění
Velice důležitou součástí automatizačního

systému této budovy je ovládání zastínění.
Primárně zabraňuje samozřejmě oslňování
osob uvnitř budovy, zároveň ale přináší pod-
statné úspory energie v letním období. Dnes
je již v budovách energeticky náročnější
chladit než vytápět, proto systém zastínění
hraje důležitou roli.

Závlaha
Při projektování a realizaci nebyla opo-

menuta oblast závlahy. Byla vybudována re-
tenční kapacita pro dešťovou vodu na 50 m3,
ze které je následně distribuována závlaha
pro rostliny v okolí budovy. Systém WAGO
řídí dávkování závlahy do jednotlivých sekcí
dle aktuální potřeby.

Koncepce řízení
Při výběru dodavatelů byl v oblasti automa-

tizace budovy kladen velký důraz na jednotný
a otevřený systém řízení, který by zakompo-
noval jednotlivé technologie do komplexního
celku. Jednatel společnosti Cablex, pan Martin
Kaňka k tomu říká: „Těmto požadavkům vyho-
vuje řídicí systém společnosti WAGO, s kterým
máme dlouholeté zkušenosti z dalších úspěšně
realizovaných zakázek.“ Pro automatizaci bu-
dovy společnosti M-tech byly vybrány dvě se-
stavy řídicího systému WAGO, jeden pro
kancelářské prostory a druhý pro technologie,
převážně pro vytápění, chlazení a ventilaci.
Mezi sebou jsou propojeny Ethernetem a ob-
sahují řadu I/O modulů pro připojení sen-
zorů a akčních členů (teplotní čidla, alarmové
kontakty, spínání čerpadel, ventilů pro závlahu
atd.). Jako hlavní sběrnice v oblasti vnitřních
prostor byla vybrána osvědčená standardizo-
vaná technologie KNX, po které komunikují
tlačítka pro ovládání osvětlení a žaluzií, akční
členy pro spínání osvětlení a DALI sběrnice.
Na sběrnici KNX je napojena vnitřní sběrnice
M-Net, která propojuje veškeré vnitřní jed-
notky od společnosti Mitsubishi Electric. Ve-
škeré ovládání z vizualizace bylo svěřeno

osvědčenému Home Serveru od společnosti
GIRA, který umožňuje přístup jak z PC, tak z
mobilních telefonů a tím dělá ovládání budovy
dostupnější.

Závěrem
Ač tato administrativní budova nepatří z

pohledu rozlohy k těm velkým, povedlo se zde
díky zkušenostem společností M-tech, Cablex
a WAGO realizovat funkční a smysluplný kon-
cept řízení budov s využitím nejmodernějších
technologií a jejich zakomponováním do jed-
noho řídicího systému. Budova se využívá při-
bližně jeden rok, takže už lze i hodnotit. Asi
nejpovolanější osobou pro takové hodnocení
je pan Petr Sednička, ředitel pražské pobočky
společnosti M-tech. „Celková koncepce, kterou
navrhla a realizovala společnost Cablex, nám
přináší potřebný komfort a dostupnost odkud-
koliv. Z důvodu změn během výstavby jsme
mnohokrát ocenili modularitu systémů WAGO
a KNX. Teď za provozu zase oceňujeme spoleh-
livost systému a uživatelskou přívětivost vizu-
alizace GIRA Home Server,“ shrnuje své
zkušenosti s ročním využíváním nového sídla.

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
tel.: +420 737 215 302

e-mail: ondrej.dolejs@wago.com

Obr. 2: Pohled do rozvaděče s řídicím systémem WAGO s KNX komunikací.
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Kyborgové
přicházejí 
lepší integrace živých
svalů do robotů
Vědci vyvinuli novou metodu růstu celých svalů z hydrogelových listů im-
pregnovaných myoblasty, což jsou kmenové buňky kosterní svaloviny. pak
tyto svaly začlenili jako antagonistické (opačné) páry do biohybridního ro-
bota, který úspěšně prováděl manipulace s objekty. Tento přístup překonal
dřívější omezení krátké funkční životnosti svalů a jejich schopnost vyvíjet
jen slabou sílu a razí tak cestu pro pokročilejší biohybridní roboty.
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Testy nové
generace 
biohybridních
robotů. 

Vývoj biohybridní robotiky se dnes
soustředí na použití živé tkáně jako
součást robotů, spíše než jen na kov

a plast. Sval je jednou z možných klíčových
složek takových robotů, které poskytují
hnací sílu pro pohyb a funkčnost. Nicméně
integrace živého svalu do těchto strojů se v
minulosti potýkala s dosti omezenou sílou,
kterou tyto svaly mohly vyvíjet, a časem svou
funkci zcela ztratily.

Nyní dle studie zveřejněné v časopise Sci-
ence Robotics vědci na Tokijském institutu
průmyslové vědy tyto problémy již překonali
vyvinutím nové metody, která postupuje od
jednotlivých svalových prekurzorových
buněk až po celky plněné svalovými buň-
kami a poté až k plně fungujícím tkáním
kosterních svalů. Vědci začlenili tyto svaly do
biohybridního robota jako antagonistické
dvojice, které napodobovaly svaly – bicepsy
a tricepsy v živém těle, aby dosáhli pozoru-
hodného pohybu robota po dobu více než
jednoho týdne.

Tým nejprve zkonstruoval kostru robota,
na kterém nainstaloval pár funkčních svalů
vč. otočného kloubu, kotvy, kde by se svaly
mohly připojit, a elektrody k poskytování
podnětu k vyvolání svalové kontrakce. Živou

svalovou část robota tým vytvořil od nuly. Za
tím účelem byly použity hydrogelové listy
obsahující buňky prekurzorů svalů nazývané
myoblasty. Buňky byly aplikovány na pruhy
pro podporu rovnoměrného růstu svalových
vláken a ty byly upevněny na kotevní body
kostry robota.

„Jakmile jsme vybudovali svaly, úspěšně
jsme je použili jako protichůdné páry v
robotovi, s jedním stahujícím a druhým
se roztahujícím, stejně jako v těle,“ říká
autor projektu Shoji Takeuchi. „Díky vyví-
jení protichůdných sil se svaly přestaly
zmenšovat a zhoršovat se, jako tomu bylo
v předchozích pokusech.“

Tým také vyzkoušel roboty v různých ap-
likacích, včetně zvednutí a umístění kroužku
jedním robotem a zvednutí čtvercového
rámu dvěma roboty pracujícími společně.

Výsledky ukázaly, že roboti mohou tyto
úkoly dobře plnit. Aktivace svalů dokonce
vedla k ohnutí prstového výčnělku na konci
robota přibližně o 90°.

„Naše výzkumy ukazují, že pomocí to-
hoto antagonistického uspořádání svalů
mohou tito roboti napodobovat čin-
nosti lidského prstu,“ dodává vedoucí
projektu Yuya Morimoto. „Pokud mů-
žeme kombinovat více těchto svalů do
jediného zařízení, měli bychom být
schopni reprodukovat komplexní svalo-
vou souhru, která umožní, aby fungo-
valy ruce, paže a další části těla.“

Výzkumný tým si myslí, že budoucí verze
robotů se skutečnými svaly mohou mimo
jiné také pomáhat vytvořit přirozenější pro-
tetika. Svalový systém podobný tomu lid-
skému by mohl jednoho dne pomoci
vědcům testovat nové léky, čímž se sníží po-
třeba testování na zvířatech.

Své uplatnění si tento výzkum určitě naj-
de i jinde. Pro lidstvo je velká výzva stvořit
humanoidního robota, který by co nejvíce
připomínal člověka. Důvodů je mnoho, jak
naznačil populární seriál Westworld na mo-
tivy románu Michaela Crichtona. –r–
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Rotace dílů v reálném čase zrychluje 
a zefektivňuje měření
Lídr v oblasti mobilních měřicích systémů, dílenské metrologie a

reverzního inženýrství, představuje systém FARO 8-Axis FaroArm®.
Po více než 30 letech nepřetržité inovace v mobilních měřicích ra-
menech společnost FARO® opět udává tempo. Toto komplexní řešení
je k dispozici pro produkty Quantum FaroArm®, Quantum ScanArm
nebo Design ScanArm® s funkčně integrovanou, ale fyzicky odděle-
nou, osmou osou.

Osmá osa je rotační a je spojena přímo s ramenem FaroArm®.
Jedná se o vysoce přesné přídavné řešení, které nevyžaduje žádné
další nastavení ani upgrade sowaru. Toto řešení je k dispozici pro
všechna ramena řady Quantum. Tato inovativní funkce umožňuje
otáčet měřený díl vůči rameni. V důsledku toho je nejen snazší ske-
novat a měřit méně přístupné oblasti, ale zkrátí se i čas měření a
dojde také k eliminaci chyb operátora.

8-osý systém je ideální pro řešení celé řady bezkontaktních apli-
kací, včetně porovnání mračna bodů s CAD modelem, rychlého pro-
totypování, reverzního inženýrství a 3D modelování obecných ploch.

Rychlejší skenování s vyšší spolehlivostí
Rozšířený dosah tohoto systému prostřednictvím osmé osy, umož-

ňuje uživateli skenovat, měřit a digitalizovat funkce na malých i velkých
částech, přičemž rameno zůstává ve stejné poloze. Výsledkem je, že
tento proces je o 40 % rychlejší než u standardního 7-osého systému.

Zrychlené zpracování
Vzhledem k menší potřebě přesunout rameno do různých pozic

kolem měřeného objektu nebo menší potřebě přesunutí měřeného
dílu za účelem zachycení všech potřebných prvků, musí být na sebe
nyní vyrovnán jen minimální počet skenů. Výsledkem je, že zpraco-
vání dat je jednodušší a rychlejší.

„Jsme nadšeni tímto 8-osým systémem, který umožňuje nový
standard pro kontrolu i reverse engineering,“ uvedl Simon
Raab, Ph.D., prezident a generální ředitel společnosti FARO. „Na
základě našich závazků z posledních dvou let v oblasti měření
i reverse engineeringu jsme přesvědčeni, že máme jedinečné
řešení klíčových slabých míst v těchto oblastech, včetně rych-
losti, produktivity a snadného použití“.

Přeložil: Václav Vacula, PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., www.metrologie.cz

Průlomový 8-osý systém
FaroArm® nastavuje

nový standard
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Série strojů Werth ScopeCheck® FB DZ
nabízí kompaktní zařízení s velkými
měřicími rozsahy. Pro multisenzorové

měření lze docílit velký kombinovaný měřicí
rozsah, díky tomu že nejmenší stroj se senzo-
rem pro zpracování obrazu a konvenční kon-
taktní sondou poskytuje rozsah 425 mm x 500
mm x 350 mm. Pro měření s jedním senzorem
nabízí nejmenší stroj rozšířený měřicí rozsah
až 530 mm x 500 mm x 350 mm. Větší měřicí
rozsahy jsou například ve velikosti 1130 mm x
650 mm x 350 mm. Nový ScopeCheck® FB DZ
je kompaktní a robustní stroj s nízkou hmot-
ností, který dobře reaguje na okolní vibrace.

ScopeCheck® FB poskytuje přístup ze čtyř
stran, přístupnost je vylepšena ještě více díky
rozšířitelnému měřicímu stolu. S novým kon-
ceptem spodního osvitu je skleněná deska s
jednotkou spodního světla snadno odníma-
telná v případě měření těžkých dílců, které
mohou být uloženy přímo na měřicí stůl.

Dvě senzorové osy nahrazují
dva souřadnicové měřicí stroje
Stroj může být optimálně vybaven dvěma

nezávislými senzorovými osami. Je možné
jak optické, tak i mechanické měření, stejně
tak optimální kombinace obou snímacích
principů. V průběhu měření jedním senzo-
rem zůstává druhá osa v parkovací poloze
mimo měřicí rozsah. Tak je zajištěna přístup-
nost ke geometriím dílce ze všech stran bez
rizika kolize. V kombinaci se štíhlou pinolou
dotekové sondy je umožněna dostupnost
přímo do velkých dílců. V případě, že je stroj
vybaven pouze jednou senzorovou osou, lze
v případě potřeby doplnit druhou osu poz-
ději přímo v místě instalace stroje.

Díky Werth-Multisensor-System lze na
každou senzorovou osu doplnit rozličné sní-
mače. Tyto senzory jsou připojeny pomocí
magnetické spojky, bez ofsetu senzorů, ve
stejné pozici před optickou drahou senzoru
pro zpracování obrazu. Aby byla umožněna
automatická výměna senzorů, je nyní do-
stupná pro ScopeCheck® FB DZ také zasouvací
osa výměníkové stanice.  Stanice výměníku je
pouze vysunuta z parkovací pozice do měři-
cího rozsahu pomocí souřadnicového měři-
cího stroje, pokud mají být senzory měněny.
Po výměně je navrácena do parkovací pozice
mimo měřicí rozsah. Výhodou je, že pro mě-
ření dílců lze využít celý měřicí rozsah.

Multisenzorová technologie
pro jakýkoli typ aplikace
Základní konfigurace ScopeCheck® FB DZ

obsahuje osvědčenou zoom optiku. Volitelně
může být stroj vybaven patentovaným Werth
Zoom. Werth Zoom nejenom, že umožňuje
uživateli výběr zvětšení, ale také umožňuje
nastavení pracovní vzdálenosti tak, aby bylo
dosaženo bezkolizního měření v hlubokých
otvorech nebo při měření válcových dílců s
velkými průměry. V kombinaci s MultiRing®

je možné nastavení různých úhlů dopadají-
cího světla, například pro optimalizaci kon-
trastu plochých hran s krátkou pracovní
vzdáleností a extrémně malým úhlem. Scope-
Check® FB DZ umožňuje využití celého
spektra moderní multisenzorové technologie.
Laserový distanční senzor Werth Laser Probe
(WLP) je integrován přímo do optické dráhy
senzoru pro zpracování obrazu. Laser Line
Probe (LLP) může být používán v kombinaci
s rotačně/sklopnou hlavou ke zpřístupnění
velkých dílců ze všech stran. Také opticko-do-
tekové senzory mohou být použity se strojem
ScopeCheck® FB DZ: jako je patentovaný
Werth Fiber Probe® (WFP) a Werth Contour
Probe (WCP). WCP umožňuje provádět mě-
ření drsnosti v souladu s normou v souřad-
ném systému dílce bez omezení směru.
Patentovaný mikro-snímač WFP® vybavený
malým průměrem snímací kuličky (průměry
od 20 μm) a ohebnou stopkou dosahuje sní-
macích sil, které jsou až 100krát menší než u
běžných kontaktních sond. Díky těmto vlast-
nostem je mikro-snímač WFP® vhodný pro
3D měření mikro-geometrií a citlivých povr-
chů.

Se dvěma nezávislými senzorovými osami umožňuje ScopeCheck® FB dz rozličné
multisenzorové měření bez omezení. po demontáži skleněného stolu s jednotkou
spodního osvitu lze umístit a měřit těžké obrobky přímo na měřicím stolu.

Kompaktní Werth ScopeCheck® FB DZ je perfektní pro multisenzorové měření bez ome-
zení (obrázek vlevo). S novým konceptem spodního osvitu lze umístit těžké dílce přímo
na desku měřicího stolu (obrázek vpravo). © Werth

Přeložil: Ing. Rostislav Kadlčík, 
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., www.metrologie.cz

Werth ScopeCheck® FB DZ 
multisenzorová technologie nyní ještě flexibilnější
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Pražská společnost AHLBORN měřicí
a regulační technika s.r.o., která je
distributorem měřicí techniky ně-

mecké firmy Ahlborn Mess-und Regelung-
stechnik GmbH na českém a slovenském
trhu, představila zatím nejnovější produkt
rodiny přístrojů ALMEMO. Jde o inteli-
gentní měřicí ústřednu s funkcí dataloggeru
nejnovější generace, která nese označení AL-
MEMO 500. Nabízí kvalitu precizního mě-
řicího přístroje, široké využití pro různé
aplikace a také snadnou obsluhu pomocí ta-
bletu a příslušné aplikace.

Jeden přístroj vládne všem
Řada ALMEMO je koncept založený na

principu jednoho flexibilního zařízení použi-
telného pro různá měření, kdy pomocí
těchto přístrojů lze měřit a zaznamenávat
prakticky libovolné fyzikální veličiny a řešit
většinu měřicích úloh, přičemž je zapotřebí
pouze jediný měřicí přístroj a příslušné sní-
mače. K adaptaci pro danou aplikaci stačí jen

vyměnit snímač a použít senzor dedikovaný
pro daný účel. Po připojení odpovídajícího
snímače zobrazí každý ALMEMO přístroj
okamžitě měřicí rozsah a měřenou hodnotu
příslušné veličiny. Podstatné je, že po vý-
měně snímače není zapotřebí nové nastavení
přístroje, každý další snímač je systémem
automaticky rozpoznán a na displeji je ná-
sledně okamžitě zobrazena odpovídající mě-
řená hodnota, což významně šetří čas a
zjednodušuje práci měřicích techniků.

Řešení komplexních 
měřicích úloh
Díky zvyšující se digitalizaci a propojování

výrobních řetězců v duchu Průmyslu 4.0 jsou
k tomu i odpovídající požadavky na měřicí
techniku. Musí mít možnost integrace do
propojených sítí. Právě novou webovou tech-
nologií získává firma Ahlborn v oblasti roz-
šiřujících se sítí dobrou pozici do budoucna.

Zákazník obdrží stupňovitě rozšiřitelný
systém pro vysoce přesný záznam z mnoha

měřicích míst. Obsluha je prováděna obvy-
klým způsobem pomocí tabletu a moder-
ního rozhraní, jako např. USB. Přístup k na -
mě řeným datům je možný prostřednictvím
integrované webové služby z libovolného
místa. Nové možnosti připojení přes síť jsou
zvláště vhodné pro sledování výrobních pro-
cesů nebo třeba klimatu. Všechny možnosti
připojení do sítě a vyvolání naměřených dat
jsou možné prostřednictvím aplikace na ta-
bletu a také prostřednictvím počítače se so-
warem WinControl.

Moderní obsluha
Zařízení ALMEMO 500 se obsluhuje přes

dodaný 8palcový tablet a předinstalovanou
aplikaci a přístup k dataloggeru je umožněn
přes integrovanou webovou službu. Aplikace
přitom nevizualizuje jen naměřená data.
Uživatel může pomocí sowaru konfiguro-
vat také samotný datalogger a všechny při-
pojené senzory pohodlně z tabletu. Také je
možné provádět export dat do Excelu, což je

Systémová řada univerzálních měřicích přístrojů řady ALmEmo německé firmy Ahlborn se rozrostla o další novinku.
portfolio měřicí techniky této značky rozšířila měřicí ústředna ALmEmo 500 nejnovější generace V7.

Přesný měřicí přístroj 
s funkcí dataloggeru
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důležité v případě, že výsledky měření musí
být dále v Excelu nebo v jiných programech
zpracovávány.

Navíc se může díky webové službě k pří-
stroji přihlásit více uživatelů současně, např.
z různých míst v případě decentralizovaného
monitoringu. Inteligentní řízení oprávnění
zajišťuje, aby nedocházelo k neúmyslným
změnám měření.

WLAN Hotspot integrovaný v datalog-
geru zajišťuje propojení mezi tabletem a da-
taloggerem. Ve standardním nastavení je
nakonfigurováno jako Acces Point a posky-
tuje uživateli zajištěnou WLAN síť. Protože
je v měřicím přístroji speciálně vytvořen
mód klienta umožňující uživateli přístup
prostřednictvím firemní sítě nebo externího
připojení VPN, může se datalogger do stáva-
jící sítě alternativně připojit také jako klient.
Konfigurace WLAN Hotspotů, jako např.
nastavení sítě a kódování, lze provést v něko -
lika krocích konfigurační webovou stránkou
integrovanou v dataloggeru. Tento proces
funguje podobně jako u routeru.

Za účelem posouzení uložených křivek
naměřených hodnot nabízí přístroj AL-

MEMO 500 možnost zobrazovat historické
křivky z paměti naměřených hodnot v apli-
kaci, a to offline nebo také během probíhají-
cího měření.

Co nový přístroj 
ALMEMO 500 nabízí? 
- Zabezpečenou kontrolu až 90 měřicích

vstupů - standardně má přístroj 20 galva-
nicky oddělených měřicích vstupů, ale po-
mocí dalších zásuvných karet jej lze (v
závislosti na šířce skříně) rozšířit až na 90 mě-
řicích vstupů. Pro měření pomocí termoč-
lánků nabízí datalogger možnost interní
kompenzace referenčních bodů. 

- Interní paměť až pro miliony naměře-
ných hodnot - v dataloggeru je integrována
SD karta (4 GB), na kterou lze uložit až 600
mil. naměřených hodnot. Paměť může být
pro dlouhodobou kontrolu nakonfigurována
také jako kruhová. Pokud není interní paměť
dostačující, lze připojit přes USB port modul
rozšíření paměti v podobě USB klíče, nebo
pevného disku USB. 

- Připojení do sítě - umožňuje vzájemné
propojení několika přístrojů ALMEMO 500

pomocí integrovaného Acces Pointu, pro-
střednictvím LAN nebo WLAN, nebo přes
rozhraní USB. Uživatel obsluhuje všechny
přístroje přes aplikaci ALMEMO. Kromě
toho lze naměřené hodnoty vyvolat a zobra-
zit také pomocí sowaru WinControl pro
evidenci naměřených hodnot.

Novinka ALMEMO 500 je standardně ve
stolním provedení 63 TE (dílčí jednotky) a 84
TE. V nabídce je ale i varianta v klasickém
19“ rámu pro vestavbu do rozvaděčů.

AHLBoRN měřicí a regu-
lační technika spol. s r.o.

dvorecká 359/4
147 00 praha 4

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

Tel:  +420 261 218 907
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Skladování energie v bateriích je pro
majitele lodí velkou investicí. Návrat-
nost se maximalizuje, když je systém

správně dimenzován pro danou loď a za-
hrnuje také inteligentní řízení výkonu. Rolls-
Royce dodává systémy pro skladování energie
od roku 2010, ale skutečná bateriová úložiště
byla předtím dodávána externí firmou.

Společnost nyní přišla na trh s velmi kon-
kurenceschopným, vysoce účinným a kapa-
linou chlazeným akumulátorovým systé mem
s modulárním designem a kapalinou chlaze-
nými li-ion bateriemi, zvaným SAVe Energy,
který umožňuje přizpůsobit se individuálním
požadavkům na energii a výkon. Systém vy-
hovuje všem mezinárodním právním předpi-
sům pro pohonné systémy s nízkými a
nulovými emisemi.

Vývojové práce na tomto projektu byly
částečně financovány Norským programem
pro výzkum – ENERGIX. Tři lodní společ-
nosti - Color Line, Norled a Norská pobřežní

správa lodní dopravy jsou v tomto vývoji
partnery a zajišťují, že tento systém bude po-
krývat širokou škálu možných nasazení,
včetně trajektů, výletních lodí a víceúčelo-
vých plavidel.

Systém SAVe Energy bude zákazníkům
dodáván z Bergenu v Norsku, kde sídlí dce-
řiná firma Rolls-Royce Power Electric. Od
roku 2010 dodal Rolls-Royce bateriové sy-
stémy pro lodě o kapacitě zhruba 15 MWh.

Jen v příštím roce to ale má být již kapacita
15 až 18 MWh.

V současné době Rolls-Royce pracuje na
elektrifikaci lodí a trajektů norské poštovní
společnosti Hurtigruten. Ta zajišťuje rozvoz
pošty loděmi podél 2700 km dlouhého zá-
padního norského pobřeží a funguje již od
roku 1893.

Dále pracuje Rolls-Royce také na vývoji
pokročilé rybářské lodi pro norskou společ-
nost Prestord. V květnu 2018 norský parla-
ment rozhodl, že zcela ukončí provoz lodí a
trajektů vypouštějících emise v norských
ordech spadajících do Světového dědictví
UNESCO, a to do roku 2026. Přístupné tak
budou jen elektrolodím. –r–

Britská společnost Rolls-Royce nejvíce proslavená výrobou luxusních limuzín,
ale také leteckých motorů špičkové kvality, ve své tiskové zprávě oznámila spuš-
tění bateriového systému určeného pro lodě. Cíl je jasný: Čistý, bezpečný a zá-
roveň levný způsob pohonu nákladních a přepravních lodí, které se v současné
době významně podílí na znečišťování životního prostředí.

Hybridní loď MS Roald Amundsen společnosti Hurtigruten bude spuštěna na vodu už příští rok.

Rolls-Royce chce čistější lodní dopravu

Schéma zapojení bateriového 
systému pro lodě od Rolls-Royce.
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Napodobení fotosyntézy pro získání energie
Vědci se při získávání energie nechali inspirovat přírodou. Rostliny díky fotosyntéze získávají energii ze slunečního záření

a právě napodobení tohoto procesu by lidstvu pomohlo využít další zdroj energie. zelené rostliny zachycují energii ze

slunečního záření a tu pak mohou dále přenášet ve svém těle pomocí bílkovin.

Vědci na Harvardské univerzitě ob-
jevili novou roli ve vibracích bílko-
vin při řízení transformace sluneč -

 ního záření na užitečnou energii. Studie vy-
světluje mechanismus inspirovaný přírodou,
který by mohl pomoci při navrhování lepších
solárních materiálů.

Zelené rostliny zachycují energii ze slu-
nečního záření, kterou mohou dále přenášet
ve svém těle pomocí bílkovin obsahujících
různé pigmenty. Tyto pigmenty “nabité“ fo-
tony slunečního záření mohou svou exci-

tační energii předávat okolním pigmentům,
čímž mohou rostliny energii transportovat
do míst, kde probíhá reakce přeměny oxidu
uhličitého na kyslík.

Američtí vědci nyní s využitím experi-
mentálních dat a počítačových simulací pro-
zkoumali proces přenosu energie. Ve svém
výzkumu se zaměřili na protein s označením
PC645, který v rostlinách řídí přenos energie
pomocí vibrací pigmentů.

„Můžete si představit, že tyto proteiny
využívají vibrace různých pigmentů
jako signály, které posílají excitací jed-
ním nebo druhým směrem,“ říká spolu-
autor výzkumu Doran Bennett.

Pigment excitovaný energií dopadajících
fotonů by svou excitační energii mohl
snadno předat okolním pigmentům, které
jsou na podobné energetické hladině. Pomocí
vibrací však proteiny mohou nasměrovat pře-

nos této energie, kdy “nabitý“ pigment předá
svou energii konkrétnímu pigmentu, a pře-
skočí tak všechny okolní.

Vědci si dříve tento nespojitý přenos
energie vysvětlovali pomocí kvantových pro-
vázání, jelikož je energie předávána mezi pig-
menty na výrazně odlišných energetických
hladinách. Nový výzkum však naznačuje, že
k přemostění této mezery je zapotřebí široké
pásmo vibrací.

Vědecký tým bude ve svém výzkumu i na-
dále pokračovat, aby lépe porozuměl tomu,
jak mohou bílkoviny řídit přenos energie po-
třebný k efektivní fotosyntéze. Podle týmu by
tyto znalosti měly najít uplatnění i při vývoji
nových materiálů pro zařízení využívající
energii slunečního záření.

Výzkum a simulace jsou však velmi ná-
ročné jak na výpočetní techniku, tak na čas
– týmu trvalo prozkoumání jednoho pro-
teinu více než dva roky. –r–

další inspirace
přírodou
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Amazon brzy představí
domácího robota
mnoho technických gigantů se snaží do našich domovů dostat
umělou inteligenci prostřednictvím inteligentních hlasových ko-
munikátorů. Amazon však chce učinit další krok. zdroje tvrdí, že
Amazon pracuje na domácím robotovi, který bude představen ve-
řejnosti již na konci tohoto roku nebo na začátku příštího. projekt
má nyní kódové označení "Vesta" po římské bohyni srdce.

Amazon spustil velice ambiciózní
tajný plán na postavení domácího
robota, aspoň dle úniku informací

z tohoto retailového internetového gigantu.
Projekt je pod dohledem Gregga Zehra,
který řídí divizi výzkumu a vývoje společ-
nosti Amazon – Lab126 v kalifornském Sun-
nyvale. Laboratoř Lab126 pro Amazon vyvíjí
zařízení, jako jsou reproduktory Echo, set-
top boxy Fire TV a tablety Fire.

Projekt Vesta vznikl před několika lety, ale
letos Amazon začal intenzivně nabírat nové
zaměstnance. Na webové stránce Lab126
Jobs jsou nabídky práce "Sowarový inženýr
pro robotiku" nebo "Senzorový inženýr". 

Není zatím jasné, jaké úkoly bude moci
robot od Amazonu provádět. Lidé obezná-
mení s projektem spekulují, že robot Vesta
by mohl být jakousi mobilní Alexou, dopro-
vázející své pány v různých částech jejich do-
mova, kde nemají zařízení Echo. Prototypy
robotů mají pokročilé kamery a soware pro
počítačové vidění a mohou se pohybovat v
domácnostech podobně jako samořiditelná
auta. Bývalá manažerka společnosti Apple,
Max Paley, vede výzkum v oblasti počítačo-
vého vidění. Společnost Amazon také najala
specializované strojní inženýry z robotic-
kého průmyslu.

Projekt se liší od robotů navržených fir-
mou Amazon Robotics, dceřinou společností
se sídly v Massachusetts a v Německu. Ama-
zon Robotics, která vznikla akvizicí společ-
nosti Kiva Systems a Amazon ji získal v roce
2012 za 775 milionů dolarů, nasazuje roboty
ve skladech společnosti Amazon, kde se po-
hybují kolem zboží a pomáhají tak s expedicí
balíků.

Příslib domácích robotů, co mohou vyko-
návat základní úkoly, už dává technologický
průmysl desítky let. Nolan Bushnell, zakla-
datel společnosti Atari, představil v roce 1983
necelý metr velikého robota Topo Robot ve
tvaru sněhuláka. Moc dobře se však nepro-
dával. Následné pokusy o výrobu užitečných
robotických služebníků v USA, Japonsku a
Číně byly jen nepatrně lepší. Zato iRobot
Roomba, který dělá jen jednu věc - a to, že
čistí podlahy, pracuje od roku 2002 již v do-
mácnostech 20 milionů uživatelů.

Nedávno společnosti Sony Corp. a LG
Electronics Inc. projevily zájem o tuto kate-
gorii robotů. V lednu LG představila na vý-
stavě CES robota zvaného Cloi a společnost
Sony ukázala novou verzi robotického psa
Aibo, který byl poprvé představen jako kon-
cept asi před 20 lety. 

Pokroky v oblasti technologie počítačo-
vého vidění, kamer, umělé inteligence a ak-
tivace hlasu budou pomáhat Amazonu
vyrobit robota již v blízké budoucnosti. –r–
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mezinárodní tým učinil zásadní krok
k pochopení reakcí mikroskopicky
tenké vrstvy, která se vytváří mezi 
kapalným elektrolytem a pevnou
elektrodou v lithium-iontových ba-
teriích. Výsledky budou použity pro
zlepšování vrstvy a přesnější předví-
dání životnosti baterie.

Skrytá vrstva baterie byla odhalena

Komerčně dostupná již od sedmde-
sátých let minulého století, je nyní
lithium-iontová baterie zdrojem

energie v mnoha výrobcích od mobilních te-
lefonů až po automobily. Přesto, procesy pro-
bíhající na atomové a molekulární úrovni
během nabíjení a vybíjení zůstávají záhadou.

V nové studii publikované v Nature Cata-
lysis uvádí tým z Argonne National Labora-
tory, amerického ministerstva energetiky
(DOE), průlom v pochopení chemických
procesů mikroskopicky tenké vrstvy, která se
tvoří na rozhraní mezi kapalným elektroly-
tem a pevnou elektrodou. Výzkumníci v ob-
lasti baterií obvykle označují tuto vrstvu jako
"pevnou elektrolytickou mezifázi" nebo SEI.

Mnoho vědeckého úsilí za posledních ně-
kolik desetiletí bylo věnováno porozumění
SEI v lithium-iontové baterii. Vědci vědí, že
SEI se tvoří na grafitové negativní elektrodě,
je extrémně tenká (méně než tisícina milime-
tru) a primárně se tvaruje při prvním nabití

baterie. Rovněž je dobře známo, že SEI za-
braňuje vzniku škodlivých reakcí na rozhraní
a současně umožňuje volný pohyb iontů
mezi elektrolytem a elektrodou.

„Výkon baterie je vysoce závislý na kva-
litě SEI. Pokud bude pochopena chemie
a role jednotlivých složek SEI, zlepší se
tím i výkon baterie,“ poznamenal Dušan
Strmčník - chemický inženýr v divizi ma-
teriálů a dodal: „Ještě důležitější je, že ta-
kové porozumění by výrazně zpřesnilo
schopnost předpovídat životnost bate-
rie, což je pro výrobce elektrického
automobilu nesmírně významná hod-
nota.“

Na bližším porozumění těchto chemic-
kých procesů se podílí mezinárodní tým vý-
zkumníků, který zahrnuje spolupracovníky
z Kodaňské univerzity, Technické univerzity
v Mnichově a společnosti BMW Group.

Na základě experimentálních i výpočet-
ních výsledků jejich zjištění prokázaly, že
fáze nabíjení baterie vytváří elektrochemic-
kou reakci fluorovodíku, čímž vzniká plynný
vodík a pevný fluorid lithný.

Tato reakce velmi závisí na materiálu
elektrody, který může být kovový, grafenový
nebo grafitový. Tým objevil novou metodu
monitorování koncentrace fluorovodíku,
jako nečistoty, která vzniká reakcí mezi sto-
povým množstvím vlhkosti a solí (LiPF6) v
elektrolytu. Tato schopnost sledování by se
měla ukázat jako zásadní pro budoucí zá-
kladní vědecké studie SEI. Tyto vědecké vý-
sledky mají také komerční dopad. 

„Výsledky našich studií se již implemen-
tují v lithium-iontových článcích ve spo-
lečnosti BMW Group. Otevírají také
nové možnosti pro zlepšení stávajících
lithium-iontových technologií,“ sdělil
Nenad Markovic, člen týmu projektu.

Schéma ukazuje reakční mechanismus pro konverzi nečistot fluorovodíku (HF) z elektrolytu na fluorid lithný (LiF) v mezifázi
pevných elektrolytů (SEI) s uvolněním plynného vodíku (H2). SEI vrstva je zobrazena na substrátu atomů zlata (Au), který
slouží jako zjednodušený modelový systém. Vědci určili tento mechanismus pomocí pokročilých výpočetních metod (teorie
funkční hustoty a simulace molekulární dynamiky). Foto: Argonne National Laboratory

–r–
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Jak Fukušima
změnila 

japonskou 
robotiku 

a probudila
průmysl

Vbřeznu 2011 bylo Japonsko zasaženo
katastrofálním zemětřesením, které
způsobilo hrozné tsunami. Tisíce lidí

bylo zabito a v jedné z nejhorších katastrof v
moderní době došlo ke škodám v miliardách
dolarů. Na dalších několik týdnů se však oči
světa zaměřily na jadernou elektrárnu Fukus-
hima Daiichi. Její bezpečnostní systémy se ne-
mohly vyrovnat s tak rozsáhlým poškozením
způsobeným tsunami a nastaly obavy z podob-
ného vývoje událostí, jako v případě černobylské
katastrofy v 80. letech minulého století. Velké
množství mořské vody bylo nepřetržitě obrov-
skými proudy přiváděno do jádra reaktoru, tím
se zabránilo ještě větší katastrofě. I přesto je stále
sto tisíc lidí evakuováno z této oblasti a pravdě-
podobně bude trvat mnoho let a stát stovky mi-
liard dolarů než bude region opět bezpečný.

Vzhledem k tomu, že radioaktivní záření je
pro člověka tak nebezpečné, bylo přirozeným
řešením katastrofy ve Fukušimě poslání robotů
k monitorování úrovně záření a k pokusům za-
hájit proces čištění. Techno-optimisté v Japon-
sku viděli výzvu k vyslání robotů hluboko do
srdce jádra reaktoru. Bohužel ani jejich optimis-
mus nebyl v té době nic platný. Intenzivní radio-
aktivní záření vypálilo obvody robotů, kteří tam
byli nasazeni, dokonce i těm, kteří byli speciálně
navrženi a postaveni pro řešení katastrofy ve Fu-
kušimě. Elektrárna se pomalu stala obrovským
hřbitovem robotů. Zatímco někteří roboti zpo-
čátku zaznamenali úspěch při měření úrovně zá-
ření kolem elektrárny - a nedávno byl robot
dokonce schopen identifikovat roztavené ura-
nové palivo v centru katastrofy - naděje, že ro-
boti sehrají podstatnou roli při vyčištění
kritického území, se pomalu vytrácela.

Japonsko má po dlouhou dobu pověst země
futuristů. Investiční společnost Sobank, vedená
vizionářským zakladatelem Masayoshi Sonem,
investuje miliardy do technologické budouc-
nosti, včetně plánů pro největší solární farmu na
světě. Když společnost Google prodala v roce
2017 průkopnickou robotickou firmu Boston
Dynamics, Sobank si ji přidala do svého port-
folia vedle známých robotů Nao a Pepper.

Selhání japonských robotů, týkající se vypo-
řádání se s obrovskou výzvou Fukušimy, vyvo-
lalo v rámci celého odvětví krizi svědomí a
vnímání budoucnosti robotů. Reakce na kata-
strofy je pro robotické odvětví vždy velkou vý-
zvou. Zpočátku bude výroba humanoidního
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robota velmi nákladná a robot bude méně
schopný než člověk; budování takového ro-
bota nemusí být z krátkodobého hlediska
příliš ekonomické. Vytvoření robota, který
by vykonával pro člověka příliš nebezpečné
práce, jako v případě odstraňování následků
havárií v jaderných elektrárnách, má mno-
hem větší ekonomický potenciál. Přesto ve
Fukušimě, v elektrárně jednoho z nejvyspě-
lejších národů na světě, mnoho robotů bo-
hužel své úkoly nesplnilo.

Nikde nebyla tato krize citelnější než ve
společnosti Honda; ta vyvinula humanoid-
ního robota ASIMO, který ohromil svět v
roce 2000. I přes tento technologický pokrok
společnost Honda věděla, že robot ASIMO
byl ještě příliš nespolehlivý pro reálný svět.

Byla to havárie ve Fukušimě, která vyvo-
lala změnu v přístupu Hondy k robotice. Dva
roky po katastrofě se objevily zprávy, že
Honda vyvíjí robota k řešení katastrof a v
říjnu 2017 byl první prototyp poprvé odha-
len veřejnosti. Zatím není připraven k pl-
nému nasazení v nebezpečných zónách.

Také americká DARPA se nechala inspi-
rovat katastrofou ve Fukušimě a nedostat-
kem robotů připravených pro mimořádné
události a v roce 2015 testovala humanoidní
roboty s celou řadou úkolů, které by mohly
vyvstat jako reakce na mimořádné situace,
jako je řízení automobilů, otevírání dveří a
lezení po schodech. Výsledek však ukázal, že
jsme pořád příliš daleko od efektivního na-
sazení při odstraňování následků katastrof.

Fukušima možná přinesla změnu ve futu-
ristickém uvažování v Japonsku, ale dříve
než roboti vstoupí do našeho každodenního
života, musí prokázat svou hodnotu.

Zkonstruování humanoidního robota je
drahá záležitost; pokud tyto stroje za několik
milionů dolarů nemohou pomoci v krizi,
lidé mohou mít pochybnosti o tom, zda do
nich investovat. To by mohlo vést k další
krizi důvěry v roboty mezi Japonci, kteří se
začínají spoléhat na humanoidní robotiku
jako řešení obslužnosti stárnoucí populace.
Japonská vláda v rámci své strategie vývoje
robotů již investovala 44 milionů dolarů do
tohoto procesu.

Jestliže roboti budou v testech i nadále se-
lhávat, vyvolá to vážné obavy mezi investory
i běžnými lidmi. V Tokiu, ve čtvrti Akiha-
bara, můžete vidět všechny druhy robotic-
kých hraček v obchodech s neonovým
osvětlením. Tančící roboti mohou pobavit
lidi na celém světě. Ale pokud chceme, aby
tyto stroje byly něco víc než hračky, je třeba
udělat ještě velký kus práce. –r–
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Čipy Intel Loihi dosáhnou
příští rok inteligence myší
Společnost Intel uvedla, že systém založený na čipu Loihi, který bude uveden na trh příští rok, bude obsahovat ekvivalent
100 miliard synapsí, což je asi stejná komplexnost mozku jakou má myš. Už loni Intel představil světu Loihi, čip určený
pro tzv. pravděpodobnostní výpočty. právě ty společnost Intel považuje za důležitý krok na cestě k umělé inteligenci.

Na rozdíl od čipu
Core, který po-
užívá sekvenční

tok instrukcí, je Loihi navr-
žen tak, aby napodoboval
způsob fungování mozku.
Verze čipu Loihi, kterou
představil Intel v loňském
roce, zahrnovala 130 000
křemíkových "neuronů"
spojených se 130 miliony
"synapsemi", což jsou jakési
křižovatky spojující neu-
rony v mozku lidí.

Plán společnosti na
příští rok je vytvoření více
než 100 miliard synapsí v
rámci systému Loihi.
Mluvčí společnosti Intel
oznámil, že se bude jednat o
"jeden velký, vícečipový sy-
stém" spíše než jediný čip. 

Vědci pracují na imitaci
mozkové kůry různých zví-
řat již několik let. V roce 2009 simuloval vý-
zkumný tým vědců z IBM a Lawrence
Berkeley National Laboratory mozko vou

kůru kočky pomocí superpočítače Dawn
Blue Gene s 147 456 procesory a 144 TB pa-
měti.

Počtem 125 miliard
synapsí je vybavena oby-
čejná myš, která je na
podobné úrovni, jež sy-
stém Loihi v příštím
roce dosáhne. Je to
zatím ještě dost daleko k
dosažení "pravé" umělé
inteligence.

Dalším krokem je
dosažení úrovně mozku
krysy s asi 500 miliar-
dami synapsemi. Pokud
bude ale výzkum Intelu
pokračovat lineárně,
bude to vyžadovat ještě
několik let. Mnohem
dále je dosažení moz-
kové kůry kočky, odha-
dované na zhruba šest
bilionů synapsí.

A lidé? Zhruba devět
bilionů synapsí se rovná
asi 4,5 procentu lidské

kůry. K dosažení ekvivalentu lidského moz -
ku si tak budeme muset počkat ještě několik
dekád. –r–
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Srostoucí populací roste i nápor na ze-
mědělství a produkci jídla. Jedním ze
způsobů, jak zvýšit produkci, je rozší-

ření zemědělské plochy. Toto řešení však už
nebývá často možné, proto se přechází na
další způsob, a to zvýšení efektivity zeměděl-
ské produkce pomocí moderních technologií.
Co bychom si měli pod tímto představit? 

Komunikace s polem 
Jak již bylo zmíněno, zemědělské plochy

už mnohdy nelze rozšiřovat. To proto, že už
nyní dosahují neuvěřitelných rozměrů a to
obzvláště zde, v České republice, kde země-
dělská půda zabírá více než 50 % území. Prů-
měrně má farma v Čechách plochu 133
hektarů. U těchto ploch je vcelku obtížné
zjišťovat, které části pole mají dostatečnou
vlhkost, které jsou napadené škůdci, nebo
které potřebují dodatečnou péči. Dříve far-
mář musel pole projít a zkontrolovat každou
část na vlastní oči. V dnešní době však tento
problém lze řešit mnohem efektivněji. Pole
samotné nám může říct, jaký je jeho stav 
a k tomu všechny potřebné detaily mnohem
přesněji, než by byl člověk sám schopný. Jak
toho docílí? 

Jedna metoda je využívání mapovacích
metod a satelitních snímků. Ty program ana-
lyzuje a určí podle barvy, zda jisté plodiny po-
třebují více vláhy než jiné. Také se dá vizuálně
zjistit, zda pole v určité oblasti ničí škůdci.
Další metoda využívá přesných senzorů vy-
tvořených speciálně pro pěstitele. Senzory se
zasadí do pole a začnou kontrolovat vlhkost,
teplotu, příjem světla a dokonce i pohyb,
podle kterého lze sledovat aktivitu škůdců.

Tyto senzory se pak následně napojí na IoT
brány, zařízení podobné modemům. Dob-
rým příkladem je třeba IoT brána Adam od
firmy Advantech nebo zařízení firmy Robus-
tel. IoT brány pak data shromáždí a odesílají
do zabezpečeného cloudu. Zde se tyto infor-
mace zpracují a vytvoří srozumitelnou vizu-
alizaci stavu pole nebo zemědělských budov.
Farmář si pak na svém počítači nebo tabletu
může zjistit, které části jsou problémové 
a podle toho přizpůsobit své hospodaření pro
největší zisk. Celý tento proces, který kdysi
trval několik hodin, je nyní možné zvládnout
během pár minut. Jak například může farmář
tyto informace využít? 

Pro chytrou farmu chytrý traktor 
Nyní, když jsou data sesbírána a vizuali-

zace kompletní, je nutné přejít k činům. Ně-
která pole mají zavlažování vyřešené pomocí
zavlažovacích systémů, ale tam, kde je tento
způsob zavlažování kvůli rozloze neefektivní,
je nutné nasadit léty osvědčený traktor. Avšak
i zde technologie nezůstává pozadu. Ať se
jedná o zmíněné zavlažování nebo sběr úrody,
traktor může využít hromady nových vylep-
šení, které jeho práci udělají mnohem efektiv-
nější. Je možné jej vybavit monitorovacími
senzory, GPS asistovaným řízením a propojit
jej s cloudem, ze kterého může sbírat a vyhod-
nocovat data v reálném čase. Díky GPS mo-
dulům od firem jako Trimble a informacím
získaným kombinací dat z meteorologických
stanic, ze senzorů v poli, satelitních snímků
anebo mapovacích snímků z dronů, může
traktor omezit spotřebu hnojiv, vody nebo
prostředků na ochranu plodin jen na opravdu
nutné množství a tím šetřit peníze i prostředí.
Traktor také může být nastaven tak, aby jel
stále po stejné stopě pro eliminování přeby-
tečného ničení plodin a půdy nebo nabízel
nejkratší možnou cestu pro časově efektivní

hospodaření. Vývoj už dokonce spěje natolik
kupředu, že se už začínají objevovat samoří-
zené traktory, které díky přesným Trimble
GPS senzorům mohou samy obhospodařovat
půdu tak, jak jim to farmář nastaví. 

Kam nemůže traktor, 
nasadíme drona 
Jedním z dalších populárních způsobů za-

vlažování nebo aplikování prostředků pro
ochranu plodin se stávají drony. Když se far-
mářská půda nachází v těžko přístupných
oblastech, je možné nasadit i speciálně upra-
vené drony se zavlažovacími tryskami a zvý-
šeným výkonem pro schopnost unést plnou
vodní nádrž. Následně podle zadaných dat
do cloudu a informací získaných z mapova-
cích zdrojů a senzorů mohou vzlétnout nad
vyznačenou těžko dostupnou oblast a pro-
vést zavlažování efektivněji, a především
mnohem rychleji, než by toho byl sám far-
mář schopný. V Číně a dalších zemích se
tento způsob obhospodařování stává stále
populárnější a je jen otázka času, kdy budou
drony běžně létat nad poli i u nás, ať už pro
zavlažování, nebo díky jejich schopnosti
levně a efektivně zmapovat oblast. 

Kde se dají zmíněné věci pořídit? 
Společnost SECTRON s.r.o. je na českém

trhu již více jak 20 let a za svou dobu půso-
bení u nás si získala důvěru celosvětových
značek v M2M a IoT. Nyní se může pyšnit ne-
jenom svou vlastní výrobou kvalitních antén
a kabelových redukcí, ale i tím, že je distribu-
torem značek jako Trimble, Gemalto, Robus-
tel, kteří jsou známí giganti v této oblasti. 

SECTRON s.r.o.

Svět kolem nás se mění a modernizuje. Všude, kam se podíváme, už nějakým způ-
sobem začíná zasahovat moderní technologie. Ve vlacích se můžeme připojit na
WiFi, domácí spotřebiče s námi mohou komunikovat přes internet, naše brány mů-
žeme otevírat pomocí mobilu a chytré popelnice mohou hlídat, kolik odpadu se v
nich nachází a oznámit stav popelářům. Budoucnost opravdu už nyní proniká
všude a jedním z míst, kde je tento pokrok relevantní více než jindy, je zemědělství.  

Zemědělství budoucnosti na dosah
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Ecocapsule ze Slovenska 
chce sériově vyrábět
mobilní domy

Někteří z nás už asi slyšeli o futuristickém mobilním domě ve tvaru vejce s názvem Ecocapsule. Tento unikátní 
a inovativní projekt jako vystřižený ze sci-fi filmů se před pár lety objevil na světových designových soutěžích 
a všimla si ho velká část světových médií. Ecocapsule nabízí moderní a krásné řešení mobilního eko bydlení. 
Je energeticky nezávislá a může se používat také jako karavan nebo dům na pozemcích bez infrastruktury. Nyní
to vypadá, že se tento známý projekt od bratislavského studia Nice Architects nakonec dostane i do prodeje.



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

31

První limitovaná edice 50 kapsulí se už
prodává za cenu 79.900 EUR (2 mil.
Kč). Na začátku stačí zaplatit 2000

EUR zálohu. Slovenská společnost Ecocap-
sule chce zahájit sériovou výrobu energeticky
soběstačného mobilního mikrodomu v po-
lovině příštího roku. V plánu má vyrobit až
500 domů ročně, zatím pro účely bydlení.
Některé díly se vyrábějí poblíž Olomouce,
montáž firma provádí na Slovensku. Sa-
motný dům váží 1600 kilogramů a se speci-
álním vozíčkem za auto rovné 2 tuny.

Ekologický mobilní domek se hodí do ja-
kéhokoliv prostředí, funguje i ve 40 oC teplo-
tách. Je schopný plně využívat dešťovou vodu.
Útroby kapsule obsahují kromě nádrže na
deš ťovou vodu i množství výkonných filtrů.
Dům je tak schopný zajistit svým obyvatelům
i pitnou vodu. Tu odpadní pak shromažďuje
v několika nádržích, které vás přes aplikaci
předem upozorní, že potřebují vyprázdnit.

Elektřinu může čerpat prostřednictvím
větrné turbíny nebo ze solárních panelů. Tím
se kapsule stává energeticky soběstačnou.

První, čím malá kapsule překvapí, je její
vnitřní objem. Snadno totiž pojme veškeré zá-
kladní vybavení nutné pro bydlení. Kromě
malé kuchyňky obsahuje i koupelnu se
sprchou a suchým záchodem a spací prostor
s postelí, na níž se pohodlně vyspí dvě osoby.
Rozměry přitom dosahují jen kolem čtyř a půl
metru na délku a dvou a čtvrt metru na šířku.

O dům je zájem v Japonsku. Domek z první
série putoval právě tam. Další sérii chce spo-
lečnost začít vyrábět v příštím roce. 

–r–

Co to je Ecocapsule ?
Na 8,2 čtverečních metrech – což je mimochodem 4,67 metru
na délku, 2,20 metru na šířku a 2,50 metru na výšku – najdete
ložnici, kuchyňku, místo na práci, stůl na jídlo i koupelnu se zá-
chodem. Ecocapsule se vejde do klasického nákladního kon-
tejneru, utáhne ji i auto (má vlastní kolečka) nebo třeba
helikoptéra. S plnými nádržemi vody váží 1700 kilogramů.

Vejcovitý tvar Ecocapsule umožňuje mimo jiné sbírat dešťovou
vodu (a následně ji filtrovat), solární panely a větrná turbína zase
zajistí zbytek energetických potřeb pro jednoho až dva lidi na
několik měsíců. Turbína generuje asi 750 W, panely i 880 W. po-
drobnější údaje nečekejte, záleží totiž na tom, kde domek jeho
majitel zaparkuje. V subtropech to bude výrazně déle než v se-
verských zemích.
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Jak (ne)testovat
proudové 

chrániče 
a RCBO

Zobecného principu fungování prou-
dového chrániče vyplývá, že v tomto
případě není dostatečný energetický

potenciál a tím pádem není důvod k tomu,
aby chránič vypnul. Toto platí pro všechny
proudové chrániče bez ohledu na výrobce
i bez ohledu na to, zda-li jde o magnetický
či elektronický princip chrániče.

Pokud reaguje přístroj na testovací tla-
čítko vypnutím, ale nereaguje na nevhodné
zkratové spojení PE a N, je výměna proudo-
vého chrániče za nový zbytečná a znamená
jen vícenáklady na straně montáže i výroby.

Schémata popisující výše
uvedené reakce
Na vedlejších schématech lze vidět dů-

kladnější fyzikální popis, znázorňující dva
stavy, kdy je obvod bez zátěže a se zátěží.

Jak tedy proudové chrániče
testovat?
Základní a pro laiky i předepsaný pravi-

delný test je pomocí velmi krátkého zmáčk-
nutí testovacího tlačítka (bez demontování
krycí desky v rozvaděči) ve stavu zapojení.
Toto sepnutí odpovídajícím způsobem simu-
luje zátěž. U přístrojů BONEGA je přede-
psaný test 1x za 6 měsíců. Odborné postupy
dalšího testování vychází z návodů testova-
cích přístrojů. Ve výrobě testujeme každý kus
na testovacích stolicích a to jak z pohledu
rychlosti vypnutí, hodnot v mA, funkčnosti
mechaniky či testovacího tlačítka, atd.

Pro odborné testování jsou určeny spe -
ciální přístroje, kterých je na trhu spousta.
Tato širší problematika se týká již revizí.

Jak jistě víte, proudové chrániče či “jističochrániče“ (RCBO) jsou vždy opatřeny testovacím tlačítkem pro kontrolu
jejich správné funkce. V praxi se ovšem setkáváme opakovaně s tím, že elektrotechnici těmto tlačítkům z nějakých
důvodů nedůvěřují a snaží se chránič ještě otestovat spojením pracovního N vodiče se zemnícím pE vodičem.
zapomenou však, že pro správné fungování testu, musí být obvod se zátěží. pokud je obvod zatížený jen mini-
málně nebo vůbec, chránič nevypne a je pak zbytečně považován za vadný.
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1. Testování se provede jen ve stavu
úplného zapojení v rozvaděči. Výsledek pak
může ovlivnit i stav samotného obvodu.

Doporučení: V případě podezření poru-
chy je třeba proudový chránič testovat i bez
zapojených výstupů !!! Pokud je v tomto pří-
padě plně funkční, je třeba hledat poruchu v
obvodu, spotřebiči, atd.

2. Testovací tlačítko se drží po příliš dlou-
hou dobu a z proudového chrániče se po

chvíli “line typický pach spálené izolace“.
Elektronika není stavěná na takové dlouhé a
pro ni drastické zatížení.

Doporučení: V případě, že proudový
chránič nereaguje na krátké stlačení testova-
cího tlačítka je třeba zkontrolovat zda je (či
jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud ano,
tak je třeba proudový chránič vyměnit.
Dlouhým držením tlačítka ještě nikdo
proudový chránič “nerozhýbal“.

3. Není dodrženo provádění pravidelných
předepsaných testů. Podcenění této kontroly
může vést až k zadření vypínacího mecha-
nizmu. Intervaly předepisuje vždy výrobce.
Velmi často mají výrobci část mechanizmu
“zámku“ vyrobenu z kovu či mědi. Třecí plo-
šky díky vzdušné vlhkosti korodují. Pokud se
právě tato část pravidelným testováním “ne-
čistí“, může dojít k naprostému zablokování
a tím k úplnému vyřazení ochrany proti vyš-
ším reziduálním proudům.

Doporučení: Dodržujte předepsané inter-
valy testování. Obvykle je předepsaný interval
testování 1x za 3 měsíce. Firma BONEGA má
tuto část z plastu a proto i předepsaný interval
testování je jen 1x za 6 měsíců.

Ostatní chyby i při správných postupech testování a provozu:

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

www.bonega.cz • www.overeni-navrhu.cz. 
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Firma murrelektronik dlouhodobě spo-
lupracuje se ŠKodA AUTo, kam dodává
řadu komponentů pro elektroinstalaci
výrobních technologií. Nově však vyba-
vila kompaktními sběrnicovými moduly
Io-Link s příslušenstvím, jako jsou pro-
pojovací kabely a konektory, laboratoře
ŠKodA Akademie. ŠKodA Akademie,
jejíž součástí je i Střední odborné učiliště
strojírenské, je zodpovědná za perso-
nální rozvoj zaměstnanců ŠKodA AUTo,
konkrétně za rozvoj jejich odborných i
nadodborných kompetencí.

IO-Link je první celosvětově standardi-
zovaná technologie pro komunikaci se
senzory, akčními členy a synchronními

pohony (u sběrnicových systémů na bázi Pro-
finet IRT) umožňující rychle a hospodárně
integrovat inteligentní přístroje zapojené
standardním způsobem do elektrických roz-
vodů na strojích a strojních celcích. Nejedná
se však o novou systémovou sběrnici jako
jsou např. Profibus či Profinet, naopak IO-
Link technologie uplatňuje své použití pod
úrovní již existujících systémových sběrnic. 

Rozhodl prozákaznický přístup
„S firmou Murrelektronik jsme se v
rámci oddělení ŠKODA Akademie se-
tkali poprvé na prezentační akci společ-
nosti Profibus Profinet Česká republika,
zaměřené na prezentaci komponentů a
možností komunikace IO-Link, konané
v prosinci 2016“, řekla Ing. Romana Tá-
borská ze ŠKODA Akademie a dále dodala:
„Všechny prezentující firmy předvá děly
inteligentní periferie, které bylo možné
parametrizovat vždy v konkrétním pro-

středí, vyvinutém danou firmou. Výjim-
kou byla firma Murrelektronik, která
nabídla možnost převést všechna důle-
žitá data pro práci s inteligentními pe-
riferiemi (IODD) do prostředí TIA
Portal (případně Simatic Manager)
firmy Siemens, kde můžeme propojit li-
bovolné prvky prostřednictvím hardwa-
rové konfigurace známými nástroji s
řídicím systémem, aniž bychom se mu-
seli pro každou periferii seznamovat se
samostatným parametrizačním prostře-
dím. Byl to tedy jednoznačně prozákaz-
nický přístup firmy Murrelektronik,
který rozhodl, že jsme pro vybavení na-
šich laboratoří zvolili právě tyto sběrni-
cové moduly MVK Metall.“

Proč je IO-Link by Murrelektronik
tak výjimečné? 
Důvodem je progresivní technologie

IODD on Board. Data senzorů a akčních
členů uložená v IODD jsou vložena přímo
do souborů GSDML sběrnicových modulů
MVK Metall a Impact67. Soubor IODD (IO
Device Description) popisuje senzory a akční
členy komunikující protokolem IO-Link.
Obsahuje identifikační údaje, parametry a
jejich hodnoty, provozní a diagnostické
údaje, komunikační vlastnosti a další detaily
týkající se jednotlivého přístroje. Když se při-
pojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k
těmto datům přímo, bez ruční konfigurace
nebo speciálních nástrojů, zcela prakticky s

ŠkodA Akademie sází na
rozhraní IO-Link plug&play
od Murrelektronik
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již beztak instalovanými sowarovými ná-
stroji řídicí jednotky PLC. To představuje
značné usnadnění práce a úsporu času, pro-
tože dosud muselo být každé nové IO-Link
zařízení jednotlivě integrováno do sowaru,
a to trvalo dlouho. Bylo to téměř otravné,
když se musely u každého nového přístroje
opakovat stále stejné kroky. To teď patří mi-
nulosti. 

„Výrobci sériových strojů mají užitek z
výhody, že mohou již jednou vytvořené
konfigurace pomocí funkce Kopírovat a
Vložit libovolně přenášet do řídicích sy-
stémů dalších zařízení a strojů,“ řekl Jörg
Krautter, viceprezident Automatizace
Murrelektronik.

Nyní, s IODD on Board, se modul IO-
Link Master zkonfiguruje z řídicího systému
– a je nastaveno. Jde o ukázkové použití tech-
niky plug & play v praxi.

Jinou zajímavou vlastností těchto nových
modulů je možnost začlenit přístroje s roz-
hraním IO-Link cestou asynchronního pří-
stupu. Touto funkcí disponuje také nový
modul Cube67 IO-Link Master.

Všechny nové moduly Murrelektronik s
rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci
IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link
Class A a Class B.

Do ostrého provozu díky 
maturitním projektům ve
ŠKODA Akademii
Prvními projekty, kde se využívá před-

ností sběrnicových modulů MVK Metall
jsou maturitní práce studentů ŠKODA Aka-
demie SOUs. Práce jsou zaměřené na prak-
tické propojení inteligentních senzorů a
akčních členů prostřednictvím komponentů
MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4 s PLC Si-
emens. Jedná se tedy o použití různých sběr-
nicových systémů (Profinet a IO-Link) ve
vzájemné kombinaci. 

„Na instalaci a zprovoznění IO-Link
komponentů, přípravě dat pro připojení
senzorů a aktorů IO-Link ostatních vý-
robců, včetně IO-Link mastera, pracovali
studenti s průběžnou podporou tech-
niků Murrelektronik, aby bylo celé zaří-
zení funkční. Taková podpora ze strany
dodavatelů zařízení je vysoce nadstan-
dardní“, dodává Ing. Romana Táborská.

ŠKODA AUTO dlouhodobě investuje do
vzdělání nejenom zaměstnanců, ale i učňů
svého soukromého učiliště, aby se již v rámci
svého studia mohli seznámit s moderními
zařízeními aktuálně nasazovanými v provo-
zech. Tím se výuka přibližuje praxi a zkra-
cuje se tak absolventům adaptační proces na
pracovišti. Díky takovým praktickým úlo-
hám s nejnovějšími technologiemi, jsou žáci
perfektně připraveni na budoucí zaměstnání
ve ŠKODA AUTO.  

Více informací o IO-Link plug and play
od Murrelektronik naleznete 

na stránkách www.murrelektronik.cz.
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jako
pohon
zítřka?

pokud se podíváme na zdroj energie,
který v budoucnu nahradí fosilní paliva,
je zde mnoho možností. Solární ener-
gie, větrná energie, etanol a biopaliva
jsou obvykle nejpopulárnějšími ucha-
zeči o nahrazení spalovacích motorů na
bázi ropy a uhelných elektráren.

Proč vodík?
Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve ves-

míru, takže není žádná šance, že lidé vyčer-
pají jeho zásoby. Existuje určitě dostatek
ropných zdrojů k uspokojení globální pop-
távky, ale mnozí odborníci na energetiku
předpovídají, že světová dodávka ropy bude

vyčerpána během příštích 60 let, podle
zprávy webového portálu Ars Technica. 

Vyčerpání zásob ropy na světě, které bude
přicházet s rostoucím počtem obyvatel – na
naší planetě žije více než 7 miliard lidí – a
hospodářským růstem, vyvolá velkou ener-
getickou krizi vyžadující rychlé zavedení al-
ternativ zdrojů energie. Stále větší těžba ropy
a uhlí jako dosavadního paliva znamená také
obrovské zatížení atmosféry. A to ani ne-
mluvě o možných environmentálních dů-
sledcích těžby ropy na náš ekosystém.

Vodík je naopak při spalování čistý. Jedi-
ným vedlejším produktem vodíkové energie
je voda a teplo, z nichž oba mohou být recy-

klovány. To v podstatě znamená přeměnu
procesu, který spotřebovává energii, na ener-
gii produkující.

Vodík však není hotovým zdrojem ener-
gie jako je ropa a zemní plyn. Spíše je to pro-
středek vhodný k ukládání energie, protože
čistý vodík není na Zemi dostupný v množ-
ství nezbytném pro napájení celé energetické
soustavy. Získání vodíku ve formě použitel-
ného paliva vyžaduje energii. Vodík se může
vyrábět buď jeho oddělením od molekul kys-
líku ve vodě pomocí elektrolýzy nebo rozdě-
lením uhlovodíkových řetězců do fosilních
paliv, což samo o sobě vytváří emise sklení-
kových plynů.

VodíkVodík

FoTo: dreamstime
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České investice do vodíku ve Spojených státech amerických

Kalifornie

Vodíkové
pumpy
20 pump chce firma
do sedmi let v Kalifornii
vybudovat. Letos koupí dvě
pumpy a předělá je na kapalný vodík

35 pump je nyní v Kalifornii, hlavně 
v Los Angeles a San Francisku. Největší síť
19 stanic s vodíkem tam provozuje firma First Element

200 pump podpoří vláda v Kalifornii dotací 2,2 milionu
dolarů a tři roky jim bude dávat na provoz 100 tisíc dolarů

40.000 vodíkových aut  bude podle odhadu automobilek
jezdit v Kalifornii v roce 2023. Nyní jsou to zhruba 4 tisíce.

Výroba 
vodíku

38 mil. dolarů
byla investice firmy 

na vybudování závodu
vyrábějícího ultračistý 

vodík (99,999 %)
z odpadního produktu

při výrobě chlóru

6 tun kapalného vodíku denně
začala firma od července vyrábět v závodě v Charlestonu

ve státě Tennesee. Polovina produkce půjde do Linde.  

4 kamiony koupené od NASA 
si firma upravila na přepravu 3 tun vodíku v každém z nich.

Tennessee

United Hydrogen je americká firma s českými vlastníky, která byla založena v roce 2007. o dva roky později postavila 
v Charlestonu v Tennessee první zařízení na zpracování vodíku a patří mezi pět firem, které na americkém trhu působí. V roce
2016 se největším akcionářem firmy, s podílem 44 %, stal majitel výrobce autodílů Brano pavel Juříček st. Spolu se zakladateli
a americkými bankami se podílel na investici 38 milionů dolarů do zařízení na výrobu kapalného vodíku, jehož výroba začala
letos v červenci. další tři podobná zařízení plánuje firma v Americe postavit do roku 2025. počítá se s celkovou investicí ve výši
120 milionů dolarů. V Kalifornii také společnost začíná provozovat vodíkové pumpy. zdroj: HN

Jak může vodík generovat
užitečný výkon?
Vodíkové palivové články nefungují jako

současné spalovací motory. Palivový článek
je tvořen z anod, katod a dalších high-tech
materiálů. Kapalné vodíkové palivo vstupuje
kolem anod, kde jsou elektrony připojené k
vodíku odděleny od atomů samotných. Elek-
trolyt uvnitř palivového článku umožňuje
průchod vodíkových protonů, ale nikoliv
elektronů. Když vodíkové atomy dosáhnou
druhé strany palivového článku, spojí se s
kyslíkem a vytvářejí teplo a vodní páru.

Jaké jsou nevýhody vodíku?
Pokud nežijete v Kalifornii, která velmi

podporuje iniciativu v budování infrastruk-
tury na podporu vodíkových paliv (jak vás

informujeme v rámečku dole), je
docela možné, že jste nikdy nevi-
děli plnit automobil vodíkem. A
to je jedna z obrovských nevý-
hod – minimální množství čerpa-
cích stanic, alespoň tady v
Evropě. A také jedna z největších překážek
při zavádění nové energetické technologie:
výrobci a distributoři energie potřebují in-
frastrukturu, aby uspokojovali poptávku po
svém palivu. Ta však nemůže existovat bez
infrastruktury, která by ji podporovala.

Další významnou nevýhodou vodíku jsou
i při jeho hojné dostupnosti vysoké náklady
na samotné skladování. Při normálních po-
kojových teplotách existuje vodík jako plyn.
Pro převedení vodíku do kapalného stavu,
který může být skladován a následně použit
jako palivo, musíte mít teplotu -253 oC. Také

udržování vodíkového
paliva navíc vyžaduje
speciální kontejnery
(obrázek vlevo).

A konečně, samotné
pořízení automobilu,

který je poháněný vodíkem, je pro průměr-
ného spotřebitele v současné době příliš
drahé. Přestože Hyundai svůj nový model
Nexo s vodíkovým pohonem už v Německu
prodává zhruba za 1,75 mil. Kč, oficiální
ceny u nás ještě neznáme.

I když je vodík slibné palivo budoucnosti
a má značnou pozornost investorů, bude
ještě nějakou dobu trvat než se stane zdro-
jem pohonných hmot budoucnosti. Budouc-
nost ale má a věří v ní i čeští investoři, kteří
ve Spojených státech právě v tomto sektoru
podnikají. –r–
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Průmysl zaznamenal v posledních le-
tech několik významných změn v ob-
lasti pohonů. Splnit bezpečnostní

požadavky je dnes pro pohony náročnější
než kdy jindy. Pro naplnění bezpečnostních
funkcí musí pohony splňovat zvláštní poža-
davky, zejména pokud mají vyhovovat
normě EN 61800-5-2. 

Klasické bezpečnostní PLC je limitováno
sadou logických funkcí a má omezeno

množství procesních dat. S těmito jednot-
kami často není možné ani bezpečné sledo-
vání pohonů podle požadavků evropské
směrnice o strojních zařízeních.

Samozřejmě, že možnost vypínat stroje
elektronicky nabízí řadu výhod. Např. krátká
reakční doba, menší opotřebení v důsledku
odstranění mechanických částí nebo menší
rozměry. To vše má přímý vliv na dostupnost
a cenu strojů a zařízení.

Při návrhu strojů bývá nejvyšší prioritou
bezpečnost obsluhy. Optimální návrh však
může vést k vyšším nákladům nebo potřebě
většího prostoru. Panasonic čelí oběma vý-
zvám řadou inteligentních řešení, která za-
ručují minimální náklady a požadavky na
prostor v kombinaci s maximální bezpeč-
ností obsluhy, stroje a nástrojů.

Inteligentní bezpečnostní řešení šetří
místo a peníze:

• Odstranění bezpečnostních vypínačů
• Žádné odstávky během údržby, žádné

nebezpečí pro obsluhu během uvádění
do provozu nebo při změnách nastavení

• Bezpečné snížení rychlosti
• Díky významnému omezení bezpeč-

nostního prostoru a ochranných zón je
zapotřebí méně místa.

Základní verze servopohonu Panasonic je
vybavena 17 bezpečnostními funkcemi a 9
bezpečnými vstupy / výstupy.

Automatizační “stavebnice“
společnosti Panasonic
pro stavbu jednoúčelového stroje, výrobní linky či jakéhokoliv jiného zařízení je třeba vždy na začátku stanovit jaké
komponenty budeme používat. motory má výborné firma XY, programovatelné automaty dodá jiná a senzoriku kou-
píme “tam a tam“. zkuste na to jít opačně. zvolte si celosvětově silného partnera, který zastřeší kompletní dodávku
automatizační techniky. Vše vám dodá jedna společnost. Veškerý vývoj v rámci společnosti panasonic probíhá interně
a tak je zaručeno, že pohony, pLC, dotykové displeje, bezpečnostní brány, popisovací lasery a další produkty mají
jednotný systém komunikace. zapomeňte na nepřehlednou změť protokolů a pojďte s námi projít krátkou ochut-
návku produktů, které si vzájemně “rozumí“.

Servomotory MINAS A6SX s pokročilými bezpečnostními funkcemi podle EN 61800-5-2

Programovatelné
automaty

s vestavěným 
řízením 

pohonů.
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Panasonic FP-XH: kompaktní PLC s vestavěným řízením pohonů

Panasonic MINAS A6V: moderní servomotory i pro DC sítě

Nové FP-XH je kombinací kom-
paktního odolného programova-
telného automatu (PLC) a systému

pro řízení pohybu. CPU má 16 digitálních
vstupů / výstupů + 4 vysokorychlostní vstupy
navíc. PLC lze rozšířit o jednotky Panasonic
z řady FP0R a FP-X.

FP-XH je dodáváno s elektronickou spoj-
kou, vačkou a převodovkou, stejně jako s
funkcemi pro lineární a kruhovou interpolaci. 

Polohovací parametry lze nastavit v pro-
gramu PMX Configurator pomocí profilů
vaček. PMX Configurator je součástí progra-
movacího sowaru FPWIN Pro 7.

FP-XH využívá sběrnici pro řízení v reál-
ném čase - prověřenou sběrnici RTEX 
(Realtime Express).

Díky své vysoké přenosové a vzorkovací
rychlosti je tato rychlá Ethernet sběrnice
zvlášť vhodná pro vysoce dynamické úlohy
řízení polohy jedné a více os. Komunikace
mezi Master a Slave prvky se pak děje v reál-
ném čase. Montáž a připojení zařízení FP-
XH je velmi snadné, smyčková kabeláž pak

zajišťuje bezporuchový chod. Pro kabeláž
pak bez problému postačí standardní kabely
Ethernet (Cat 5e, vzdálenost až 100 m mezi
jednotkami). Díky tomuto sběrnicovému sy-
stému se tak výrazně zvyšuje výkon a pro-
duktivita v aplikacích, které byly dosud
řešeny pomocí tradičních programovatel-
ných digitálních a analogových řadičů.

Spolu s řadami servomotorů MINAS
A6N / A5N funguje FP-XH jako technolo-
gický upgrade pro aplikace s až osmi osami.
Řada MINAS A6 vyniká díky vysoce dyna-

mickým servomotorům s nejmodernějšími
technologiemi a velkým výkonem, přičemž si
zachovává lehké a kompaktní provedení.
Díky inovativní elektronice umožňuje řízení
pohybu MINAS A6N přesné polohování.
Speciální funkce a šířka pásma 3,2 kHz po-
máhají redukovat vibrace. Standardní para-
metry jsou až 6500 otáček za minutu a zpětná
vazba je zajištěna 23-bitový přírůstkovým
nebo absolutním enkodérem. Při řízení po-
hybu může dojít krátkodobě k dosažení 350 %
jmenovitého kroutícího momentu.

Servomotory s pokročilými bezpečnostními
funkcemi nahradí bezpečnostní PLC.

Servomotory 
pro napájení 24 a 48 V.

Vysoký výkon je nyní k dispozici i
pro napájecí napětí 24 nebo 48 V
DC. Panasonic rozšiřuje svou řadu

servomotorů MINAS A6 o nový typ MINAS
A6V.

Energetická účinnost, dlouhá životnost,
vysoký výkon, odolnost proti přepětí - spo-
lečnost Panasonic dokázala převést výhody
servomotorů s permanentními magnety i do
světa 24/48 V napětí.

Bateriové stejnosměrné motory se běžně
používají pro řešení pohonů všude tam, kde
není k dispozici žádná jedno či třífázová na-
pájecí síť. Ve většině případů mohou být tyto
motory přizpůsobeny speciálnímu napětí.
Zvláště v oblasti automobilového průmyslu
a zdravotnictví je poptávka po motorech s
bateriovým napětím stále větší. Tyto motory
vhodně doplňují široké portfolio servomo-
torů společnosti Panasonic.

Základní parametry:
• Vstupní napětí 24 / 48 V DC
• 200 W nebo 400 W
• 23-bitový absolutní enkodér
• Rozhraní Modbus RTU
• Ovládání polohy, rychlosti a točivého mo-

mentu
• Pulzní ovládání s výkonem až 500 kpps

(kpps = tisíc impulzů za sekundu)
• Jmenovitá rychlost 3000 ot./min.
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Nový pasivní infračervený senzor
společnosti Panasonic se vyzna-
čuje svou neuvěřitelně malou op-

tikou a dosahem až 17 metrů. Pokud je
senzor instalován v této výšce dosáhne de-
tekční oblast průměru 23,5 metru.

Speciální konstrukce objektivu s rozšíře-
ným okrajem umožňuje rychlou integraci do
aplikací vyžadujících určitý standard IP (na-
příklad použitím o-kroužku). Minimální prů-
měr objektivu je 19,3 mm. Pyroelektrický
snímač doplňuje rodinu PaPIR EKMC (spo-

třeba v pohotovostním režimu 170 μA) pro
bezbateriová zařízení a rodinu EKMB (spo-
třeba v pohotovostním re  ži mu 1 μA, 2 μA a 
6 μA) pro zařízení s baterií.

Čtyřnásobný snímač s velmi vysokou
hustotou 128 detekčních zón zaručuje spo-
lehlivou odezvu i na velké vzdálenosti. De-
tekční oblast je kruhová a symetrická, což
zjednodušuje integraci senzorů díky nezávi-
slosti orientace čidel v konečném produktu.

Pasivní infračervené senzory Panasonic
jsou vhodné pro širokou škálu aplikací řízení

osvětlení. Typickými oblastmi použití jsou
např. svítidla ve velkoplošných skladech, de-
tektory pohybu ve veřejných a průmyslových
budovách, bezpečnostní kamery a pouliční
osvětlení.

Parametry:
• Detekční vzdálenost až 17 m
• Výstup: digitální (výstup otevřeného ko-

lektoru) a analogový (výstup optického
zesilovače)

• Dostupné barvy objektivu: bílá, perle-
ťově bílá a černá.

Pohybový senzor pro detekční vzdálenost až 17 m
Pohybové čidlo s dosahem až 17 m.

Sto let vývoje společnosti Panasonic.
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Nové technologie jako Internet věcí
ženou automatizaci vpřed. Control-
lino spojuje open source soware

Arduino™ s výkonným PLC hardwarem pro
použití v průmyslu a infrastruktuře budov.
Pomocí zdrojového kódu nebo grafického
uživatelského rozhraní je možné individuál-
ně řídit vstupy a výstupy řídicí jednotky.

Controllino a Arduino™ poskytují
větší prostor pro vaše požadavky 
v oblasti automatizace
Inteligentní východisko z “dilematu kom-

patibility“ nabízí Controllino. Neboť rodina
tří výkonných modulů PLC sází na open sou-
rce programovací jazyk Arduino™. Ten po-
skytuje integrované vývojové prostředí (IDE).
Arduino™-IDE je multiplatformní Java apli-
kace s editorem kódu a integrovaným kom-
pilátorem. Řídicí programy mohou být vytvá -

řeny přímo v C/C++. Navíc je možné časově
úsporné programování pomocí knihoven.
Přenos dat do řídicí jednotky se uskutečňuje
přes USB nebo sériové rozhraní.

Rozsáhlé aplikační možnosti pro
profesionální nasazení v průmyslu
Již základní model “Mini“ má kvalitní mi-

krokontrolér ATmega328 (16 MHz). Zá-
kladní deska nabízí rozsáhlou výbavu
rozhraní: 1x RS232, 1x SPI, 6x relé výstupů,
8x A/D vstupů a 8x D výstupů. Všechny mo-
dely jsou napájeny 12/24 V/DC. Prostřední
model “Maxi“ využívá výkonnější mikrokon-
trolér ATmega2560 (16 MHz) se stejným
rozhraním jako u Mini, ale už se 12 vstupy /
výstupy. 

Špičkový model “Mega“ je vybaven stej-
ným mikrokontrolérem jako typ Maxi. Liší
se tedy jen v dalších rozhraních RS485, I2C a

celkově je vybaven až 45 vstupy / výstupy.
Nově máte na výběr z 5 nových modulů,

které přicházejí s lepší cenou a přitom se stej-
ným kontrolérem. 

Všechny modely Mini, Maxi i Mega mají
nové označení “Pure“ a dodávají se bez roz-
hraní SPI a I2C. Verze Maxi se rozšířila o
provedení Automation, které umožňuje na-
pájení pouze 24 V a zvýšil se počet analogo-
vých i digitálních vstupů (12x A/D, 4x
digitální) a malinko snížil počet výstupů (8x
digitální), a dále se také nabízí ve verzi Pure
bez SPI a I2C rozhraní.

velkoobchod.conrad.cz

nové moduly pro automatizaci 

PLC
Controllino 
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Všechna tato řešení postrádají tu
nejdůležitější vlastnost – jednotné,
modulární, univerzální.

Současná doba přináší prudký rozvoj no-
vých technologií v oblasti řízení inteligent-
ních budov, automatizace a robotizace
výroby, internetu věcí, řízení dopravy, ener-
getiky, plynárenství, vodního hospo-
dářství a v mnohých dalších. To
přináší potřeby připojení mnoha
nových senzorů, čidel, měřicích
celků, řídicích jednotek, servopo-
honů a dalších ovládaných prvků
včetně koncových zařízení. Téměř
žádný investor si ovšem nemůže
dovolit ze dne na den vyhodit vše,
co v nedávné době vybudoval a pře-
jít v plném rozsahu na kompletně
nová technická řešení. 

A právě to přináší potřebu po-
užití rozdílných typů konektorů, ka-
belů a dalších prvků, které je nutné
v jednotném univerzálním prostředí

zakončit tak, aby nejen nevznikl problém s
připojením jednotlivých prvků, ale vznikla i
možnost snadného přepojování těchto linek.

Pokusili jsme se tedy tento stav napravit
vývojem průmyslových modulárních Patch

Panelů řady KIPP. Aktuálně se vyrábí pro
jeden (KIPP1) nebo dva (KIPP-2) čelní adap-
ter panely.

Oba typy mohou sloužit k zakončení
linek i k jejich přepojování.

KIPP – univerzální panel na DIN lištu
pro linková zakončení
V současné době je neustálým problémem najít prvek vhodný k zakončení komunikačních linek určený pro montáž na dIN
lištu. Sortiment je relativně velmi malý a jednotlivá řešení nepokrývají požadavky současné doby. Buď se jedná o koncové
zásuvky s počtem portů v rozsahu 1 až 4, nebo o prvky pro zakončení optických vedení popř. systémy modulárních panelů
pro přepojování linek. Většina těchto prvků postrádá dostatečnou robustnost a mechanickou odolnost, která v průmyslových
řešeních hraje klíčovou roli. dalším nedostatkem je příliš úzký sortiment typů konektorů, které lze v těchto systémech použít.
I u modulárních panelů na dIN lištu je vždy celý zásuvný blok řešen s jedním typem konektoru, který není možné změnit.

Distributor

KASSEX s.r.o.
Kojetínská 3368
767 01 Kroměříž

email : info@kassex.cz 
obchod@kassex.cz

www.kassex.cz

Tel: +420 573 305 111
+420 573 305 110

mob: +420 602 354 100

Pro Průmysl 4.0

KIpp-1 KIpp-2

KIPP-1
umožňuje 
montáž za 
zadní nebo 
boční stěny, 
tj. ve dvou 
polohách. 

KIPP-2
umožňuje 
montáž navíc 
i ze spodní 
nebo horní 
stěny, tj. ve třech 
polohách. 
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Po demontáži držáku na DIN lištu lze obě
verze přišroubovat na zeď nebo jakoukoliv
pevnou podložku. Hloubka panelu 115 mm
vytváří dostatečný prostor pro namotání re-
zervy optických vláken nebo pro ohyb meta-
lických kabelů. Vstupy kabelů jsou umístěny
v horní, spodní a zadní ploše panelů pro
každý čelní adapter panel samostatně. Pro
přívod optických kabelů je v ploše připravený
vypálením laserem kruhový otvor pro prů-
chodku PG9. Materiál v otvoru zůstává držet
na vylamovacích můstcích. Obdélníkový
otvor s kovovou záslepkou L profilu je určen
pro přívod metalických kabelů.

Do modulárních panelů řady KIPP lze osa-
dit následující čelní adapter panely pro:

produkce KASSEX
• 6x Keystone (RJ45 UTP/STP  libovolné ka-

tegorie nebo jiný typ konektoru v uchycení
Keystone)

• 6x SC simplex adapter pro FO SC konektory
• 3x SC duplex adapter pro FO SC konektory
• 6x ST duplex adapter pro FO ST konektory
• 12x ST duplex adapter pro FO ST konektory
• 6x E2000-APC simplex adapter pro FO

E2000/APC konektory (zelené)

produkce PANDUIT
• 6 / 8 / 12x LC duplex adapter pro FO LC

konektory MM OM1-4 a SM
• 2 / 3 / 4 / 6 x  SC duplex adapter pro FO SC

konektory MM OM1-4 a SM
• 6 / 12 x  SC simplex adapter pro FO SC ko-

nektory MM OM1-4 a SM
• 6 / 8 x  ST adapter pro FO ST konektory

MM OM1-2 a SM
• 4 / 6 / 8 / 12 / 18 x  MPO/MTP adapter pro

FO MPO/MTP konektory.

Použití těchto čelních adapter panelů je
vhodné většinou pro účely přepojování linek.
Adapter panely pro optické adaptery ne-
umožňují kombinovat různé typy zakončení. 

Pouze panel pro 6x Keystone značně roz-
šiřuje počet variant použitelných konektorů.

Lze použít všechny typy konektorů, které se
vyrábí s uchycením Keystone. Patří mezi ně
samozřejmě UTP/STP RJ45 všech kategorií,
USB, HDMI, mnoho A/V konektorů, ST, SC
a LC duplex FO adaptery a další. To vše mů-
žeme kombinovat v jednom adapter panelu.

Komplexním univerzálním řešením je po-
užití multimediálního adapter panelu FMP6.

Do tohoto panelu můžeme osadit následu-
jící prvky řady MiniCom:
• UTP/STP RJ45 libovolné kategorie
• Klíčované UTP/STP RJ45 libovolné kate-

gorie (bezpečnost na úrovni kabeláže)
• USB adapter
• HDMI adapter
• D-sub SVGA adapter
• Držák konektorů D-sub 9/15 pin (Canon)
• 3-pin prům. konekor (10A/pin) pro napá-

jení, RS485, LON, BACnet MSTP, Modbus
RTU atd.

• BNC adapter
• F adapter
• RCA (CINCH) adapter / konektor
• S-VHS adapter / konektor
• 3,5 mm stero Jack adapter / konektor
• ST adapter
• SC simplex / duplex adaptery MM OM1-4,

SM
• LC duplex adaptery MM OM1-4, SM
• MTRJ adapter

• E2000 adapter - modrý
• E2000-APC adapter - zelený

• MPO/MTP adapter.

Všechny výše uvedené adaptery
je možné kombinovat v jednom
multimediálním panelu. Tím řešení
získává punc univerzality i pro malé
aplikace. Věříme, že množství použi-
telných konektorů a adapterů uspo-
kojí každého uživatele. Pokud by

nastal případ, že některá instalace
bude vyžadovat jiný typ konek-
toru, jsme schopni na zakázku

vyrobit čelní panel pro jakýkoliv
typ konektoru. Jediným limitujícím
faktorem je velikost. Musí se včetně
uchycení vejít do plochy jednoho nebo
dvou čelních adapter panelů.

Představenými produkty KIPP
jsme se snažili doplnit nejenom mezery

v možnostech zakončení komunikačních
linek na DIN liště, ale i vytvořit dostatečně
odolné řešení, které obstojí i v kritických ko-
munikačních infrastrukturách.

Další informace naleznete na:
https://www.kassex.cz

Uvolněním 
záslepky a jejím 

uchycením na výšku vzniká 
prvek pro vyvázání a fixaci metalických ka-

belů k tělu panelu.
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Hodně světla za málo peněz 
s CO2 laserem
Je potřeba být trendy a vyměnit šatník

průmyslových věciček u vás v provozu. Již za
cca 250.000 Kč (10.000 EUR) je možné mít
plnohodnotný CO2 laser Solaris eMark 
s dostatečným výkonem 10 W pro značení
do lakovaného kartonu, skla, etiket nebo na
plastové krabičky. Značení jako pěst, tedy se
značící plochou 100 x 100 mm, kterou lze
polohovat na přímé nebo úhlové značení (ve
směru 90°) navíc s možností značit za po-
hybu na výrobky na dopravníku nebo ve sta-
tickém režimu na stojící produkty.

Ekonomika provozu je oproti inkjet tech-
nologii zvýrazněna právě značením bez po-
užití spotřebních materiálů, jako je inkoust 
a ředidlo. Důležitým faktorem pro návratnost
investice je životnost CO2 trubice, která je od-
hadována na 45.000 hodin kontinuálního vý-
konu. V porovnání s inkjet technologií může
být návratnost investice i do jednoho roku!

Baví vás nejmodernější retro? Tak si zů-
staňte u tlačítkového telefonu. Ale s lasery
Solaris jdete do budoucnosti s volitelným do-
tykovým terminálem pro nastavení laseru.
Ovládání je svým intuitivním menu a vel-
kými tlačítky připraveno i pro ovládání v těž-
kém průmyslu, například prstem v ruka vi ci.

Pro propojení s PLC automatem nebo s PC
je laser vybaven Ethernet konektorem s na-
stavením vlastní IP adresy. Komunikačním
protokolem je možné laser kompletně ovlá-
dat. Jak volbu zprávy, tak i zasílání proměn-
ných údajů, například hodnoty hmotnosti 
z váhy.

I když jde o velmi levný průmyslový laser,
jeho soware obsahuje možnost tisku GS1
čárových kódů, datamatrix kódů, grafiky a loga
ve vektorové kvalitě a tisk textu bez omezení
řádků (omezeno jen značenou plochou).

vesmír je nakloněn, značení laserem
už dávno není cenové sci-fi
myslíte ekonomicky a máte strach, že laser je drahý? myslíte si, že laser je pro
vás nedobytný jak válečné zlato ve švýcarských bankách? myslíte, že laser je
aristokracií v průmyslu a modrá krev je jen pro vyvolené? V Leonardu vás vyve-
deme z omylu. Současné ceny Co2 laserů jsou shodné s inkjet CIJ technologií.
oproti ní ale Co2 lasery nabízí mnohem více předností, a především následnou
ekonomiku provozu bez nákladů na spotřební materiál. Navíc i ceny vláknových
laserů jsou v porovnání s jejich životností velmi nízké.

CO2 laser Solaris 
eMark ECO.
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Bez kouzel, čar a zaklínadel,
vláknem do kovu již za 4 kačky
Není vůbec pravdou, že průmyslové lasery

pro značení do kovu nebo pro kontrastní
značení do plastového materiálu jsou drahé.
Jejich cena je cca 500.000 Kč (20.000 EUR). 
V přepočtu na pořizovací cenu (laseru 
e-SolarMark FLS, který má životnost lasero-
vého zdroje 145.000 hodin kontinuálního 
výkonu) vás hodina provozu vyjde ani ne na
4 kačky a na to má opravdu každý!

Svou vlnovou délkou laserového paprsku,
na rozdíl od CO2 laseru, působí i do kovo-
vých materiálů. Velmi kontrastní značení vy-
tváří i na většině plastových materiálů. Díky
kontrastnímu značení je pak možné číst čá-
rové kódy a datamatrix kódy běžnými čteč-
kami. Značící pole vláknových laserů může
být až 500 x 500 mm.

Stejně jako jedinečná socha překonává za-
hradní trpaslíky, stejně tak Solaris laser pře-
konává konstrukcí imitátory průmyslové
technologie. Konstrukce laserů je v celone-
rezovém provedení a je vybavena auto-
nomní řídicí jednotkou, veškerými
nutnými bezpečnostními prvky,
jako je total Stop, blokace zapnutí
laseru klíčkem, nebo standardně
vybavenou bezpečnostní záklopkou,
kterou lze externě ovládat a dosáhnout tak
třídy bezpečnosti PLe. 

Díky LAN/Ethernet komunikačnímu pro-
tokolu lze lasery ovládat dálkově. Díky USB
vstupu lze připojit i WiFi modul a jde to i bez
drátů, a na ovládání využít implementovanou
Web server aplikaci a ovládat laser například
“chytrým mobilem“ přes VNC aplikaci.

Leonardovy lasery Solaris díky svým vlast-
nostem, kvalitě, ceně i životnosti bodují 

a drtí své konkurenty. Jsou nejvyhledáva-
nější ekonomickou volbou pro značení pro-

duktů. Solaris laser je takový značící kulturista
s tváří barové tanečnice. Za povšimnutí stojí 
i naše 24hodinová servis linka, kdy jsme s vámi
každou minutu vašeho pracovního života s do-
stupností celých 365 dní, i když naše zařízení
dělají práci u vás třeba 1 sekundu v pracovním
cyklu. Jako reference hovoří za nás velké množ-
ství úspěšných instalací v ČR i na Slovensku. 

Benefity laserů Solaris
- Malé integrační rozměry
- Celonerezové provedení až v IP65
- Modulární variabilita (volba optiky, řídicí

jednotky, skenovací hlavy)
- Ovládací vícejazyčná jednotka s 15“ doty-

kovým displejem a podporou češtiny
- Jednoduchá obsluha s plně automatickým

chodem
- Značení bez omezení řádků textu (jen zna-

čenou plochou) s kombinací grafiky, loga,
čárového kódu, 2D kódu, datumu spotřeby,
času, šarže, počítadla, interních kódů

- Značící plocha od 50 x 50 mm 
do 500 x 500 mm, dle použité optiky

- Velká konektivita RS 232, USB, Ethernet
- Bezpečnostní dvouokruhový systém, inte-

grované stop tlačítko.

Jaký máš projekt? Lasery Solaris jsou řešením. 
Kontaktujte nás, vytvoříme vám vzorky na
vašich produktech.

CO2 laser 
Solaris e-SolarMark+.

Vláknový laser 
Solaris e-SolarMark + FL.

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec

E-mail: bubenicek@LT.cz • www.LT.cz
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společnosti Murrelektronik 
s řešeními pro rozvaděč a pro-
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Efektivní síťové instalace
Od spolehlivé základní funkčnosti až po
enormní rozmanitost funkcí
Switche společnosti Murrelektronik jsou k dispozici v široké škále

variant. Nespravované switche pokrývají základní funkce při výhod-
ném poměru ceny a výkonu, profinetové spravované switche nabízejí
maximální rozsah funkcí:

• Optimalizace všestrannosti v zapojení a snížení složitosti insta-
lačních řešení

• Jednoduchý přehled komunikace a snadné připojení k síťovým
analytickým nástrojům nebo integrovaným webovým serverům

• Přemístění spojovací roviny do pole a tím pádem ušetření pro-
storu v rozvaděči díky kompaktním a robustním variantám 
v krytí IP67.

Kompletní portfolio ethernetových konektorů
Murrelektronik je specialista na připojovací kabely a nabízí širo-

kou škálu kabelů pro zapojení ethernetových systémů:
• Ze světa kanceláří do drsného prostředí průmyslového zařízení:

řešení pro aplikace v IP20 (RJ45) a v IP67 (M12)
• Úhlové varianty IP20 pro elegantní a prostorově úsporné instalace
• Předmontované kabely v libovolných délkách a v jakékoli vari-

antě, již od jednoho kusu
• Vyšší flexibilita díky samostatným kabelům
• Plné stínění 360° pro bezpečný a hladký přenos dat.

Další přednost: X-kódované gigabitové kabely společnosti 
Murrelektronik přenášejí až 10 Gb / s a zajišťují tak průtok při vysoké
rychlosti.

Murrelektronik je specialista na připojo-
vací kabely a nabízí širokou škálu kabelů
pro zapojení ethernetových systémů.

Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi Ethernetu získávají na významu. Hlavním tématem
je přechod z profibus na pRoFINET, protože tak lze pomocí switchů realizovat flexibilní hvězdové struktury. zcela nevyhnutelně
roste počet ethernetových komponent ve strojích a zařízeních. murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné
a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových modulů: Vysoce výkonné switche a široký sortiment připojovacích kabelů.
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Na plný plyn
konektory m12 pro
průmyslový Ethernet

Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální
pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. X-kódovaný konektor
M12 umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Y-kódovaný konektor M12 přenáší para-
lelně data i napájení.

Systémy high speed vision jsou příkladem toho, jak jsou v aplikacích průmyslového
Ethernetu generovány stále větší objemy dat. Proto jsou požadovány vyšší přenosové rych-
losti. Také požadavek jednotné komunikační struktury v podnicích získal na významu.

Pro bezchybný vysokorychlostní přenos dat s až 10 gigabity za sekundu jsou x-kódované kabely
M12 společnosti Murrelektronik tím správným řešením. Kovový kříž (ve tvaru X) v konektoru
bezpečně odděluje čtyři datové páry. Kabely jsou také stíněné proti externím rušivým vlivům.

Kombinace konektorů RJ45 v kancelářském úseku a X-kódovaného konektoru M12 v pro-
storu výroby umožňuje v podnicích vytvoření kontinuální gigabitové komunikační struktury.

Murrelektronik nabízí X-kódované konektory M12 v kombinaci s vysoce odolnými
PUR kabely - jsou ideální pro použití v průmyslovém prostředí.

• Rychlost datového přenosu 10 Gb / s podle Cat. 6A (ISO / IEC 11801)
• M12 X-kódování (IEC 61076-2-109)
• Plné stínění 360°
• Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem
• Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí až do IP65 / IP67.

Hybridní kabely – paralelní přenos dat a napájení
S Y-kódovanými konektory M12 společnosti Murrelektronik je možné jedním kabelem

přenášet data i napájení. Kovové Y-kódování odděluje čtyři kontakty pro přenos energie
od čtyř signálních kontaktů. Lze tak přenášet až 100 Mb / s dat a pro napájení je zde k dis-
pozici proud 2 x 6 A.

Y-kódované kabely M12 snižují náročnost instalace v aplikacích a redukují tak zcela
konkrétně náklady. Pro použití v pohyblivých aplikacích jsou Y-kódované konektory M12
nabízeny v kombinacích s PUR kabely vhodnými pro vlečné řetězy.

• Přenos dat podle Cat. 5e (ISO /I EC 11801, Class D)
• Přenos energie až 2 x 6 A
• Plné stínění 360°
• Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem
• Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí až do IP65 / IP67.

Konektory M12 s X  a Y-kódováním.

Síťová
technika
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Vsouladu s příslušnou evropskou
směrnicí jsou již od podzimu 2009
energeticky neefektivní žárovky po-

stupně stahovány z trhu. Od 1. září však na-
staly pro prodejce a výrobce další změny,
jelikož k tomuto datu vstoupila v účinnost
další fáze – již šestá – “zákazu halogenových
žárovek“. Po tomto datu již není možné pří-
slušné výrobky uvádět v Evropě do oběhu.
Tento “zákaz“ se týká především oblíbených
klasických halogenových žárovek, které jsou
zpravidla vyráběny ze skla, vyzařují světlo
všemi směry, mají závitové patice E27 nebo
E14 a jsou provozovány bez transformátoru.
Zákaz se dále vztahuje také na některé ne-
směrové halogenové žárovky se zásuvnými
paticemi G4 a GY6.35. Nějakou dobu však
potrvá, než spotřebitelé dopady tohoto opa-
tření pocítí, neboť obchodníkům bude umož-
něn doprodej stávajících zásob. Spotřebitelé
tak mají dostatek času na to, aby přešli na
moderní LED světelné zdroje.

Roli hraje věk i vzdělání
Výsledky spotřebitelské studie zadané spo-

lečností LEDVANCE jasně poukazují na to,
že spotřebitelé nemají dostatek informací 
o “zákazu“ a jeho důsledcích. Více než polovina
(59 %) respondentů (54 % v rámci Evropy)

nikdy o nadcházejícím “zákazu halogenových
žárovek“ neslyšela. Připočteme-li k tomuto
číslu ty, kteří o zákazu slyšeli, ale neví nic 
o jeho dopadech, zvýší se tato hodnota o dal-
ších 19 % (v Evropě 13 %) na celkových 78,6 %
respondentů. Patrná je také skutečnost, že
téměř polovina (45 %) dotazovaných, kteří o
“zákazu“ nevěděli, se považují za znalé v ob-
lasti osvětlení a osvětlování. Ovšem možná
ještě více překvapující je, že polovina respon-
dentů (53 %), která o další fázi zákazu nikdy
neslyšela, je mladší část populace ve věkové
skupině 20 - 39 let, případně má vysokoškol-
ské nebo středoškolské vzdělání (51 %).

Povědomí v různých zemích
Co se týká povědomí o směrnici o halo-

genových žárovkách, pohybuje se Česká re-
publika se svými 41 %, v porovnání s Francií,
Itálií, Švédskem a Velkou Británií, ve druhé
polovině tabulky. Na posledním místě se 
s 35 % umístili Britové, rovnou za Švédskem
s 39 %. V čele tabulky je Itálie. O nadcházejícím
“zákazu“ ví v Itálii celkem 58 % respondentů.

“Zákaz halogenových žáro-
vek“ nahrává spotřebitelům
Nedostatek znalostí mezi Evropany s ohle-

dem na “zákaz halogenových žárovek“ se

přímo odráží v preferencích spotřebitelů při
nákupu. Nákupní seznam zhruba čtvrtiny
Čechů (23 %) stále obsahuje zastaralé osvět-
lovací technologie, jako jsou například halo-
genové žárovky nebo běžné žárovky. V po -
 rovnání s tím přibližně 85 % spotřebitelů
uvádí energetickou účinnost, odolnost a cenu
jako hlavní kritéria při nákupu – při uvážení
klesajících cen, rostoucí účinnosti a vyšší
odol nosti LED světelných zdrojů se jedná
právě o ta kritéria, která by je měla přesvědčit 
o přechodu na LED technologii. 

Čeho si při nákupu LED svě-
telných zdrojů všímat
Spotřebitelé budou muset od podzimu

2018 pár věcí přehodnotit. Na trhu je již do-
stupný široký výběr energeticky účinných 
a úsporných LED alternativ za halogenové
žárovky, vzhledově podobné svým haloge-
novým předchůdcům. Dobrým příkladem
jsou světelné zdroje řady OSRAM filament,
které jsou vybavené nejmodernější vlákno-
vou technologií, a lze je použít jako přímou
náhradu za zastaralé halogenové žárovky.
Tyto alternativní výrobky jsou k dostání v
celoskleněném provedení, s funkcí stmívání 
a s průhledným nebo matným povrchem.
Aby se spotřebitelé mohli během této pře-

Téměř každý druhý Čech neví o
“zákazu halogenových žárovek“

Řada spotřebitelů vůbec netuší o nadcházející 6. fázi
evropské směrnice o zákazu výroby nehospodárných
světelných zdrojů – konkrétně halogenových žárovek,
ukázal srpnový spotřebitelský průzkum společnosti
LEdVANCE. LEdVANCE je výrobcem a držitelem li-
cence na obchodní značku světelných zdrojů oSRAm.
Více než každý druhý spotřebitel v Česku nevěděl, že
další typy halogenových žárovek nejsou již od září
2018 uváděny v rámci ČR i celé EU do oběhu. Tato
hodnota je ještě o dalších 19 % vyšší, pokud do vý-
sledku zahrneme spotřebitele, kteří o “zákazu“ slyšeli,
ale nejsou si vědomi jeho přímých dopadů. opravdu
pozoruhodným zjištěním je skutečnost, že řada lidí,
kteří o tomto “zákazu“ neslyšeli, se v oblasti osvětlení
a osvětlovacích technologií považuje za znalce. 
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Zdroj: Česká část spotřebitelské studie pro společnost LEDVANCE se
uskutečnila v srpnu 2018 na reprezentativním vzorku 840 respondentů
ve věkové kategorii 18 - 60 let s různou úrovní vzdělání a příjmu. Vý-
zkum byl realizován on-line aplikací Instant Research agentury Ipsos.

chodné fáze blíže seznámit s novými pro-
dukty, doporučujeme zaměřit se na následu-
jící informace uvedené na obalech svě tel -
ných zdrojů.
• Označení LED technologie
• Informace o světelném toku v lumenech

(lm) je dnes mnohem více vypovídajícím
parametrem než výkon ve wattech, na
který jsme byli zvyklí. Výkon ve wattech
pro klasickou žárovku byl např. 60 W a svě-
telný tok 806 lm, LED alternativa (tzv. LED
náhrada za 60 W žárovku) podobných
vlastností bude mít stejný světelný tok 
806 lm, ale výkon, resp. příkon pouze okolo
5-7 W. Srovnáním veličiny světelného toku
a výkonu tedy spotřebitel získá jasné mě-
řítko úspory energie.

• Tvar: klasická skleněná baňka, svíčka nebo
bodovka

• Patice: šroubovací patice E27/E14 (tzv.
velký / malý Edisonův závit) nebo zásuvná
/ zástrčná patice (např. GU5.3, GU 10, G4
nebo G6.35)

• Rozptyl světla: všemi směry (běžná baňka)
nebo směrový (bodovky)

• Životnost, uváděná v hodinách, příp. le-
tech, která je několikanásobně vyšší než 
u halogenových předchůdců

• Barva světla v rozsahu od teplé bílé (2700
nebo 3000 K) po studenou bílou (4000-
6500 K).
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Zatím tomuto robotickému pomocní-
kovi ještě nebyla udělena patřičná
povolení k odebrání krve u dobro-

volníka z řad pacientů. Tým však pro zku-

šební účely vybudoval umělou paži, na které
testuje jeho funkčnost a přesnost. Při finál-
ním testování na lidech položí pacient svou
ruku na plošinu pod robotické rameno, kde

robot pomocí kamery ruku naskenuje, aby
zjistil, kde se nacházejí žíly. Teprve potom
začne přesně odebírat krev. Ta pak proudí do
odstředivky, kde se oddělí krevní buňky od
plazmy. To je nezbytný proces, protože pro
většinu vyšetření krve je vyžadována pouze
plazma.

Centrifuga poté předá plazmu analyzá-
toru krve. K testování vzorků se používá mi-
krofluidní pole, tyto testy lze provádět bez
jakékoliv přímé interakce s člověkem. Ve
skutečnosti zde není nutná přítomnost ani
pomoc zdravotnického personálu. Nicméně
vzorky se mohou také použít pro další testo-
vání, které už vyžaduje asistenci laborantů
(alespoň prozatím).

Pokud bude vývoj těchto robotů úspěšně
pokračovat, může to být významný přínos
pro lékaře a další zdravotnické pracovníky.
Tento robot by mohl provádět odběry krve a
ihned celou škálu testů na jediném místě,
místo toho, aby krev odebíraly zdravotní se-
stry a odesílaly ji k testování do laboratoří.
Nyní ještě není tento vynález určený k pro-
deji. Tým vědců musí prokázat, že je přístroj
bezpečný a spolehlivý. –r–

Robotické rameno
pro odběr krve

Zpracování 
vzorků

Analýza
krve

Vědci vytvořili robota pro odběr
a okamžité testování krve
Mnoho z nás se již setkalo se zdravotními sestrami, kterým dělá problém napoprvé
správně odebrat krev. Pro vědce z Rutgers University byl tento nepříjemný okamžik
výzvou k vytvoření nového robota, který správně napíchne žílu hned napoprvé.
To ale není vše. Odebranou krev je tento robot schopen okamžitě analyzovat.

Schváleno
SZÚ

m
em

br
án

a

Český
výrobek

pro svět
bez igelitu

Pečivo
nevysychá 
a je déle
čerstvé 

Bavlněné pytlíky s vnitřní 
textilní membránou

s protiplísňovou odolností

Funkční obaly
na pečivo

www.wrapup.cz

www.pytliknapecivo.cz
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Nové konektory MCS MAXI 6 s páčkami
– bleskové zapojení vodičů

Systém WAGO MCS MAXI 6 se zásuv-
nými konektory je vhodný pro vodiče
od 0,2 mm² do 10 mm² (24 – 8 AWG)

a ideální pro výkonové elektronické aplikace
vyžadující vyšší proudy. K dispozici jsou dvě
verze nových zásuvných konektorů (vodič -
vodič a vodič - deska), a obě verze nabízí va-
rianty od 2 do 9 pólů s roztečí pinů 7,62 mm.
Systém s jmenovitým proudem 41 A je
ideální pro připojování výkonové elektro-
niky. Díky připojovací technice Push-in
CAGE CLAMP® lze přímo připojit plné vo-
diče i jemně laněné vodiče s dutinkou pro-
stým zasunutím do kontaktního
místa. K dispozici jsou dva

modely konektorů pro
horizontální nebo verti-
kální uchycení na desky
plošných spojů, které po-
skytují flexibilitu jejich při-
pojení. 

Nové páčkové konektory
MCS MAXI 6 šetří cenné
místo – kromě standardního
průřezu vodiče lze též připojit
vodič o řád větší (10 mm² / 
8 AWG), pokud není ukončen li-
sovací dutinkou. 

Přímé zapojení bez 
použití nástroje
Aby společnost WAGO vyhověla poža-

davkům na jasnou a jednodu-
chou obsluhu, vybavila

konektory MCS
MAXI 6 páčkou pro
intuitivní použití bez
nástroje. Protože k
otevření kontaktního
místa nejsou nutné

žádné nástroje, konek-
tory nabízí rychlé a snadné

ruční zapojení, které výrazně šetří
čas při práci v terénu.

Páčky na konektoru jdou snadno pře-
pnout do otevřené / zavřené polohy se
slyšitelným cvaknutím, které je znakem
dosažení správné pozice páčky.

Stejně jako ostatní průmyslově osvěd -
čené produkty MCS WAGO, i nové zá-
suvné konektory poskytují 100 % ochra  -

nu proti chybnému zapojení, vlastní kódo-
vání a volitelné možnosti uzamknutí pro za-
jištění maximální bezpečnosti při zapojo -
vání. WAGO

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) má nový přírůstek: Nová
řada zásuvných konektorů MCS MAXI 6 od společnosti WAGO
dovoluje připojit vodiče o průřezu 10 mm² (8 AWG) a má inte-
grovanou páčku umožňující rychlé a pohodlné zapojování. 
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Nejen o novém modulu BI plat-
formy LOTYLDA jsme hovořili s
jednatelem společnosti OptiSolu-

tions s.r.o. Vratislavem Benešem. 

Naposledy jsme se spolu setkali na letoš-
ním MSV v Nitře, kde vaše expozice za-
ujala porotu natolik, že ji ocenila cenou
veletrhu „Za inovativní využití umělé
inteligence v průmyslu“.  Nabízí se mi
otázka, jestli přivezete váš vítězný pro-
jekt představit také na letošní MSV 
v Brně? Osobně mě zaujalo video s pří-
pravou této expozice umístěné na vašich
stránkách. Málokdy se podaří zmapovat
exponát od jeho přípravy po předání
ceny na slavnostním večeru.

VB: Ano, máte pravdu. Škoda jen, že ta-
kový scénář nelze pokaždé naplánovat do-
předu. Ale k Vaší otázce. Původní plán sku -
tečně počítal s využitím této expozice i pro
Brno. Nakonec jsme se ale rozhodli, že ji dále
rozšíříme a využijeme k prezentaci nového
modulu LOTYLDA IoT. 

IoT je zkratka skloňovaná na každém
rohu. Co je nového na vaší aplikaci? 
VB: IoT je skutečně na každém kroku. Naše

zaměření není sledování naplněnosti popelnic
po městě, ale spíše monitorování strojů, ná-
strojů a procesů v továrnách. Firmy, které mají
CNC, zajímají režijní náklady na nástroje. Li-
saře zajímá, co se dělo ve formě při výlisku a
jaký to má dopad na kvalitu. Každý by rád

IoT – Analýza výrobních
senzorických dat
Technologická společnost OptiSolutions s.r.o. představí na podzimním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
nový modul LOTYLDA IoT určený pro sběr a analýzu senzorických dat.

Modul údržba je součástí platformy LOTYLDA.



věděl, kdy se nějaký stroj porouchá. Nechci
tvrdit, že na toto známe odpověď, ale snažíme
se co nejvíce daný proces popsat a v něm pak
nalézt závislosti, které by šlo predikovat. A na
toto právě slouží naše analytická platforma
LOTYLDA. Ta je od začátku postavena pro
integraci a analýzu velkých objemů dat.

Takže cílíte na údržbáře?
VB: Nejenom na ně. Jistěže se naskýtá ap-

likace pro prediktivní údržbu, ale zdá se nám
zajímavější řešit prediktivní kvalitu. To, že
nějaký stroj bude zcela bezporuchový ještě
neznamená, že budeme vyrábět se 100% kva-
litou. Některé procesy je vhodné kontrolovat
i z pohledu okolí, což znamená, že procesní
data ze strojů doplníme ještě o informace 
o prostředí výroby, logistické informace 
o materiálu anebo operátorech. Na výstupu
procesu měříme kvalitu. Všechna zařízení 
v procesu, která využívají IoT, jsou vybavena
senzory. Další senzory získávají a shromaž-
ďují data o okolním prostředí (teplota, vlh-
kost, prašnost, ESD). Z kombinace hodnot,
které se vyvíjely v čase, lze vysvětlovat pří-
činy nekvality nebo snížené výkonnosti. 
Z nabytých znalostí lze sestavit prediktivní
model, který upozorní na blížící se problém,
a to jak v případě poruchy stroje, nástroje tak
i kvality finálního výrobku.

Zmínil jste poruchy nástroje. Co si lze
pod tím představit? Umíte predikovat
třeba zlomení vrtáku?
VB: Ano. A nejen to, dokážeme kvantifi-

kovat opotřebení nástroje. Samozřejmě to
není jen tak, vždy je nutné pro každý stroj a

nástroj vybudovat vlastní model. To sice není
úplně jednoduché, ale investovaný čas se
vrátí ve formě redukce poškozených nástrojů
nebo doby zpracování zakázky díky absenci
opotřebených nástrojů.

Jak to tedy vypadá v praxi?
VB: CNC se osadí senzory na měření vi-

brací a zvuku, které se společně s daty z PLC
nebo řídicího systému napojí do platformy
LOTYLDA. V ní lze data popsat (začátek ob-
rábění, opotřebený nástroj apod.) a nechat sy-
stém se dané situace naučit. Učení je
obdobné jako u lidí, kde se neuronová síť
snaží co nejvěrněji popsat všechny zajímavé
jevy. To jsou ty, které byly označeny uživate-
lem nebo načteny z PLC / řídicího systému.
Obrovskou výhodou moderních neurono-
vých sítí je schopnost zkoumat velmi široká
data (mnoho senzorů s vysokou samplovací
frekvencí) a také vývoj dat v čase. Takže mů-
žeme hledat závislosti mezi ději, které se staly
v čase t0 a to co jim předcházelo třeba v čase
t-5 a tím vysvětlit stav, který se stal v čase t1.

To zní až moc teoreticky. Můžete to na
něčem přiblížit?
Představte si, že frézujete na CNC. Do CNC

vede potrubí s emulzí, ve kterém měří te tlak.
Zároveň máte nastavené konkrétní otáčky

vřetene a rychlost posunu. Je pátek 13 hodin
a do konce obrábění chybí ještě 50 mi nut. Se-
řizovač ví, že mu ve 14:15 jede autobus na
chalupu. Nastaví vyšší rychlost posunu. Neví
ale, že ve 12:51 poklesl tlak emulze. Obrábění
sice skončí dříve, ale výsledkem bude nekva-

litní obrobek a silně opotřebený nástroj.
Pokud by ovšem CNC bylo osazeno akcele-
rometrem na snímání vibrací a napojeno na
náš systém, a stejně tak i centrální čerpadlo
na emulzi, pak by systém diagnostikoval ne-
příznivou kombinaci parametrů a upozornil
by mistra nebo údržbu.

Existuje i jiné využití než v obrábění?
Samozřejmě. Vezměte si, že existuje velké

množství senzorů monitorujících různé
elektrické a neelektrické veličiny. Můžeme
monitorovat polohu, zrychlení, teplotu, vlh-
kost, prašnost, přítomnost konkrétního
plynu v ovzduší atd.  Nebo i světelnost, takže
můžeme třeba detekovat otevření nějakého
rozvaděče, stroje. Vše může být i bezdrátové,
takže záleží jen na fantazii zákazníka. Tech-
nologie je připravena.
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Společnost “TMV SS“ dlouhodobě spo-
lupracuje s předními světovými spo-
lečnostmi zabývajícími se přístroji pro
testování a diagnostiku elektrických
prvků. Megger si nezakládá jen na tra-
dici, ale přináší pravidelně novinky 
v oblasti špičkových řešení.

SVERKER 900
SVERKER 900 je zařízení pro třífázové

testování ochran, kterým firma Megger v
době vydání přesně vyplnila mezeru v pro-
duktové řadě mezi jednofázovým testerem
SVERKER 750/780 a vysoce výkonným sy-
stémem pro testování ochran FREJA. Systém
SVERKER 900 je určen pro trojfázové testo-
vání ochran, včetně binární signalizace.
SVERKER 900 je schopný testovat ochrany
napěťové, proudové, frekvenční, výkonové,
ochrany fázového úhlu, atp. S přístrojem je
tedy možné testovat jak třífázové, tak i jed-
nofázové ochrany, současně s tím je možno
provádět širokou škálu primárních zkoušek.
Díky tomu, že jednotlivé generátory je
možno zapojovat jak paralelně, tak i do série,
je možno generovat až 1x 105 A nebo 1x 
900 V, popřípadě 3x 35 A nebo 4x 300 V.
Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být in-
dividuálně definovány, co se týče hodnoty
amplitudy, fázového úhlu a frekvence.
SVERKER také nabízí sadu sowarových
nástrojů pro testování předporuchových a
poruchových stavů, testování kolene magne-

tizační křivky PTP, nástroj
pro simulování

sekvencí a vy-
t v á ř e n í
“ r a m p “ .
Součástí je i
modul pro
t e s t ov án í
distančních
ochran.

FREJA 500
Nejnovější přírůstek do rodiny testerů tří-

fázových ochran. Jednotka FREJA 500 je
novou generací kompaktního a přitom vy-
soce výkonného systému pro testování elek-
trických ochran. Vyznačuje se nejenom
vysokým výkonem, ale i velmi jednoduchým
a intuitivním ovládáním, buď pomocí uživa-
telského rozhraní či externího PC sowaru,
a je určena pro testování všech druhů
ochran, včetně přepěťových a podpěťových
ochran, distančních / impedančních ochran,
tepelných ochran, nadproudových / zemních
ochran, frekvenčních, rozdílových i synchro-
nizačních ochran, atp. FREJA 500 také pod-
poruje možnost testování ve stále více se
rozrůstajícím prostředí IEC 61850.

Celkem jsou tedy k dispozici až 4 napě-
ťové a 6 proudových kanálů současně, při-
čemž napěťové kanály je možné převést na
proudové a získat tak možnost generovat až
9 výstupních proudů. Maximální velikost ge-
nerovaného proudu je 60 A do max. výkonu
300 VA pro jeden proudový generátor. Jed-
notlivé kanály je možno různě konfigurovat,
proudové zapojovat paralelně pro zvětšení
proudů a napěťové sériově pro zvýšení na-
pětí. Samotný napěťový kanál dokáže po-
skytnout tři výstupní napětí v rozsahu 0 až
300 V a to do výkonu 150 VA. Samozřejmostí
je také přítomnost zabudovaného modulu s
možností generování napětí v rozsahu 10 až
300 V DC, pro odnapájení ochrany, nebo AC
v případě potřeby referenčního napětí.

SPI 225 – primární tester
SPI 225 je primárním proudovým zdro-

jem určeným pro testování velkými proudy
pro prvky jako jsou primární spouště, nad-
proudové ochrany a další aplikace vyžadující
nejen velké hodnoty, ale též spolehlivost a in-
tuitivní ovládání. 

Přístroj je scho-
pen generovat až
2000 A, případně je
možno spojovat tři
tyto přístroje do se-
stavy umožňující
testování 3f prvků.

TORKEL 900
TORKEL nové generace, který byl před-

staven na začátku letošního roku, prošel
velmi významnými změnami jak po tech-
nické, tak i vizuální stránce a znovu udává
směr na poli bateriových testerů. Výkonová
charakteristika testeru byla výrazně vylep-
šena, což při zachování maximálního zatí-
žení 15 kW znamená pokrytí širšího spektra
baterií. TORKEL 900 je schopen testovat ba-
terie na napěťové hladině 7,5 V – 500 V (v
závislosti na modelu) a to maximálním vybí-
jecím proudem až 220 A. Standardem je v
tomto případě vysoká přesnost měření s
max. chybou ±(0,5 % + 0,2 A) a možnost za-
těžování testovaného objektu konstantním
proudem, výkonem a odporem, či vytváření
uživatelem definovaných výkonových a
proudových profilů.

Další velkou změnou je, že nyní je systém
a všechny jeho funkce ovládán kompletně
přes zabudovanou dotykovou obrazovku o
uhlopříčce 7“. Pro testování tedy není po-
třeba ovládacího PC, naměřené výsledky
jsou ukládány do paměti přístroje a je možné
je později vyex-
portovat pomocí
USB portu.
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Sverker
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Freja 500

Torkel 900

Novinky v oblasti 
testování prvků rozvodné sítě

SPI 225



Voblasti R&D lze také využít zcela
odlišný typ termografických
kamer. Díky svým vlastnostem

mají v R&D sektoru nezastupitelnou roli při
analýze nejen teplotních projevů. Jedná se o
fotonové kamery, jejichž detektor pracuje na
principu PN přechodu. Pro funkčnost detek-
toru musí být chlazen styrlingovým chladi-
čem na cca -195 °C. Tento princip zajišťuje
extrémní citlivost termografických kamer
pod 20 mK (standardně lepší než 15 mK), zá-
roveň zajišťuje přesné kvantitativní měření v
rychlostech až tisíců snímků za sekundu. Sa-
motné rozlišení termografických kamer
může dosahovat až 1920 x 1536 pixelů, při-
čemž s vhodným mikroskopickým objekti-
vem lze měřit detaily o velikosti 1,3 µm. Tyto
kamery následně nabízejí možnost synchro-
nizace s externími zdroji, které s využitím
pokročilého sowaru a náročných matema-
tických funkcí, mohou dosahovat teplotní
citlivosti až na úrovni jednotek mK. 

Příklad aplikace: Inspekce vysoko-
napěťových rozvodných sítí
Pro kontrolu vysokonapěťových rozvod-

ných sítí se využívá primárně termografic-
kých kamer s vysokým rozlišením z důvodu
měření z větších vzdáleností. To zajišťuje po-
krytí oblasti zájmu dostatečným počtem pi-
xelů. Pro měření může společnost “TMV SS“
nabídnout drony s připevněnou termogra-
fickou kamerou. Tyto drony jsou obvykle
ovládány dvěma operátory, kdy jeden se vě-
nuje řízení samotného dronu a druhý ope-
rátor pracuje s termografickou kamerou.
Druhou možností je využití komplexního
zařízení, které obsahuje společně s termogra-
fickou kamerou i viditelnou kameru. Tento
celý systém je připevněn na vrtulník, ze kte-
rého je následně kontrolováno oteplení na
jednotlivých částech vedení. Nejčastěji se v
těchto případech používá stacionární termo-
grafická kamera řady HD s rozlišením 
1024 x 768 pixelů s vhodným objektivem. 

Příklad aplikace: Automatické 
testovací řešení Active-LIT
Active-LIT je automatická bezkontaktní

kontrola polovodičových součástek při vý-
robních procesech. Nehomogenní rozložení
teploty a lokální ztrátu energie lze měřit
Lock-in termografií. To je dosaženo velice
krátkými měřícími časy, excitačním zdro-
jem, který dodává vzorkům energii, a termo-
grafickou kamerou.

Zdroj napájení je při těchto procesech ča-
sován synchronizačním modulem. Díky
tomu se rozlišovací schopnost kamery do-
stává na mK až µK. Nejmenší defekty jako
jsou zkraty, závady způsobené oxidací, tran-

zistory, závady diod na DPS plochách a in-
tegrovaných obvodech můžou být jednoduše
zobrazeny s přesným určením X a Y pozice.
Zároveň lze analyzovat vícevrstvé struktury
a multičipové moduly v ose Z pouhou změ-
něnou excitační lock-in frekvence.
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skutečně profesionální 
systémy made in Germany

Termokamery Infratec 

V jarním vydání Voltů jsme vás informovali o ter-
mokamerách určených pro použití v automatizaci,
teď vám představíme možnosti jejich využití v ob-
lasti vědy a výzkumu.



Elektromobilita v Česku nabírá síly.
Tomuto segmentu trhu vládnou
značky Volkswagen, Nissan a

BMW. Na trend elektromobility už ale na-
skočili i výrobci motorek. Elektrický skútr
letos například představila motocyklová
divize BMW Motorrad. Ještě před dvaceti
lety nemyslitelná věc. 

Němci fandí elektromobilům
Mezi lídry elektromobility na území

Evropské unie podle registrací vozidel
patřily v prvním čtvrtletí tohoto roku 
Německo, Norsko a Velká Británie. I tak 
v Evropě stále chybí významný veletrh 
orientovaný komplexně na čistou mobilitu
a infrastrukturu. 

První velkou akci s názvem e-SALON
připravuje na listopad společnost ABF ve
spolupráci s televizí Prima a jejím pořa-
dem Autosalon. „V Evropě jsou veletrhy,
které jsou zaměřené spíše na koncepty
SmartCity. Akce se zúčastní značky, které 
v segmentu čisté mobility něco znamenají,“
vysvětluje za pořádající společnost ABF
generální ředitel Tomáš Kotrč. 

E-novinky na dosah 
Hlavními lákadly výstavy na ploše pře-

sahující deset tisíc metrů čtverečních
budou automobilové novinky s elektric-
kými a hybridními pohony. „E-SALON se
dívá do budoucnosti. Stěžejními tématy vý-
stavy budou pochopitelně elektromobily, hy-

bridy, autonomní řízení a technika s tím
spojená. Na veletrhu nebudou chybět hlavní
hráči v zelené mobilitě. Například Volkswa-
gen ukáže nový elektromobil, Toyota před-
staví svá hybridní auta a Nissan se pochlubí
vozem LEAF nové generace,“ doplňuje E-
expert výstavy a pořadu Autosalon TV
Prima Jan Říha.

Své ekologické vozy ukáží také Audi,
Jaguar a Land Rover. Prezentovat se
budou i výrobci a provozovatelé veřejných
nabíjecích stanic pro elektromobily.

Alternativním pohonům 
v Česku pomohou dotace
V České republice se prodej aut na

elektřinu v meziročním srovnání prvních
čtvrtletí loňského a letošního roku zvýšil
o pětinu na 107 vozů. Na tisíce se prodané
elektromobily dostanou se zavedením
vládních podpůrných opatření. Některá z
nich už platí pro státní instituce. 

Blíží se ale i výraznější podpora alterna-
tivní dopravy s nízkými nebo nulovými
emisemi pro soukromé osoby. Ať už jde o
speciální registrační značky pro vjezd do
center velkých měst, parkování v měst-
ských zónách, využití jízdních pruhů pro
MHD i osvobození od správního a dálnič-
ního poplatku. Součástí státního záměru
má být také podpora sítě dobíjecích stanic.

I o tom bude řeč v odborné části na pod-
zimním e-SALONU v Letňanech. „Akce bude
oborově členěna do kategorií, ve kterých se
představí nejen samotné automobily, ale i vo-
zidla s dalšími alternativními pohony. Prezen-
tována bude i potřebná infrastruktura, také
doplňky, služby, aplikace, legislativa i možnosti
financování a dotací,“ říká Tomáš Kotrč.

Odborníci na e-SALONu zvolí
EcoCar roku
Veletrh, který se na výstavišti PVA

EXPO PRAHA v Letňanech bude konat
ve dnech 15. – 18. listopadu 2018, přinese
i zajímavý doprovodný program. Určený
bude laické i odborné veřejnosti.  

„Součástí veletrhu bude vyhlášení od-
borné ankety EcoCar roku. Nabídneme i od-
borné semináře s Asociací čisté mobility a
konferenci i-City zaměřenou na inteligentní
ekologickou dopravu ve městech,“ uzavírá
generální ředitel ABF Tomáš Kotrč.

Světové automobilky se předhánějí v prohlášeních, kdy budou mít v nabídce
ucelenou řadu elektromobilů. Švédské Volvo oznámilo, že už nebude vyvíjet
novou generaci dieselů. Volkswagen se chce stát jedničkou v elektromobilitě.
Automobilová budoucnost je tady! A s ní i podzimní premiéra českého ve-
letrhu orientovaného komplexně na čistou mobilitu a infrastrukturu.

První specializovaný 
evropský veletrh čisté 

mobility bude 
v Letňanech!
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Největší výrobce luxusních automobilů na světě, společnost Mercedes-Benz, uvádí na trh první sérii automobilů pohá-
něných bateriemi a přidává se k rostoucímu počtu špičkových značek, které chtějí konkurovat společnosti Tesla. Z ně-
meckých prémiových vozů ale není sama. Své elektrické SUV začíná vyrábět i Audi a BMW je bude brzy následovat.

Němci začínají konkurovat Tesle

Mercedes spouští výrobu
v Brémách
Mercedes EQC se rozměrově podobá

současnému GLC, přičemž s ním sdílí iden-
tický rozvor 2873 mm. Na délku ovšem měří
4761 mm, na šířku 1884 mm a výška činí
1624 mm. Vůči GLC je tak o 15 mm nižší a
o 105 mm delší. Objem kufru je udávaný na
500 litrů, tedy větší o 79 litrů.

Crossover EQC, který se začne vyrábět v
první polovině příštího roku, je součástí
plánu rozvoje celé řady elektrických vozidel
EQ, jak sdělil generální ředitel společnosti
Daimler AG Dieter Zetsche novinářům ve
Stockholmu před světovou premiérou vozu.

Pohonným ústrojím EQC je dvojice elek-
tromotorů, z nichž každý má na starost
jednu nápravu. Chytrou elektronikou je pak
zajištěn pohon všech kol a vektorování toči-
vého momentu pro každé kolo zvlášť. Kom-
binovaný výkon jednotek je rovných 300 kW
(408 koní) a točivý moment činí 765 Nm.

Toto SUV váží díky sadě baterií o samo-
statné hmotnosti 650 kg (uložených v pod-
laze) 2445 kg. Akceleraci z nuly na 100 km/h
zvládne za 5,1 vteřiny a maximální rychlost
činí 180 km/h. Na jedno nabití je podle Mer-
cedesu možné ujet přes 450 km. 

Tento vůz se tak připojuje k modelům,
jako jsou Porsche Taycan, Audi E-tron a Ja-
guar I-Pace. Tlak na společnost Tesla, jako
výrobce elektrických automobilů se sídlem v
Kalifornii, se tak neustále zvyšuje.

Mercedes plánuje vyrábět své první elek-
trické vozidlo ve své továrně v Brémách, kde
automobilka také vyrábí svůj nejprodáva-
nější sedan třídy C.

Včetně značky Smart, která v nadcházejí-
cích letech opustí spalovací motory, plánuje
Daimler nabízet 10 plně elektrických auto-
mobilů do roku 2022. Aby zdůraznila změnu
na elektromobilitu, společnost Mercedes vy-
naloží 1 miliardu EUR na výrobu baterií.

BMW přijímá objednávky
pro rok 2020
BMW už oficiálně přijímá rezervace na

svůj plně elektrický vůz iX3 v Norsku. Vratná
kauce je 15.000 norských korun (40.tisíc Kč).
První zákazníci si však budou muset počkat
na své elektrické SUV až do roku 2020.

BMW i3 a i8 se těší odvážnému designu,
naopak elektrický iX3 vypadá jako normální
X3 se spalovacím motorem.

Audi e-tron byl 17. září
plně odhalen
Společnost Audi dne 17. září zcela odha-

lila své lehké plně elektrické SUV s dojezdem
až 400 km. Akumulátor (2,28 metru dlouhý
a 1,63 metru široký) o kapacitě 95 kWh je
umístěn v podlaze. Quattro má pohon všech
kol, oba elektromotory o celkovém výkonu
300 kW umožňujícím zrychlení z 0 na 100
km/h za 5,7 sekundy, jsou u každé z náprav.
Do show roomů se má dostat příští rok. –r–
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Asteroidy s bilionovými
hodnotami

• 12 tisíc vesmírných objektů  (planetky a asteroidy)
pohybujících se v blízkosti Země

• až 5 bilionů dolarů  představuje pro těžaře vytěži-
telnou hodnotu 500 metrový asteroid bohatý na
vodu a vzácné kovy 

• 20 tisíc dolarů   stojí poslat litr vody do vesmíru

• 500 tisíc asteroidů  bylo doposud označeno v naší
sluneční soustavě. Celkový odhad je mnohoná-
sobně vyšší.

Hollywood ve svých filmech (s Brucem Willisem)
líčí asteroidy jako největší hrozbu pro lidstvo.

Podnikatelé (zvláště ze Silicon Valley) v nich vidí
také potenciál, kam investovat své peníze. 

Jsou totiž obrovskou zásobárnou velmi vzácných
kovů – některé z nich slouží k uchování hodnoty,

jiné jsou však klíčové v moderní elektronice.
A právě zahájení těžby na těchto vesmírných

tělesech se proto zdá být 
pro potenciální investory 

velmi zajímavé . . . 

Blízkozemní asteroidy
Jsou také označovány zkratkou NEO 
(Near Earth Objects). I když mohou přímo 
ohrozit život na naší planetě, představují také
jednu z nejperspektivnějších oblastí budoucí 
kosmonautiky. Nachází se totiž na nich obrovské 
množství jak drahých kovů, tak i obyčejné vody, 
kterou potřebujeme zásobovat orbitální stanice 
a také stanice, které chceme budovat na Měsíci nebo
i na Marsu. V současnosti je známo na 12 tisíc asteroidů.
Ten největší Ganyméd má průměr 30 kilometrů. Nejprozkouma-
nější planetkou je 433 Eros, ke které se před 20 lety přiblížila ame-
rická sonda NEAR Shoemaker. Data nasbíraná touto sondou
ukazují, že 433 Eros obsahuje 20 tisíc miliard tun hliníku 
a přibližně stejné množství drahých kovů.
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Násobky prvků, které
lze získat z asteroidů,
v porovnání se stejně 

velkým množstvím 
horniny na Zemi:

Prvky
potřebné
pro život

Prvky
potřebné
pro 
business

Složení asteroidů
Astronomové rozeznávají 4 základní typy asteroidů 
a planetek: C, S, M a U. 

Planetky typu C (carbonaceus) vykazují spektrální 
charakteristiky podobné jako uhlíkaté chondrity (typ
meteoritů) s vysokým obsahem uhlíku. Z hlediska 
využití jsou vhodné pro vysoký obsah vody a organic-
kých látek, takže je na nich možné s pomocí sluneční
energie vyrábět kyslík a paliva pro raketové motory
nebo zásobovat kosmické lodě vodou, jejíž doprava 
by byla ze Země příliš drahá.

Planetky typu M (metallic) tvoří především nikl a železo,
pravděpodobně však i drahé kovy. Běžné kovy, které se
v nich také nacházejí, bude možné použít pro vytváření
případných konstrukcí ve vesmíru (kosmické lodě, sta-
nice...), vzácné kovy mohou být odeslány v kontejnerech
na naši planetu.

Planetky typu S (stoney) tvoří křemičitanové materiály
podobné jako na Zemi, s příměsí niklu, železa a dalších
kovů. Podíl kovů a křemičitanových materiálů není 
u všech vesmírných těles stejný.

Planetky typu U (unclassified) jsou tělesa s dosud ne-
známým složením. Přesné složení většiny těchto těles
není známé, proto bude případné těžbě předcházet de-
tailní průzkum.

Kdo má zájem těžit ve vesmíru?
• ispace – japonská společnost založená v roce 2013 se specializuje

na robotické rovery o hmotnosti pouze 4 kg, jejich malé rozměry
z nich činí relativně levné nástroje k vyslání do vesmíru. Společ-
nost zaměstnává 40 lidí a zařadila se mezi pět finalistů soutěže
Lunar Xprize pořádané společností Google. Své finanční pro-
středky ve výši 10 milionů dolarů získala prodejem reklamy na
roveru. Kyle Acierno, generální ředitel společnosti ispace Europe,
sází na to, že jako první se bude těžit na Měsíci.

• Planetary Resources – zakládajícími investory této společnosti
jsou Larry Page, výkonný ředitel Googlu, Eric Schmidt, výkonný
předseda Alphabet (mateřské společnosti Googlu); a Sir Richard
Branson, zakladatel skupiny Virgin. Zatím generují příjmy na naší
planetě. Společnost využívá svou technologii k poskytování služeb
tradičním těžebním podnikům.

• Deep Space Industries – hlavní obchodní vývojář společnosti
Deep Space Industries Peter Stibrany říká, že se společnost zamě-
řuje na snižování nákladů na hluboký průzkum vesmíru. Dnes
stojí mise 500 milionů až miliardu dolarů. Firma doufá, že se jim
podaří tyto náklady snížit až 20násobně.

• Kleos Space – tato společnost tvrdí, že je nepravděpodobné, že by
těžaři měli být lidé. Kleos pracuje na přesné robotice, která umožní
výrobu nástrojů a náhradních dílů ve vesmíru - bude tak pomáhat
budoucím těžařům vyhnout se drahým dodávkám ze Země.

• OffWorld – společnost vedená veteránem vesmírného průmyslu
Jimem Keravalou je robotická společnost založená v Los Angeles.
Zabývá se inteligentními průmyslovými modulárními robotic-
kými systémy, které jsou navrženy tak, aby fungovaly autonomně.
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Izrael velmi praktickým
pohledem
Pro chlast k Židovi, pro maso k muslimovi,
na pivo k Afričanům. Jeruzalém v praxi.

Náboženstvími, národnostmi a zvy -
ky různorodý Jeruzalém vás donutí
přemýšlet o věcech každodenní po-
třeby trochu jinak, než jste z ateis-
tického Česka zvyklí. A musíte při  -
způsobovat denní režim jednotli-
vým částem města.

Když cestujete do Jeruzaléma a hle-
dáte ubytování poblíž Starého
Města, musíte brát v úvahu, v jaké

čtvrti se váš hotel nachází. Ubytování na po-
mezí mezi západním (židovským) a východ-
ním (palestinským) Jeruzalémem, ale přece
jen v muslimské části, se ukázalo vzhledem
k oslavám židovského nového roku jako trefa
do černého.

Letošní nový rok připadl na 10. září (příští
rok to bude až 30. září) a život se pro židovské
obyvatelstvo díky navazujícímu šábesu zastavil.
Toto striktní omezení samozřejmě neplatilo
bezvýhradně, každopádně pro návštěvníka
města a plánování výletů do okolí Svatého
Města mělo celkem zásadní dopady.

Takže. V hotelu v muslimské části města
si nedáte pivo nebo jiný alkohol. Stejně tak v
celé přilehlé muslimské tržnici poblíž arab-
ského autobusového nádraží s desítkami ob-
chodů, obchůdků, stánků a jiných typů
občerstvení alkohol nekoupíte. Například v
Betlému nebo Hebronu to problém není, v
Jeruzalémě muslimové alespoň navenek
svou abstinenci dodržují. A všude vidíte pla-
káty s reklamou na pivo, kde největším pís-
mem je zdůrazněno, že má 0 % alkoholu.

První dojmy z pobytu v muslimské čtvrti pro
konzervativního Evropana můžou být roz-
poruplné. Přece jen je tady výrazně živěji,
než jsme v našich končinách zvyklí. Je třeba
přepnout hlavu na trochu jiný rytmus, kte-
rým arabská ulice pulsuje. A že tedy přede-
vším ráno a odpoledne pulsuje.

Přes hlavní cestu oddělující židovský a
muslimský svět vyrazíte do ortodoxní židov-
ské čtvrti Me’a Še’arim vypátrat, jestli najdete
otevřený obchod s vytouženým pivem. Vy
můžete, vojáci vás tam pustí. Muslimské
obyvatelstvo má vstup zakázán. Při slavnost-
ních dnech, kdy atmosféra houstne, to po-
chopitelně platí dvojnásobně. Takže, když
vystoupíte z tramvaje na zastávce Shivte Iz-
rael, můžete si vybrat. Buď se vydáte doprava
do arabské části na kafe a kebab, nebo doleva
do židovské čtvrti pro pivo nebo víno. Žid a
Palestinec si vybírat nemůže a bezpečnostní
složky jsou velice striktní. Na hranici upro-
střed města je cítit napětí.

Návštěva ortodoxní židovské čtvrti
je zážitek. Připadáte si, že jste se vrátili v čase.
Ve slavnostní předvečer kolem vás spěchají
tradičně oblečení charedim, ale také perfektně
oháknuté děti i ženy. Oděv zůstává tradiční a
připadáte si jako na východě Evropy v 18. sto-
letí. Muži striktně v černém a bílém, s pokrýv-
kou hlavy – nejmodernější je klobouk, tradič něj -
ší i ve třiceti stupních Celsia štrejml (jakýsi typ
beranice). Ženy a děti jsou oblečeny pestřeji.

Všude jsou vyvěšené cedule, jak se máte,
spíše tedy, jak se nemáte chovat, aby to od-
povídalo způsobu života v oblasti, která se
snaží žít podle toho, jak si interpretuje Tóru.

Jeruzalém - okolí Jaffa street.

Spirituální Jeruzalém a Hebron – město dvou světů
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Plakáty visí na zdích domů, ale také napří-
klad na dveřích obchodů. Takže – nevýrazné
oblečení, žádné krátké sukně a výstřihy, ne-
pokřikovat, nefotit bez dovolení. Přiznávám,
porušoval jsem.

Další věc, která vás ve čtvrti hned zarazí
je...neskutečný nepořádek. Prostě bordel.
Máte pocit, že lidé, kteří si dávají záležet na
tom, aby jejich oblečení přesně splňovalo to,
co je podle nich odpovídající, správné,
vhodné, vyhazují vše, co se jim aktuálně ne-
hodí, z oken ven na ulici.

Jeruzalém vás přesvědčí o tom, že ani
známé klišé, že nepořádek dělají Arabové,
Ci...Romové a další nepřizpůsobiví, není tak
úplně pravdivé. Dělají ho i Bohabojní.

Obchody jsou ve sváteční podvečer ještě
otevřené, takže si můžete nakoupit pivo – dra -
hé, kořalku – české ceny, víno – levné a moc
dobré. Židé alkohol pravděpodobně kupují
zřídka, protože láhve s vínem a tvrdým alko-
holem byly v obchodech značně zaprášené.

Se setměním ve sváteční den se život na
několik dnů v ortodoxní čtvrti, ale částečně
i v celém městě, zastaví. Obchody zavřou,
autobusy, vlaky a tramvaje přestanou jezdit.
Ne, že jich jezdí méně. Prostě několik dnů
nejezdí vůbec.

V ten moment oceníte výhodu toho, že
jste v tak pestrém městě, jakým Jeruzalém je.
Arabské autobusy, z arabského autobusového
nádraží, do arabských částí země
jezdí jako obvykle. Takže je to na vás
– Betlém, Jericho, Mrtvé moře, He-
bron? Stejně tak fungují všechny pa-
lestinské restaurace, obchůdky,
občerstvení. Jídlo máte zajištěno.
Bez piva se obejdete.

Odpoledne jsou arabské obchody
a tržnice poblíž Starého Města u
arabského nádraží natřískané k
prasknutí – platí to pro tržnici za
hradbami i mimo Staré Město.
Pro Středoevropana může být tlače-

nice mezi davy lidí k bistru se shawermou
(něco jako kebab v pitě) poněkud stresující.
Po pár dnech si zvyknete a pod dohledem
ozbrojenců a jejich zbraní se cítíte bezpečně.

Když vyrazíte do centra města kolem ulice
Jaffa street (pěšky nebo taxíkem samo-
zřejmě, MHD nejezdí), která je hlavní spojnicí
mezi autobusovým nádražím a ostat ními
částmi města, zjistíte, že některé části města
jsou ortodoxní více, některé méně. Takže ně-
které obchody, hospůdky, hipsterská bistra
jsou normálně otevřené. Nebo můžete popít
s Etiopany v jejich baru. Oslavy nového roku
je evidentně nijak netrápí.

Ve sváteční dny korzují po hlavní třídě
převážně různě ortodoxně oblečení Židé.
Máte pocit, že stále někam spěchají. Že by za
modlitbou? Když ale večer odbočíte z Jaffa
street do přilehlých ulic, zdá se vám, že jste
se ocitli v Ostravě na Stodolní ulici. Muzika
hraje, lidé všech barev pleti tančí a popíjejí,
zahrádky restaurací, občerstvení a kaváren
jsou plné. Jeruzalém je město mnoha tváří.
Vždy záleží na tom, kdy a kde se ocitnete. A
můžete toho využít, aby byl váš výlet co nej-
zajímavější. w
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Jeruzalém: pod dohledem samopalů na Chrámovou horu, pro kebab a Marlbora za čtyřicet

Jedno rčení říká, že kdo jednou
navštíví Jeruzalém, bude se tam
vždycky chtít vracet. Je to pravda.
Tohle město vás ohromí a zůstane
vám dlouho v srdci. Stejně jako
otázky, které ve vás vyvolalo.

Když přijedete autobusem z pulsující
a konzumní metropole světového
formátu, kterou Tel Aviv jedno-

značně je, do Jeruzaléma, během pár sekund
cítíte, že atmosféra je diametrálně odlišná.
Na nádraží je podstatně rušněji, bezpeč-
nostní opatření, která jste v Tel Avivu nijak
výrazně nepociťovali, jsou nápadnější. Všude
se pohybují vojáci a vojačky se zbraněmi. Jak
ti, kteří míří po víkendu zpět do výcviku, tak
ti, kteří jsou právě ve službě. V Tel Avivu
prakticky nepotkáte muslimy, tady jich uvi-
díte davy. Město je nesrovnatelně živější, pů-
sobí chaotičtěji a dynamičtěji.

Působivý je i příjezd do města, které se
evidentně dynamicky rozrůstá. Na prudkých
svazích vidíte sněhově bílou zástavbu nových
obyvatel. Ti se sem stěhují často na vládní
výzvu.

Staré Město v Jeruzalémě je jedním slo-
vem fascinující. Do středověkými hradbami
obehnané oblasti vejdete jednou z několika
bran. Všechny jsou pod přísným dohledem
po zuby ozbrojené armády a policie. Místa

významná pro tři světová náboženství prostě
někdy nesjednocují, ale obracejí již řadu sta-
letí lidi proti sobě. Často s krvavými vý-
sledky.

Nejvíce ozbrojenců najdete u těch míst,
která vedou do muslimské čtvrti ve Starém
Městě. Ta je zároveň jednoznačně nejživěj-
ším místem. Arménská, křesťanská nebo ži-
dovská část působí i přes návaly turistů u
významných míst nesrovnatelně klidněji a
strukturovaněji. A vojáky v nich prakticky
nepotkáte.

Ať vejdete dovnitř Damašskou, Herodo-
vou nebo Lví branou, váš první pocit je ten,
že jste dorazili na obrovské a chaotické tr-
žiště, kde je možné koupit prakticky všechno.
Od ovoce, zeleniny, přes suvenýry se sym-
boly Jeruzaléma až po Marlbora za 40 korun.
A železné pravidlo říká: jste v muslimské
části - musíte smlouvat. Postupně zjistíte, kde
se nachází reálná prodejní cena za dané
zboží – obecná zkušenost říká, že 30 - 50 %
sleva je výhodná pro obě strany.

Kolem vás se zároveň prohánějí na ko-
lech, mopedech a různých podivných do-
pravních prostředcích mladí muslimové,
kteří kromě turistů kličkují kolem povozů,
které tržnici zásobují. Budete mít pocit, že se
chlapci nudí, neví, co s volným časem, a tak
si hledají pokud možno adrenalinovou zá-
bavu. Stejně tak může mít pro Středoevro-
pana mírný nádech agrese a fyzického

nátlaku způsob, jak se vám děti snaží vnutit
zboží všeho druhu – pro vaše potřeby větši-
nou úplně nevhodného charakteru. Návštěv-
níci měst na Západním břehu Jordánu si
říkají - v porovnání s Betlémem nebo Hebro-
nem vlastně strukturovaná pohoda. Vždy
posuzujeme v kontextu.

Ať vejdete do města kteroukoliv ze zmi-
ňovaných bran, můžete narazit na některé ze
zastavení Křížové cesty (začíná u Lví brány).
Když budete pokračovat, dojdete po cestě do
Baziliky Božího hrobu – spolu s dalšími
většinou organizovanými skupinami pře-
vážně pravoslavných křesťanů.

Bazilika v současnosti prochází rekon-
strukcí, což ještě více komplikuje pohyb v tu-
risty přelidněném prostoru. Celý komplex a
jeho jednotlivé části nesoucí svůj biblický vý-
znam – také tady se rozhodovalo o tom, co
je pro nás tak důležité a co nás formuje už
dvě tisíciletí - jsou působivé. Jak tím, co se v
daném místě stalo a co každého alespoň
mírně citlivého člověka přivede na poněkud
jiné než pouze bytostně praktické myšlenky
každodenního života, tak lidmi, kteří místo
navštěvují.

Zjistíte, že velká část návštěvníků je z
Ruska nebo patří k ortodoxní křesťanské
větvi, že se nebojí velmi emotivně dávat svou
víru na tomto posvátném místě najevo a že
jedním ze základních prvků komunikace ru-
ského turisty je dolarová bankovka v různé
výši. Tu zpravidla jednotliví členové organi-
zovaných zájezdů pokládají na určená svatá
místa (Neplatí to jen pro Jeruzalém, na jiných
místech Izraele je situace stejná.). A další za-
jímavá věc. Prakticky nevidíte vojáky nebo
policisty, s nimiž jste se setkávali na význam-
ných křižovatkách a bodech v muslimské
čtvrti. Lze předpokládat, že zástupci bezpeč-
nostních složek zde přítomni jsou, ale jejich
utajení je dokonalé.

Cesta k Západní zdi / Zdi nářků a dále do
komplexu na Chrámovou horu skrze spletité
uličky města s sebou už nese jistou míru adre-
nalinu. Je jasně určeno a ozbrojenci případně
dovysvětleno, kudy můžete ke Zdi nářků jít,
kudy nikoliv, a kterými check pointy prochá-
zíte vy, kterými například muslimové do ji-
ných částí města nebo k Chrámové hoře.
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Zeď nářků je přístupná relativně bezpro-
blémově, atmosféra je tady v zásadě kosmopo-
litní. Potkáváte ortodoxní izraelské Židy čtoucí
náboženské texty a pronášející modlitby při
neopakovatelném klátivém pohybu, stejně
jako ty, kteří žijí jinde ve světě a přistupují k
víře liberálněji. Do toho jsou zde davy turistů,
kteří přišli především pozorovat židovské náv-
štěvníky a vložit psaníčko s přáním přímo do
zdi. A udělat si při tom pokud možno fotogra-
fii – což platí v zásadě pro všechny neizraelské
návštěvníky bez rozdílu vyznání.

Chrámová hora nad Zdí nářků s mešitou
Al-aksá a Skalním dómem funguje v napro-
sto odlišném režimu. Do třetího nejsvětěj-
šího místa pro muslimy na světě, ale také do
posvátného židovského a křesťanského
místa, se pro Středoevropana není příliš jed-
noduché dostat. Křesťanští turisté na křížové
cestě ve Starém Městě nás předchozí den
upozorňovali: nemá to smysl, určitě se tam
nedostanete. Zkoušíme to po dřevěné lávce
kousek od Zdi nářků (údajně jediná z mož-
ností pro nemuslimy). Náhoda, shoda okol-
ností, štěstí? Po důkladné, ale fakt důkladné
prohlídce, kontrole kapes, obsahu batohu,
diskuzi s ozbrojenci o smyslu naší návštěvy
můžeme projít s kolegou a ještě jedním mla-
dým dánským párem dovnitř. Pak se check
point opět zavírá. Na hoře je atmosféra...
zvláštní a je cítit napětí. Návštěvníků je zde
minimum, ozbrojenci je počtem převyšují. K
Al-aksá se příliš přiblížit nesmíme, jsme
muslimy upozorněni, kde je naše místo.

Chrámovou horu si můžeme ale prochá-
zet poměrně svobodně, i když pod stálou
kontrolou ozbrojenců a muslimů se statusem
správců – či jak to nazvat.  Bez problémů
také můžeme fotit úchvatný Skalní dóm
nebo Olivetskou horu na svahu naproti za

hradbami. Ze skály v centru Skalního dómu
vystoupal podle muslimů Mohamed spolu s
andělem na nebesa na Noční cestu. Podle
Židů právě zde prověřoval Hospodin pev-
nost Abrahámovy víry zkouškou, zda je
ochoten obětovat svého syna Izáka. Po deseti
minutách jsme z hory vykázáni, podle jed-
noho ze správců je čas modlitby, pro nás tedy
čas v místě nebýt. Odcházíme jednou z bran
zpět do spletitých uliček tržiště Starého
Města – muslimskou čtvrtí.

Chcete-li zažít krásný pohled na Staré
Město z ptačí perspektivy, navštivte Davi-
dovu věž – antickou citadelu u Jaffské brány.
Staré Město, Bazilika Božího hrobu, Sión i
protilehlá Olivetská hora před vámi budou
jako na dlani – stejně jako velká část bělo-
stného Jeruzaléma. Pevnost sama o sobě je
mimořádně působivá. Odsud můžete po-
kračovat velmi poklidnou (ale po-
měrně drahou z hlediska
konzumace v restauracích)
arménskou čtvrtí, až k
východu z hradeb
Starého Města k
hoře Sión. Místu,
kde najdete

místo poslední večeře Ježíše se svými učed-
níky, ale také hrobku krále Davida.

Jeruzalém nepoznáte za den, za dva. Ani
jeho Staré Město. I týden je málo. Ale v hlavě
vám toho zůstane mnoho a budete mít, o
čem přemýšlet.

Poprvé vcházíte s respektem a obavami z
ne/bezpečnosti a chaosu, který je pro Stře-
doevropana nepochopitelný (A jak se musí
cítit systematický Němec!). Jste uchváceni,
každým místem procházela historie. Taková,
která často ovlivňuje náš svět už stovky ba ti-
síce let. Podruhé projdete hradbami, abyste
se podívali na místa, o nichž jste četli, ale po-
prvé jste neměli čas, energii nebo sílu je nav-
štívit. A tak dále a tak dále....

Po desáté si jdete do muslimské čtvrti Sta-
rého Města koupit jídlo a pití a říkáte si...tro-
chu energičtější a chaotičtější, ale vlastně jde
o místo, kde kromě velké historie, kterou je
prodchnuté, žijí jeho obyvatelé svůj každo-
denní život. Chtějí se mít dobře, mít někdy
práci, někdy klid, někdy zábavu, chodit do
školy, vydělat peníze pro sebe a rodinu...a být
šťastní. Extrémisté nejsou v žádné části
města určitě ve většině.

Neskutečně působivé zážitky vás čekají i
za hradbami jeruzalémského Starého
Města....Olivetská hora, ortodoxní židovské
části při příchodu nového roku nebo vý-
chodní Jeruzalém a muslimské části města...

To už je ale příběh jiného textu. w
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Struna napětí natažená na absolutní maximum. Půjdem spolu do Hebronu…přes Betlém

Pár hodin v Hebronu je hluboký zá-
žitek. Návštěva přináší víc otázek
než odpovědí. Jasné je, že na izrael-
sko-palestinské hranici jednoduché
pravdy a řešení neexistují. Svět není
černobílý, pravda má mnoho od-
stínů a tónů.

Vítejte ve městě v oblasti Západního
břehu Jordánu, jehož palestinští
obyvatelé nevěří v budoucnost. Ve

městě, kde jednoho nového židovského oby-
vatele stráží deset izraelských vojáků. Ti ve
městě působí, aby odstrašovali atentátníky
mezi extremisty a předcházeli případným
střetům mezi Palestinci a Izraelci.

Ve městě, v jehož uzounkých uličkách
staré části vyhlášené poměrně nedávno za
součást světového dědictví UNESCO se stov-
kami zavřených palestinských obchodů (iz-
raelskými jednotkami), se potkáte s minimem
západních turistů. Sem obvykle organizo-
vané zájezdy nemíří.

Ve městě, v jehož jedné části se mačkají
davy obyvatel hlava na hlavě a pár metrů od
nich zejí ulice prázdnotou, protože jsou za-
kázaným územím...pro většinové obyvatel-
stvo. Ve městě, kde si hrají děti na plácku za
zdí pod okny “nepřátel“.

Chcete-li nahlédnout na situaci v Izraeli
z jiné perspektivy, než je ta běžně prezento-
vaná v mainstreamových médiích u nás, je

Hebron správná volba. Což v žádném pří-
padě neznamená, že situaci během návštěvy
dokážete pochopit, nebo rozsoudit znesvá-
řené strany v tom, která z nich má pravdu,
které je ubližováno a která je omezována ve
svých právech. Ale návštěva a hovory s mí-
stními lidmi na vás hluboce zapůsobí a bu-
dete mít v dalších dnech, o čem přemýšlet.
Pochopíte minimálně to, že v Izraeli a Pales-
tině jde o nesmírně komplikovanou proble-
matiku, že realita není černo-bílá, že
jednoduchá a že všestranně přijatelná a bez-
pečná řešení nejsou k dispozici.

Samotné město a okolní návrší jsou
úchvatné. Z ptačí perspektivy ze střechy ně-
kterého z domů, kdy máte panorama města
pod sebou jako na dlani, to platí stonásobně.
A vy se svého průvodce ptáte, která část
města připadá Židům a která Arabům. Popis
situace je jasný, otázka proč? nezodpovězená.
Nebo nezodpověditelná?

Po návštěvě Hebronu získáte těžko artiku-
lovatelný, ale přesto silný pocit, že evropské
klišé: Levicový pseudo/intelektuál a kaváren-
ský povaleč s kafíčkem a jointem po ruce
rovná se podporovatel Palestinců v jejich boji,
pravicový jestřáb rovná se podporovatel Izra-
ele v návratu jeho obyvatel na svá území je
vlastně směšně schematické. Odpověď na
otázku, kterou Pilát Pontský položil Ježíšovi,
když před něj byl předvedený, aby nad ním
vynesl svůj soud, v Izraeli jednoduše nedo-
stanete. A v Hebronu vůbec ne. Co je pravda?

Když vyrazí turista do Izraele, navštíví ur-
čitě kosmopolitní Tel Aviv, spirituální Jeru-
zalém, možná zůstane čas na Betlém na
okraji Západního břehu a na sever země v
podobě Nazaretu a Galilejského jezera, kde
kráčíme po stopách Ježíše.

Hebron je příběh z jiného světa. Ocitnete-
li se v Izraeli v období svátků, jako se to stalo
pisateli tohoto textu, který do země vyrazil v
době, kdy Židé slaví nový rok (byl to důsledek
liknavosti při práci s informacemi), cesta na
Západní břeh se nabízí. Na jednu stranu
máte pocit nejistoty z jiné kultury a bezpeč-
nostní situace, na stranu druhou nejezdí
kvůli svátkům izraelské autobusy, takže ces-
tovat jinak než těmi arabskými (někdy to
vlastně autobusy v našem chápání nejsou) je
značně komplikované. Zvědavost (Nebo leh-
kovážnost?) po jednodenní bezproblémové
návštěvě pro středoevropskou mentalitu po-
někud živějšího Betléma a vyhodnocení si-
tuace na palestinském území jako relativně
stabilní zvítězila nad obezřetností. Půjdem
spolu do Hebronu.

Město má podle oficiálních statistik
zhruba 120 tisíc palestinských a zhruba 8
tisíc židovských obyvatel (z nich žije přes
sedm tisíc na předměstí a zhruba sedm set
nově v centru pod dohledem armády). Reálný
počet je obtížně odhadnutelný.

Z Jeruzaléma vás doveze arabský autobus
z arabského autobusového nádraží do větši-
nově arabského Betléma s poměrně viditel-

Hebron – ze střechy domu na hranici palestinské a židovské části.
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nou křesťanskou skupinou obyvatel, ale i tu-
ristů a církevních hodnostářů. Odsud mů-
žete pokračovat do čtyřicet kilometrů
vzdáleného Hebronu na jihu místním mi-
krobusem. Vyjíždí, když je naplněný cestují-
cími, a stojí pár korun. Tady už turisty
pravděpodobně až na výjimky nepotkáte.
Autobus končí v Hebronu uprostřed něčeho,
co si představujeme pod pojmem arabský
blázinec. Hlavní třída nacpaná permanentně
troubícími vozidly, mezi nimi přecházejí
chodci, všude velké množství lidí a obchodů
všeho druhu. Řidič vás upozorní na to, že jste
blízko starému městu a dál autobus nepokra-
čuje.

Staré město je fakticky spletitá síť uli-
ček, podloubí, nádvoří, zákoutí, schodů a
stánků vystavěných do těchto stísněných, ale
přesto krásných prostor dýchajících historií.
Vše postupně směřuje k dominantě města v
podobě Ibrahímovy mešity a Abrahámovy
synagogy v jednom. Za prodejci jsou větši-
nou paradoxně zabedněná vrata původních
obchodů, které byli nuceni zavřít. Obchod-
níci na vás začnou pokřikovat a urputně pro-

dávat své zboží. Jen oční kontakt znamená,
že by obchod mohl proběhnout a jakýkoliv
náznak zájmu je využit na maximum svého
potenciálu. Prodej má pro Středoevropana
jasné prvky agrese.

Poněkud nepříjemný pocit můžete mít z
dětí, které vás stále obskakují a nabízejí své

zboží. „No money, no honey.“ Vysvětloval
jeden desetiletý chlapec svému stejně sta-
rému kolegovi stěžujícímu si na to, že prodej
nejde dobře a on nebude mít na jídlo. Nej-
častějším artiklem malých prodavačů jsou
náramky za svobodnou Palestinu v různých
barevných a uměleckých provedení. w
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Welcome. Pokřikují všichni prodejci a na-
bízejí prakticky stejný příběh. Jako Palestinci
se máme špatně kvůli útlaku ze strany Izra-
ele. Obchody nám zavřeli, zeď postavili hned
vedle starého města a nastěhovali za ní izra-
elské osadníky, z některých ulic nás vyhnali
a osídlili je Židy. Dříve živé části jsou teď za-
kázanými prostory, kam nesmíme, ačkoliv
nám historicky patřily.

Během minuty na tržnici s námi navazuje
živou komunikaci mladý prodejce. Má pro
nás skvělé zboží i průvodce, který mluví an-
glicky a provede nás bezpečně městem – tedy
těmi částmi, kam on sám smí, jinam musíme
nahlédnout sami. Zavolá mu a bude tady
během chvilky. Zatím nám náš nový přítel
ukáže, jak bydlí na hranici on. Vede nás
úzkou uličkou za tržnici, s mírným po-
citem nejistoty stoupáme do patra. V bytě je
jeho mladá žena vyrábějící (aspoň tak nám
to náš přítel vysvětluje) látkové peněženky,
potahy na polštáře a další zboží, které je po-
třeba zpeněžit. Kolem ní pobíhá a batolí se
několik dětí. Tím, že za usmlouvanou cenu
několik předmětů koupíme, si získáváme
další sympatie. A je nám demonstrován život
na hranici světů v reálu. Muž otvírá zabed-
něné okno a kousek před ním je...zeď nahoře
jištěná dráty vybudovaná Izraelci. Za zdí si
hrají židovské děti s míčem. Následuje tra-
diční emotivní výlev na adresu Izraelců a ob-
hajoba Palestinců.

Zeď je na mnoha místech oblepena pla-
káty podporujícími palestinskou samostat-

nost, objevují se Arafatovy fotky a další sym-
boly svobodné budoucnosti.

Přichází náš průvodce Kefah hovořící za-
jímavou angličtinou. Některá slova se mu
pletou, problém má hlavně s číslovkami.
Takže se chvíli nemůžeme dohodnout na
ceně za jeho služby. Vše končí dobře a vyrá-
žíme na cestu labyrintem uliček tržnice, nad
níž je nataženo zdánlivě nelogicky pletivo...
aby noví izraelští osadníci nemohli házet
předměty na prodejce. Cestou posloucháme
stejný příběh. Palestinští obyvatelé jsou vy-
tlačováni ze svých domovů a míst, která jim
podle palestinské interpretace logicky náleží.

Při prohlídce města procházíme několika
bezpečnostními check pointy a kori-
dory mezi jednotlivými částmi. Izraelští vo-
jáci jsou nekompromisní, ale naprosto
profesionální a féroví. K nám i našemu pales-
tinskému průvodci. Na stálou přítomnost
ozbrojených mužů a žen si vlastně zvyknete
poměrně rychle. Když se nad situací zamys-
líte, dodávají vám vlastně jistý pocit stability
a bezpečí v nestabilním prostředí. A samo-
zřejmě, jde o podvědomě budovaný pocit síly.

Bez problémů navštěvujeme přes bezpeč-
nostní kontrolu mešitu s hrobkami patriar-
chů. Místo, které je nesmírně významné jako
kolébka víry pro židy, křesťany i muslimy.
Místo toho, aby je ale společné kořeny spo-
jovaly, staly se v minulosti opakovaně důvo-
dem brutálního násilí a napětí. A je třeba
říci: nábožensky motivovaného násilí na
obou stranách.

Náš průvodce Kefah nás zve k sobě domů.
Vystoupáme na střechu. Jsme kousek od hra-
nice, kde žijí Palestinci a kde Židé. Mešita a
synagoga jsou kousek od nás. Takže vidíme
ulice, z nichž nově vlají izraelské vlajky a pro-
cházejí se ortodoxní Židé. Tam mají Pales-
tinci vstup zakázaný. Pak prázdné ulice, kam
má zakázaný vstup kdokoliv. Pak místa, kde
se pohybují davy lidí na malém prostoru. Pa-
radoxy politických dějin, které vytvářejí zeď
mezi světy, z ptačí perspektivy.

Židé podle průvodce pracovat nemusí,
protože dostávají od státu dostatečné dávky
za to, že do oblasti přišli. Jejich pobyt má prý
význam především symbolický. Podle něj
vstupují ve vyhrazených dnech pod dohle-
dem vojáků do starého města židovští osad-
níci, což napětí dále zvyšuje. Údajně jsou
také přiváženi autobusy v některých dnech
Židé z jiných částí Izraele, aby mohli navští-
vit synagogu a projít se centrem města. Sa-
mozřejmě pod přísným dohledem mužů se
samopaly.

Kefah nás upozorňuje na systém kamer a
bezpečnostních opatření rozmístěných kaž-
dých pár metrů v uličkách ve starém městě.
Jsme pod permanentním dohledem.

Čeká nás cesta zpět lidským mraveništěm
k mikrobusu. Přes check pointy, bláznivým
tržištěm, kde prostě musíme občas něco kou-
pit. A Palestinci stále dokola vysvětlují. Ta si-
tuace nemá řešení a natvrdo kritizují islám ské
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teroristy, kteří jim kazí renomé a komplikují
každodenní život. A říkají: potřebujeme,
aby začali do Hebronu jezdit turisté.
Jen to nám může pomoci. Nikdo se nemusí
bát z naší strany násilí, s islámským teroris-
mem nemáme nic společného. Snad s tro-
chou naivity v srdci má pisatel po
vyslechnutí několika příběhů místních lidí
pocit - bez toho, aby se snažil detailně roz-
klíčovat složité bludiště dějin a příčiny bru-
tálních událostí v Hebronu a okolí - že tito
lidé prostě jen artikulují ze své perspektivy
to, že hledají štěstí a lepší život. A cítí bezna-
děj. Zaráží ho ale stálé opakování stejného
příběhu. Všichni to opravdu cítí stejně?
Nebo jim bylo vysvětleno, že je vhodné sjed-
notit své hlasy? A reflektují realitu, nebo jen
vyjadřují své pocity, které se s ní vždy nemusí
shodovat? Anebo, jak říká skeptický kolega.
Nevěř jim nic. Lžou, protože je to pro ně vý-
hodné. Klasický Davidův efekt ve Svaté zemi,
chtělo by se říct.

Sedíme v Tel Avivu a pijeme pivo v
malém baru. Happy hours. Jedno s poloviční
slevou za stovku. Majitelka a číšnice v před-

důchodovém věku nám deklaruje svou dů-
věru ozbrojeným složkám židovského státu.
Víme, že nedokážou zabránit všemu, ale dě-
lají svou práci, jak nejlépe umí, aby nás
ochránili před palestinskými útoky. Jen v le-
tošním roce dokázali zamezit desítkám mo-
žných útoků. Díky nim se můžeme cítit v
naší zemi jako svobodní lidé. To, že mladí
muži i ženy – spíše chlapci a dívky – prochá-
zejí vojenskou přípravou, má podle ní pro je-
jich život jasný a zásadní význam.

Při odjezdu z Jeruzaléma je nádraží plné
mladých mužů a žen v uniformách a se sa-

mopaly. Právě absolvují svou vojenskou
služby a vrací se do ní po svátcích. Se zbraní
přes rameno zaplňují fast foody a čekají při
jídle na autobus nebo vlak. Cílem jejich mise
je být připraven bránit svou vlast. Vypadají
přesvědčivě, působivě a za pár let budou
budit respekt.

Izrael a Palestina nenabízí jednoduché
odpovědi. Jde o úžasné, působivé a krásné
místo. Zůstává vám v hlavě, i když si s sebou
nese mnohé bolesti, utrpení a také zmařené
životy často nevinných lidí. Nebo možná
právě proto. Text a foto: Marek Síbrt
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Konference ZLINTECH se uskuteční
14. listopadu od 9.00 do 17.00 hod.
v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.

„Cílem je seznámení s technologickými trendy
Zlínského kraje a představení firem, které
úspěš ně aplikují principy konceptu Průmysl
4.0,“ říká Alena Vyškovská z Technologic-
kého inovačního centra Zlín. Mezi návštěv-
níky konference budou hlavně zástupci
firem, podnikatelé Zlínského kraje, případně
studenti technických oborů, ale vítáni jsou
všichni, kteří se vývojem technologií a prů-
myslu zabývají. 

Program bude zahájen v 9 hod. prezentací
týkající se trendů vývoje v oblasti hlavních
průmyslových odvětví Zlínského kraje, ná-
sledovat budou projekty, které se již nyní za-
bývají nastupujícím trendem Průmyslu 4.0.
Mezi přednášejícími se objeví zástupci firmy
ZLÍN ROBOTICS s.r.o., dále INTEMAC
SOLUTIONS s.r.o., AXIOM TECH s.r.o.
nebo představitelé slovenské technologické
firmy CEIT, a.s.  Více na www.zlin.tech.

Prestiž pro inovačně aktivní firmy
Po skončení konference budou prostory

hotelu Baltaci Atrium hostit slavnostní večer
spojený s vyhlášením výsledků soutěže Ino-
vační firma Zlínského kraje. Mezi přihláše-

nými jsou například firmy miomove s.r.o.,
CROSS Zlín, a.s., JANOŠÍK OKNA-DVEŘE
s.r.o. a Faramugo s.r.o., Czech Wool company
s.r.o., Incinity s.r.o., greiner packaging slušo-
vice s.r.o. či AZUB bike s.r.o. Udělení ocenění
představuje především uznání za kvalitní
práci v oblasti inovačních aktivit. „Zvyšuje
prestiž a kredit firmy, napomáhá k dobrému
vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají
právo používat logo soutěže k marketingovým
účelům a budou prezentovány v rámci aktivit
vyhlašovatele a partnerů soutěže,“ říká mana-
žerka soutěže Lenka Kostelníková    z Techno -
logického inovačního centra Zlín.

Soutěž a její poslání navazují na kon-
cepční dokumenty kraje, v nichž jsou iden-
tifikovány problémy bránící zvyšování
konkurenceschopnosti v oblasti vývoje, ino-
vací či výzkumu a tím dalšímu ekonomic-
kému rozvoji regionu. První ročník se konal
v roce 2009, od roku 2010 se pak koná jed-
nou za dva roky. Více informací najdete na
www.inovacnifirma.cz. Lenka Kostelníková

Zlín bude patřit inovacím, 
hostí konferenci i vyhlášení soutěže
Konference představující novinky v oblasti Průmyslu 4.0 a vyhlášení výsledků klání firem, které soutěžily v inovacích. To vše
se koná 14. listopadu ve Zlíně. Za oběma aktivitami, konferencí ZLINTECH a projektem Inovační firma Zlínského kraje, stojí
Technologické inovační centrum Zlín, mezi jehož poslání se řadí vytváření podmínek pro vznik a rozvoj inovačních firem.



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

71

VOLTy NA CESTáCH KOLEM SVěTA

Gabriela v Taormině na Sicílii Lenka na Novém Zélandě

Karel v Japonsku Hanka s Jakubem a Anetkou v Arles ve Francii

Dan na Rudém náměstí v Moskvě Lea před mostem v Avignonu ve Francii

Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@volty.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí,
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…
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Zeno v La Porta dei Gusti e delle Buone Terre v Terzu v Itálii Tomáš v St. Gallenu ve Švýcarsku

Irena v čokoládovně Cailler v Brocu ve Švýcarsku Hanka na Novém Zélandě

Tomáš na Aljašce Toník před Kremlem

VOLTy NA CESTáCH KOLEM SVěTA
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@volty.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí,
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…
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Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1750 × 144 px / šířka statického pozadí: 1750 × 1250 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 3.500 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 2.000 Kč

Square dole vpravo – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 1.500 Kč

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 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 5. ledna 2019
“Co najdete na veletrhu Forenergo” – možno objednat od 25. března 2018
“Co najdete na veletrhu eLO SYS” – možno objednat od 25. března 2018
“Co najdete na mezinárodním strojírenském veletrhu”
..................................................................– možno objednat od 1. července 2018
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 si jej možné
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 danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.

Cena na 12 měsíců..........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Vaši reklamu na portále 
www.volty.cz

můžete zaplatit také v cryptoměně
Capricoin v kurzu 1 CPC : 50 Kč

Zaregistrujte se přes www.volty.cz (spodní lišta).
Více informací o registraci a platbách na tel.: 603 429 908.

Nový napájecí kabel ÖLFLEX
CHAIN TM šetří čas i náklady
Nový přírůstek do rodiny ÖLFLEX® –
kabel ÖLFLEX® CHAIN TM představila sku-
pina Lapp na veletrhu SPS IPC Drives v
Norimberku už na podzim minulého
roku. U nás se však jako horká novinka
objevuje až letos. Díky ověřeným nor-
mám UL a c(UL) pro USA a Kanadu, . . .
Datum: 4.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Nový rozvaděč Rya
Jedná se o rozebíratelný rozvaděč se zvý-
šenou nosností 1200 kg, tato nosnost se
může u rozvaděčů o šíři 800 mm ještě na-
výšit použitím zesilujícího prvku vertikál-
ních lišt s uzavřeným profilem. Po jejich
použití se dostanete na nosnost 1500 kg.
Samotný rozvaděč umožňuje instalaci ka-
belů bez protahování díky novým vyla-
movacím záslepkám a  možnosti . . .
Datum: 5.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Využití bezpřevodového poho -
nu pro aplikace nižších výkonů
Inovativní řešení plní požadavky ekolo-
gického designu a umožňuje provozova-
telům dolů a cementáren zvyšovat spole -
hlivost, snižovat hlučnost, šetřit náklady
na energii a snižovat celkové náklady na
údržbu. Menší počet dílů a nová techno-
logie motoru zvyšují spolehlivost . . .
Datum: 6.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Udržení života lidí na Marsu
nepůjde bez jisté energie
Dostat se na Mars je jedna z velkých výzev
lidstva, ale ne ta podstatná. Ta spočívá v
udržení života na rudé planetě. A v tom
NASA začíná podnikat stále zásadnější
kroky. Americká organizace pro letectví a
vesmír již experimentuje s novým typem
zdroje energie nazývaným Kilopower . . .
Datum: 7.4.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nejvýše položená fotovoltaická
elektrárna v Česku
ČEZ ESCO vybudovala u horní nádrže
vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé
stráně nejvýše položenou fotovoltaickou
elektrárnu v České republice. Horní nádrž
se nachází v nadmořské výšce 1350 m.
Fotovoltaická elektrárna se skládá z 30
panelů, z nichž každý má výkon 290 W . . .
Datum: 1.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Amsterdam Arena – s vlastní
fotovoltaikou a 3 MW baterií
Eaton, Nissan a The Mobility House uza-
vřely smlouvu s Amsterdam Energy Arena
na realizaci jednoho z největších evrop-
ských systémů skladování energie v ko-
merční budově, kdy na parkovišti stadionu
Amsterdam ArenA zavádějí systém skla-
dování energie s min. kapacitou 3 MW . . .
Datum: 2.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Vstup výrobců strojů do vlast-
ních IoT servisů
Mnozí výrobci strojů a zařízení si ještě ne-
jsou jistí, co pro jejich obchodní model
znamenají „Průmysl 4.0“ a „Internet Věcí“
(Internet of Things, IoT). Jen někteří si v
této souvislosti již nalezli specifickou stra-
tegii. Pro partnery Lenze, specialisty na
automatizaci, se nyní otevírá . . .
Datum: 3.4.2018                     ) více na www.volty.cz

https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.vizionary.com/volty/cs
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Kratší Time-to-Market a větší
flexibilita díky modulární koncepci
Je modularizace přežitkem? Rozhodně
ne. Právě v období „Průmyslu 4.0“ se toto
téma stává zase aktuální. Protože uvést
co nejrychleji na trh vysoce flexibilní, in-
teligentní a hlavně zákazníkům na míru
přizpůsobené stroje se zdaří nejlépe tehdy,
když se při vývoji stroje využívá . . .
Datum: 11.4.2018                     ) více na www.volty.cz

“Pětiampérový“ konektor
board-to-board
Stálá miniaturizace elektroniky s nutností
rychlého nabíjení vyžaduje konektory,
které spolehlivě zvládnou vysoké proudy.
Silnoproudé konektory P4SP s roztečí 0,4
mm ve variantách Board-to-Board /
Board-to-FPC nabízí Panasonic pro prů-
myslové aplikace až do úr. proudu 5 A . . .
Datum: 18.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Jak Gemalto pomáhá změnit
svět pomocí IoT?
Postupné utlumování technologie GSM a
dynamický rozmach vysokorychlostních i
úsporných LTE aplikací mění svět propo-
jených zařízení v rámci Machine-to-Ma-
chine na komplexní ekosystém rozličných
čidel, strojů a síťových aplikací nazývaný
internet věcí – Internet of Things . . .
Datum: 12.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Služby přesných 3D projekcí,
CAD modelování a rozšířené
zákaznické podpory
Přesnému konstrukčnímu zobrazování
dnes vládne 3D konstrukce a ani naše
společnost v tomto vývojovém směru ne-
zůstává pozadu. Aktuálně nabízíme
našim zákazníkům nadstandardní servis z
hlediska vytváření kompletních 3D  . . .
Datum: 19.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Panasonic slaví 100 let od
svého založení
Společnost Panasonic letos oslavuje své
100-leté výročí. Konosuke Matsushita za-
ložil společnost Panasonic 7. března 1918
– ve stejném roce společnost uvedla na
trh zdokonalenou zásuvku. Následoval
další produkt – dvojitá objímka, která
umožnila napájet světla a další . . .
Datum: 13.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Emparro ACCUcontrol udržuje
stroje při životě
U strojů a zařízení není mnoho problémů,
které by byly nepříjemnější (a dražší) než
neplánovaný výpadek. UPS modul Emparro
ACCUcontrol společnosti Murrelektronik,
který doplňuje výkonný napájecí systém
Emparro, udržuje stroje při životě při vý-
padku síťového napájení přepnutím . . .
Datum: 20.4.2018                     ) více na www.volty.cz

V Japonsku podává kávu
robot barista
Za posledních 30 let se kvalita kávy a ka-
várenského prostředí u nás výrazně zlep-
šila. Jít na kvalitní kávu do příjemné
kavárny je možné kdekoliv. Pokud byste
ale hledali kavárnu, která se od ostatních
velmi odlišuje, měli byste zavítat do země
vycházejícího slunce. Japonsko . . .
Datum: 21.4.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Jak na vizuální kontrolu po-
mocí umělé inteligence a hlu-
bokého učení
Rozpoznávání obrazu se v průmyslu po-
užívá v mnoha úlohách – při kontrole
kvality, kontrole povrchu, vyhledávání
objektů, počítání objektů, klasifikaci ob-
jektů apod. Klasické metody rozpozná-
vání obrazu využívají přesné algoritmy . . .
Datum: 14. 4.2018                     ) více na www.volty.cz

Muskův módní hořák trhá
prodejní rekordy
Elon Musk si v posledních letech vybudo-
val takovou pověst a obrovskou fanouškov-
skou základnu, že se mu díky pouhému
videu a několika málo tweetů podařilo za
několik dní utržit miliony dolarů za jeho
novou hračku – plamenomet. Jeho Boring
Company se podařilo prodat více než  . . .
Datum: 15.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Jediný univerzitní FabLab
oslavil první narozeniny inspi-
rativním festivalem 3D tisku
Rám jízdního kola vytištěný ve 3D tiskár -
ně, velkorozměrné tiskárny pro 3D tisk,
ale také akvárium pro mravence nebo
stolní hra, u níž hráči střílí na políčka hra-
cího pole miniaturním katapultem – i to
jsou prototypy, které v prvním roce . . .
Datum: 16.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Mechatronika: Proč nestačí 
z jedna + jedna udělat dvě
V podobě nové inteligentní elektropřevo-
dovky g350 navrhla společnost Lenze
špičkový pohon pro potřeby přepravní
techniky. Naprosto mechatronický systém
zahrnul specialista na Motion Centric
Automation do svého portfolia jako tak-
zvaný Chytrý výrobek  (Smart Product) . . .
Datum: 17.4.2018                     ) více na www.volty.cz

BBC spouští aplikaci rozšířené
reality pro svůj seriál Civilizace
Britská rozhlasová a televizní společnost
BBC se rozhodla pro svůj seriál Civilizace,
který bude vysílán již na jaře tohoto roku,
spustit aplikaci rozšířené reality umožňu-
jící lidem prozkoumat historické artefakty
z britských muzeí ve virtuálních výstavách.
Civilizace je seriál zahrnující 31 zemí a . . .
Datum: 8.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Výškově nastavitelné pracovní
stanice od TiMOTION Ergo
Elektricky výškově nastavitelné pracovní
stanice jsou inovativním, ergonomickým
řešením pracovních ploch. Sami si zvolte,
zda je ta pravá chvíle na to protáhnout si
nohy nebo se opřít, což zásadně prospívá
vašemu zdraví a pracovní efektivitě. Zdvi-
hací mechanismus stolů umožňuje . . .
Datum: 9.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Změna protokolu v mžiku
SOLID67 jsou nové kompaktní I/O mo-
duly společnosti Murrelektronik. Usnad-
ňují instalace v prostoru zařízení a jsou
velmi atraktivní pro aplikace se senzory a
akčními členy IO-Link. Poskytují hned
osm IO-Link portů v bezprostřední blíz-
kosti procesu, dokonale však do systému
začleňují také klasické IOs. Díky plně . . .
Datum: 10.4.2018                     ) více na www.volty.cz
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Jsou pojmenovány po kapitánu amerických vzdušných sil Edwardu Murphym, sloužícím v americké

armádě ve čtyřicátých letech minulého století. Snažil se zlepšit bezpečnost armádních pilotů. Svou

prací byl natolik posedlý, že byl v plánování bezpečnosti známý tím, že vždy počítal s tou nejhorší va-

riantou, která v jakékoliv situaci může nastat. 

Tady vám přinášíme některé z tzv. Murphyho zákonů:

Zákon doc. Dunce
Sdělíte-li někomu na netu, že váš šéf je
idiot, je váš šéf na stejném chatu.

Jerkův dodatek
V horším případě je váš šéf osobou, které
svůj poznatek sdělujete.

Zákon nejhorší katastrofy
V nejhorším případě je váš šéf na internetu
příjemné děvče říkající si Sněženka nebo
Mušlička, se kterým jste strávil několik
hodin žhavého virtuálního sexu.

•  •  •  •  •
Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí
se o něm dočte.

•  •  •  •  •
Správný úsudek vychází ze zkušenosti.
Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.

•  •  •  •  •
Vlak, který se snažíte dostihnout a děláte
pro to vše možné i nemožné, má nakonec
vždy alespoň 30 minut zpoždění.

•  •  •  •  •
Úseky s největším provozem se vždy opra-
vují nejdéle.

•  •  •  •  •
Avia je nejrychlejším autem na silnici, v
koloně jede vždy první.

•  •  •  •  •
Řidič, kterého jste právě dojeli a již delší
dobu ho nemůžete předjet (nejčastěji v pátek
odpoledne), má na hlavě klobouk. Jestli
nemá klobouk, tak má někde vzadu nápis
LPG nebo LADA, popř. Škoda 105-tunning.

•  •  •  •  •
Když se na jinak opuštěné silnici setkají
dvě auta, vždy to bude na mostě nebo na
nejužším místě cesty.

•  •  •  •  •
Vždy když dojedeš náklaďák, je na silnici
plná čára a v protisměru volno.
Jakmile se změní v přerušovanou, okamži -
tě je v protisměru kolona. 

•  •  •  •  •
Jestliže máš mladé dcery, pravděpodob-
nost, že domácí telefon nalezneš studený,
je přímo zanedbatelná.

•  •  •  •  •
Čas je relativní. 
Šáhni na rozpálenou ženskou a hodina ti
bude připadat jako sekunda. 
Šáhni na rozpálená kamna a sekunda ti
bude připadat jako hodina. 

•  •  •  •  •
Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, ne-
znamená to ještě, že ví, o co jde.

Zákon tří dnů
Jakmile hledáte věc, kterou
nutně potřebujete, najdete jen
věci, které jste nutně potřebo-
vali včera. Ale nebojte, co po-
třebujete dnes, najdete zítra.

•  •  •  •  •
Pravidlo politických slibů zní: Pravda se
mění.

•  •  •  •  •
Kdo chce mít úspěch v politice, musí se
dokázat povznést nad všechny své zásady.

•  •  •  •  •
Nejlepší cesta k politickému úspěchu spo-
čívá v tom, najít zástup, který ně kam smě-
řuje, a postavit se do jeho čela.

•  •  •  •  •
Murphyho zákon termodynamiky:
Pod tlakem se všechno pokazí snáz.

Pravděpodobnost, že chleba spadne na ko-
berec namazanou stranou, je pří mo
úměrná ceně koberce. Pravděpodobnost se
dále zvyšuje, když je chleba namazán mar-
meládou z lesního ovoce.

•  •  •  •  •
Vždycky usne dřív ten, kdo chrápe.

•  •  •  •  •
Pravděpodobnost zapomenutí deštníku v
hospodě je přímo úměrná množství vypi-
tého alkoholu a množství kapek deště,
které na tebe spadnou při cestě domů.

•  •  •  •  •
Předměty, které hledáš, se nikdy neobjeví,
když je potřebuješ, nýbrž teprve až jejich
důležitost pomine a ty budeš hledat úplně
něco jiného.

Murphyho zákony

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
Z čehož vyplývá:
• Nic není tak snadné jak vypadá.
• Všechno trvá déle než předpokládáme.
• Může-li se pokazit více věcí, bude to ta,

která napáchá nejvíce škody.
• Nalezneme-li čtyři různé faktory, kvůli

nimž se náš postup může nevydařit a vy-
stříháme-li se jich, rázem se objeví pátý.

• Necháme-li věcem volný průběh, půjde
to s nimi od desíti k pěti.

• Jakmile se do něčeho pustíme, něco ji-
ného je třeba udělat dřív.

• Každé řešení přináší nové problémy.
• Proti blbům není ochrany – jsou příliš 

vynalézaví.
• Příroda vždycky fandí skrytým vadám.
• Matka příroda je pěkná děvka.
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Opravená frýdlantská roz-
vodna zvýší kvalitu dodávek
elektřiny v Beskydech
Komplexní rekonstrukce rozvodny 110 kV
ve Frýdlantu nad Ostravicí v režii společ-
nosti ČEZ Distribuce zajistí další zlepšení
kvality dodávek elektřiny do podbeskyd-
ských měst a obcí od jihovýchodního
okraje Frýdku-Místku až po Ostravici . . .
Datum: 29.4.2018                     ) více na www.volty.cz

LED pásky – efektivní osvětlení
Zejména v obytných místnostech mohou
LED Flexstrip pásky zajistit barevné ak-
centy a zvláštní osvětlení. LED pásky jsou
vhodné pro podsvícení televizorů nebo
nábytku, jakož i pro účinné osvětlení v
obývacím pokoji nebo ložnici. Ale hojně
využívány jsou také pro obchodní prostory,
kde jsou často používány při . . .
Datum: 26.4.2018                     ) více na www.volty.cz

ENA-NXG budoucnost měření
v energetice
Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy
ELCOM je postavena na modulární archi-
tektuře, umožňující kombinaci CPU mo-
dulu, a až 6 vstupních modulů do jedno -
ho měřicího přístroje. Vstupní moduly
poskytují vstupní izolaci, filtraci a A/D
převod a posky  tují data na digitální . . .
Datum: 27.4.2018                     ) více na www.volty.cz

ČEPS, a.s., hospodařila vloni
se ziskem přes 2,8 miliardy
Akciová společnost ČEPS vykázala za rok
2017 zisk 2,897 miliardy před zdaněním.
K nárůstu hospodářského výsledku při-
spěly především tržby z aukcí přeshranič-
ních kapacit, za systémové služby a
překročení plánovaného salda ze zúčto-
vání ITC. Na rozvoj a modernizaci . . .
Datum: 28.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Víte že, 
si můžete na

hlavní stránce

www.volty.cz

sami bezplatně

podat inzerát

nebo zveřejnit

třeba i firemní 

akce, jako jsou

např. školení,

nebo semináře? 

Plovoucí jaderná elektrárna
na světě bude dodávat ener-
gii pro polární oblasti Ruska
Teprve počátkem roku 2000 představilo
Rusko světu koncept plovoucí jaderné
elektrárny – Akademik Lomo no sov, po-
jmenovaný po ruském akademikovi M.
Lomonosovovi.  V roce 2000 Ministerstvo
pro atomovou energii Ruské . . .
Datum: 23.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Studenti VUT vylepšili aero-
dynamiku kola a helmy pro
české dráhové cyklisty
Pokud tyto prototypy uspějí v testech,
objeví se za dva roky na olympiádě v
Tokiu. Vítězem soutěže Tokyo 2020 Chal-
lenge, jejímž cílem bylo aerodynamické
vylepšení kola, dresu a helmy pro českou
reprezentaci dráhové cyklistiky pro . . .
Datum: 30.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Připravenost na “Internet věcí“
Nejnovější základní prvek, servoměnič
i950, umožňuje výrobcům strojů přístup
ke komplexní automatizační platformě. V
budoucnosti již nebude hrát žádnou roli,
zda je cílem centrální nebo decentrální
automatizační topologie nebo inteli-
gentní kombinace obojího. Na budouc-
nost orientované portfolio Lenze . . .
Datum: 24.4.2018                     ) více na www.volty.cz

Největší zájem je o absolventy
informatiky a strojírenství
Situace na trhu práce nahrává dobrému
uplatnění absolventů brněnské techniky.
Podle nejnovějšího absolventského prů-
zkumu si 92 % absolventů Vysoké učení
technického v Brně našlo práci do čtvrt
roku po promocích, nebo pracovali už
rovnou při studiu. Nezaměstnanost . . .
Datum: 1.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Energo-Pro vydal dluhopisy
za 250 milionů EUR
Energetická skupina Energo-Pro umístila
v Londýně emisi dluhopisů v objemu 250
milionů EUR. Společnost výnosy z emise
použije například k refinancování stávají-
cích úvěrů. Dluhopisy, které mají pevný
výnos 4,5 procenta ročně, jsou splatné po
dobu šesti let. Podle informací . . .
Datum: 2.5.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Čtvrtstoletí společnosti SENO
na českém trhu
Firma SENO spol. s r. o. se sídlem v Praze
byla založena v roce 1993 jako součást
evropské prodejní sítě společnosti SENO
Import-Export Handelsgesellschaft m. b.
H. Wien. V současné době na našem trhu
reprezentuje významné světové firmy ve
výrobě a zpracování kabelů . . .
Datum: 25.4.2018                     ) více na www.volty.cz

https://www.volty.cz/pridat-inzerat/


Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

77



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

78

Spustili jsme nový cestovatel-
ský portál – tripy.cz
Pro aktivní cestovatele byl  v květnu 2018
spuštěn nový webový portál tripy.cz s
mottem Odkud kam a co tam. Nabízí
tipy na turistické výlety, putování příro-
dou i pro zahraniční dovolenou včetně
dobrých rad a postřehů. Články a repor-
táže, odkazy na mapy jsou přehledně . . .
Datum: 6.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Výroba strojů za využití 
virtuálního dvojčete
Virtuální realita ve výrobě strojů a zařízení:
V současné době přinášejí brýle pro VR 
s vysokým rozlišením úžasné vzrušení ze-
jména do počítačových her, které jsou
každý den nově uváděny na trh. Naproti
tomu Lenze tuto techniku stále více využívá
jako velmi efektivní nástroj při vývoji . . .
Datum: 14.5.2018                     ) více na www.volty.cz

SOLID67: Změna protokolu 
v mžiku
SOLID67 jsou nové kompaktní I/O mo-
duly společnosti Murrelektronik. Usnad-
ňují instalace v prostoru zařízení a jsou
velmi atraktivní pro aplikace se senzory a
akčními členy IO-Link. Poskytují hned
osm IO-Link portů v bezprostřední blíz-
kosti procesu, dokonale však do . . .
Datum: 7.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Stykače DILMS určené pro
bezpečnostní obvody
Nové bezpečnostní stykače DILMS spo-
lečnosti Eaton jsou spolehlivou volbou
pro zajištění bezpečného odpojení v tako -
vých aplikacích, kde vzniká riziko zranění
uživatelů strojního zařízení. Osvědčené
technologie v kombinaci s nejmoderněj-
šími bezpečnostními standardy . . .
Datum: 15.5.2018                     ) více na www.volty.cz

NASA znovuobjevila kolo 
pro expedice na Mars
Navrhování různých nástrojů a kamer do
vozítek, která letí na Mars, je věnována
spousta času a energie, ale nic z toho ne-
pomůže, pokud toto vozítko uvízne v
písku nebo v nepřístupném terénu. Navíc
nejbližší mechanik je minimálně padesát
milionů kilometrů daleko . . .
Datum: 8.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Největší výrobce bramborového
škrobu modernizuje výrobu
Společnost ABB dokončila první fázi nové
instalace systému ABB Ability™ 800xA pro
společnost LYCKEBY AMYLEX v Horažďo-
vicích, která je největším výrobcem škrobu
v České republice. Dodávka sestává z de-
centralizovaného řídícího systému (DCS)
800xA, 14 indukčních a vírových . . .
Datum: 16.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Frekvenční měniče Bosch 
Rexroth EFC 3610 / 5610
Frekvenční měniče Bosch Rexroth mají
univerzální použití, jsou cenově zajímavé,
velmi spolehlivé, energeticky i uživatel-
sky hospodárné a jsou snadno integrova-
telné do všech typů zařízení. Vyznačují se
svou kompaktností a vysokou kvalitou
materiálového zpracování. Výkon . . .
Datum: 17.5.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Automatizační platforma pro
flexibilní stroje a konkrétní
aplikace Průmyslu 4.0
Jak zajistit flexibilitu i pro výrobní dávku
"1" při zachování nejvyšší produktivity
a nejlepší kvality a zároveň udržet pod
kontrolou i časy vývoje? Odpovědi na tyto
otázky poskytla firma Lenze na veletrhu
AMPER. U specialisty na pohony . . .
Datum: 9.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Odborníci dokážou z fotky
určit, kde byla pořízena
Martin Čadík z Fakulty informačních tech-
nologií VUT se už osmnáct let věnuje vý-
zkumu výpočetní fotografie a geoloka -
lizaci fotek či videí pořízených ve volné
krajině. Jeho výzkumná skupina CPhoto@FIT
dokáže z fotky určit přesnou pozici a ori-
entaci fotoaparátu či kamery . . .
Datum: 10.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Pohybový sensor pro velkou
vzdálenost s vysokou husto-
tou detekčních zón
Nový pasivní infračervený senzor společ-
nosti Panasonic se vyznačuje svou ne-
uvěřitelně malou optikou a dosahem až
17 metrů. Pokud je senzor instalován v
této výšce dosáhne detekční oblast prů-
měru 23,5 metru. Speciální konstrukce . . .
Datum: 11.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Ústecký kraj chce výrazně ome -
zit stavbu větrných elektráren
V pondělí 14. května 2018 doběhne lhůta
pro zasílání připomínek k 2. Aktualizaci
zásad územního rozvoje (ZÚR) Ústeckého
kraje. Jde o klíčový dokument pro rozvoj
regionu a také pro rozvoj sektoru větrné
energetiky v ČR, neboť pravidla pro vý-
stavbu větrníků, která ZÚR stanoví . . .
Datum: 12.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Společnost RAVEO předsta-
vuje hřídelové spojky
Vyslyšeli jsme požadavky mnoha našich
zákazníků a nově rozšířili náš sortiment o
různé typy hřídelových spojek. Uvědomu -
jeme si, že poháněný stroj netvoří pouze
pohon samotný, ale je potřeba zajistit
také jeho vzájemné propojení s pohon-
nou jednotkou. Naším cílem je proto . . .
Datum: 3.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Excel@FIT 2018: Aplikace po-
můžou pečovatelským službám
nebo při plánování dovolené
Téměř padesátku studentských informa-
tických projektů představila široké veřej-
nosti celodenní konference Excel@FIT. Ta
se konala na Fakultě informačních tech-
nologií VUT ve čtvrtek 3. května 2018, a
to už počtvrté v řadě. Studenti IT . . .
Datum: 4.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Souboj tahačů budoucnosti:
Vodíkový Nikola One nebo
elektrický Tesla Semi?
Ve světě automobilového průmyslu se
schyluje k bitvě. Tentokrát jdou proti sobě
tahače dvou inovátorských firem – známé
Tesly a společnosti Nikola Motor Com-
pany. Obě firmy sázejí hodně vysoko a sli-
bují, že zcela změní nákladní přepravu . . .
Datum: 5.5.2018                     ) více na www.volty.cz
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Stejnosměrné BLDC motory
Ezi-SPEED s pokročilými funk-
cemi ovládání
V prvním čtvrtletí tohoto roku byla zahá-
jena výroba dlouho očekávaného systému
Ezi-SPEED, který doplňuje naše portfolio
bezkartáčových (BLDC) stejnosměrných
motorů o inovativní způsob řízení.
Ezi-SPEED je dodáván jako set . . .
Datum: 24.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Redakce Volty.cz vylosovala 
3 úspěšné luštitele křížovky
právné znění tajenky z křížovky ze strany
89 – z tištěné edice Jaro-léto 2018 zní:
Barbar uzná sám sebe za barbara
Celý Waltherův citát tedy zní: Walther:
Quis barbarus se ipsum fatetur barba-
rum. Který barbar uzná sám sebe za
barbara. Z těchto respondentů jsme . . .
Datum: 1.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Nové kombinované přepěťové
ochrany T1+T2
Účinnou ochranu před nebezpečným
přepětím zajišťuje třístupňový ochranný
koncept. Svodič přepětí typu 1 slouží k
hrubé ochraně, jedno až čtyřpólové svo-
diče přepětí typu 2 zajistí střední ochranu
a typ 3 je určen pro ochranu přístrojů v
blízkosti instalované ochrany . . .
Datum: 25.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Rok po požáru se Elektrárna
Dětmarovice otevřela veřejnosti
a představila budoucnost
Bezmála rok po požáru dětmarovické
elektrárny, který zničil jeden ze dvou ab-
sorbérů a další zařízení, je elektrárna v
plném provozu. Zájemci o technické pro-
vozy se o tom dnes mohli přesvědčit na
dni otevřených dveří. Součástí akce . . .
Datum: 2.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Tandospiron zvrátí poškození
mozku způsobené alkoholem
Vědci z Queensland University of Techno-
logy (QUT) zjistili, že látka tandospiron by
mohla pomoci našemu mozku zvrátit
škodlivé dopady těžké konzumace alko-
holu na regeneraci mozkových buněk.
Zprá va z univerzity dokonce hovoří o ja-
kémsi restartu mozku. Jejich studie na . . .
Datum: 26.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Megaprojekt v Severním moři:
Elektřina pro 80 mil. obyvatel
Žádné pobřežní vody poseté větrnými
turbínami, jaké je možné vidět v blízkosti
břehů mnoha přímořských států, které si
takto „vylepšují” svůj energetický mix.
Tento původní nizozemský projekt, do
kterého se později zapojily Velká Británie,
Německo, Norsko, Dánsko a Belgie, se . . .
Datum: 3.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Doplnění sortimentu UPS Eaton
93PM o výkonnější provedení
Nabídka řady UPS Eaton 93PM byla v prů-
běhu března 2018 rozšířena o provedení
o výkonu 60-250 kVA. Jedná se o výko-
nové moduly s výkonem 60 kVA nebo
62,5 kVA a účiníkem 0,9. UPS Eaton 93PM
60-250 kVA dosahují účinnosti okolo 97 %,
v případě provozu v režimu ESS je to . . .
Datum: 4.5.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nový motorový jistič TeSys GV4
Přístroje pro řízení a ochranu motorů TeSys
jsou rodinou produktů Schneider Electric
s 90letou historií. Nová řada motorových
jističů TeSys GV4 je nejmladším a nejpo-
krokovějším členem této rozsáhlé rodiny.
TeSys GV4 je kompaktní a robustní řešení
pro spouštění motorů do 115 A se zkrato-
vou vypínací schopností až 100 kA . . .
Datum: 27.5.2018                     ) více na www.volty.cz

ABB v České republice buduje
síť rychlonabíjecích stanic
Síť rychlonabíjecích stanic pro elektrická
vozidla se v České republice díky techno-
logiím ABB rychle rozrůstá. ABB již řadě
provozovatelů elektrické rozvodné sítě a
maloobchodních prodejců dodala celkem
80 nabíjecích stanic. Všechny nabíjecí sta-
nice jsou vybavené aplikací ABB . . .
Datum: 29.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Siemens zakládajícím partne-
rem testbedu pro chytrá města
V Praze byl otevřen testbed Centrum města
budoucnosti (CMB), který funguje v rámci
Českého institutu informatiky, robotiky a
kybernetiky při ČVUT. Výzkum CMB se
bude zaměřovat především na infrastruk-
turu, logistiku, zdroje a procesy pro tzv.
chytrá města. Společnost Siemens . . .
Datum: 30.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Zkušební komory CTS pro šoko -
vé a stresové zkoušky výrobků
Tyto výkonné komory pro stresové tep-
lotní a klimatické zkoušky mohou dosáh-
nout vysokých změn rychlostí teploty a
to až 30 K/min v jediném prostoru. S kon-
venční technologií chlazení, zesíleným
výkonem kompresorů a nadprůměrnou
kapacitou ventilátorů mohou být . . .
Datum: 31.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Metačočky mohou znamenat
průlom ve využití a nasazení
umělých čoček
Inspirovaní lidským okem, výzkumníci na
fakultě inženýrství a aplikovaných věd
Johna A. Paulsona při Harvardské univer-
zitě (SEAS) vyvinuli adaptivní metačočku
(angl. metalens), což je v podstatě ploché
elektronicky řízené umělé oko . . .
Datum: 18.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Weby zaměřené na jeden pro-
dukt vám vydělají víc
Internet začíná být pro mnoho firem
atraktivní prodejní kanál. Přečtěte si, jak
využít takzvané mikrostránky při uvedení
technologické novinky na trh. V roce
2016 vyvinula společnost Atlas Copco
novou technologii VSD+ pro průmyslové
kompresory. Řešila tedy otázku, jak . . .
Datum: 19.5.2018                     ) více na www.volty.cz

Club Car odhaluje 
skryté rezervy
Prakticky všechny provozy, kde je po-
třeba lidská síla, se aktuálně potýkají s
nedostatkem pracovníků. Proto je nutné
hledat rezervy v produktivitě, kde to je
jen možné. Jednou z oblastí, kde se skrý-
vají, je logistika materiálu a přeprava
osob v areálech či výrobních halách . . .
Datum: 20.5.2018                     ) více na www.volty.cz
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Tajenka: Walther: Qui multum fatur, mendax fore saepe probatur. Často najevo...
(dokončení v tajence)

Slavný
muzikál

Perský
sluha

1. DÍL
TAJENKY

Slovensky
„jistě“

Čajová
růže

Značka
hliníku

Český
tanec

Primitivní
počítadlo

Polední jídla
(slovensky)

Šermířská
hůlHmota

Cylindr
lampy

(nářečně)

Těžký
kov

Slovensky
„ovarová 
polévka“

Milenecký
vztah

Skupenství
vody

2. DÍL
TAJENKY

Kultura
kvasinek

Citoslovce
podivu

Jméno
zpěváka
Jürgense

Citoslovce
upozornění

(nářečně)
StromořadíRybářská

síť

Zkratka
Národní

hokejové
ligy

Název
písmene

Správní
jednotka v
Mongolsku

Evropský
stát

Polní
hlodavec

Příměří

Brazilský
prozaik

Vazká
kapalina

Sbírání

Lichoko- pytník

Shariffovo
jméno

Rudná
žíla

Karta

Ačkoli

Opasek

Dravý pták
(slovensky)

Zkr. délkové
míry

Javor

Osobní
zájmeno

Potáč napře-
dené příze

Přespolní
běh

Nejvyšší 
severský 

bůh

Sloka

Rachmaninova
opera

Slov. oblast.
„jmelí“

Chuť 
(nářečně)

Přístav v
Rudém moři

Elektrická
motor. síla

Sediment 
v ústí řek

MPZ českých
letadel

Ostrý 
přízvuk

Citoslovce
pobídnutí

Domácky
Olga

Pádová
otázka

MPZ Mladé
Boleslavi

 Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží tyto dárky:

1. cena – Kolekci 3 funkčních pytlíků na pečivo
2. cena – Kolekci 2 funkčních pytlíků na pečivo
3. cena – Funkční pytlík na pečivo

Správné znění tajenky posílejte do 20. 12. 2018
mailem na adresu: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište “TAJENKA WRAP UP“. 

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
21. prosince 2018 na hlavní straně našeho portálu

www.volty.cz

Pomůcky: ajmak, Amado, Ay, šlik
Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma

Wrap Up s.r.o., Jana Trčky 1781
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Celý sortiment funkčních obalů na pečivo najdete 
na www.wrapup.cz • www.pytliknapecivo.cz
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Rychlost a spolehlivost přenosu
dat jedině s ETHERLINE® PN Cat.7
Další novinka z veletrhu v Norimberku se
hlásí o slovo. Vysoká rychlost a 100% bez-
pečný přenos dat – to je nový kabel
ETHERLINE® PN Cat.7, který je v souladu
mezinárodním standardem PROFINET®.
Nové kabely PROFINET® skupiny LAPP
jsou navíc certifikovány pro . . .
Datum: 8.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Strojové učení změní 
pracovní místa
Počítačové systémy pro strojové učení,
které se zlepšují s nabytými zkušenostmi,
jsou připraveny k tomu, aby ekonomiku
přeměnili stejně jako v minulosti parní
stroje a elektřina. Mohou překonat lidi 
v řadě úkolů, jak mnoho vědců předpo-
kládá, ačkoli je nepravděpodobné, že  . . .
Datum: 9.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Loď na baterie uveze 3200 tun
Plavidlo Yara Birkeland bude první plně
elektrickou a autonomní kontejnerovou
lodí na světě s nulovými emisemi. Společ-
nost KONGSBERG je zodpovědná za vývoj
a dodávky všech klíčových technologií,
včetně senzorů a integrace potřebné pro
dálkové a autonomní provozy lodí,
včetně systémů elektrického pohonu, . . .
Datum: 10.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Lepení nahrazeno laserovým
svařováním plastů
V průběhu posledních let jsou standardní
technologie pro spojování materiálů vy-
tlačovány svařováním. Co se týče sféry la-
serového popisování, má společnost
Panasonic Electric Works letité zkušenosti
a oblast laserového svařování je jen mo-
difikací prověřené technologie . . .
Datum: 11.6.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Tree M: Perfektní síťové pro-
pojení v prostoru zařízení
Řízené switche IP67 společnosti Murre-
lektronik zajišťují rychlou datovou komu-
nikaci a perfektní propojení v síti.
Nabízejí rozsáhlé diagnostické funkce a
přispívají k rychlému odstranění závad.
Drahé prostoje se výrazně zredukují.
Switche jsou kompaktní a plně zalité . . .
Datum: 5.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Kdy a v čem nás předběhne
umělá inteligence?
Pokroky v umělé inteligenci (AI) budou
mít obrovské sociální důsledky. Technolo-
gie samořiditelných automobilů může v
příštím desetiletí nahradit miliony pra-
covních míst. Vedle případné nezaměst-
nanosti přinese tento přechod nové
výzvy, jako je přestavba infrastruktury . . .
Datum: 6.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Nové certifikované DC motory
s ochranou IP66
Oblíbená řada DC motorů, od společnosti
Transtecno, EC IP66 podstoupily nový dů-
ležitý upgrade krytí IP. Nově tedy nabí-
zíme inovovanou řadu DC motorů certi -
fikovaných s ochranou IP66! Stejnosměrné
motory se zvýšenou odolností proti vodě
se běžně používají například . . .
Datum: 7.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné edice Volty.cz 

uvidíte opět na  veletrhu Amper,  

u našich vybraných partnerů a bude

také k zakoupení na novinových

stáncích.
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Silniční síť ATMB monitoruje
svou periferní síť v reálném čase
Jméno Mont Blanc evokuje obrazy hor
pokrytých sněhem, luxusních značek a
výšky alpské sofistikovanosti. To je obraz,
který se stejně tak týká společnosti, která
má za úkol udržovat v provozu životně
důležité silniční sítě mezi Francií, Švýcar-
skem a Itálií. A tyto silnice jsou dobře . . .
Datum: 15.6.2018                     ) více na www.volty.cz

5 měst ve Spojených státech
vhodných pro IT sektor
I v samotné Americe není kalifornské Sili-
con Valley jedinou možnou alternativou
pro začínající i známé technologické firmy.
Tady vám přinášíme nabídku 5 americ-
kých měst, která jsou pro IT průmysl při-
pravena nejlépe: Austin, Texas. Po léta byl
texaský Austin znám především svou . . .
Datum: 23.6.2018                     ) více na www.volty.cz

ČEZ rozšiřuje své služby 
o servis plynových kotlů
Pravidelný servis kotle a kontrola spalino-
vých cest nejen předcházejí nejčastějším
poruchám, ale také prodlužují jeho život-
nost a pomáhají dlouhodobě udržovat
maximální účinnost kotle, čímž snižují ná-
klady na energie. Neméně důležitá je i
bezpečnost kotle a spalinových cest . . .
Datum: 16.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Oceňování montážních prací 
– OCEP verze 12
Program umí velice rychle sestavit nabíd-
kovou cenu využitím vazeb mezi polož-
kami montážních ceníků a materiálů. Tyto
vazby umožňují zadání položek materiálu
včetně montážní položky (při výbě ru
konkrétního vodiče nabídne jeho montáž
– různou podle pracnosti uložení . . .
Datum: 25.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Solek kupí zdroje ve fotovol-
taice pro zahraniční expanzi
Společnost Solek Group, přední český in-
vestor do fotovoltaické energie, oznámila
akvizici 100% podílu ve společnosti PV
Power. Ta je s dvacítkou realizovaných
elektráren ve čtyřech zemích jeden z nej-
zkušenějších domácích hráčů na trhu ob-
novitelných zdrojů. Spojením skupina . . .
Datum: 17.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Termokamery Infratec
Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. předsta-
vuje novinky na českém a slovenském
trhu v oblasti termokamer, nejen pro
prediktivní údržbu, od výrobce profesi-
onálních termokamer InfraTec. Společ-
nost InfraTec, sídlící v nedalekých
Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí
technikou v oblasti infračerveného . . .
Datum: 26.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Emparro Premium Power =
perfektně sladěný napájecí
systém Murrelektronik
S komponenty řady Emparro nabízí spo-
lečnost Murrelektronik prvotřídní řešení
pro ekonomické a spolehlivé napájení
strojů a zařízení energií. Ucelený napájecí
systém složený z vysoce výkonných spí-
naných zdrojů, spolehlivých . . .
Datum: 27.6.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Murrelektronik je partnerem
pro instalace s PROFINET
Murrelektronik nabízí vysoce výkonná za-
řízení pro prvotřídní sítě PROFINET, které
podporují koncepci Plug&Play nebo
umožňují prostřednictvím technologie
IODD-on-Board pohodlnou integraci zaří-
zení IO-Link. Obzvláště snadná je změna
se systémem Cube . . .
Datum: 18.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Nová hnací síla digitální trans-
formace v technologii budov
Divize Building Technologies společnosti
Siemens získává společnost Enlighted
Inc., předního poskytovatele inteligent-
ních systémů IoT (internet věcí) budov, se
sídlem v Silicon Valley. Tato společnost je
se svým pokročilým digitálním senzoric-
kým systémem úspěšným hráčem na . . .
Datum: 20.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Nové rozšiřující jednotky pro
Eco POWER METER KW2M
Eco POWER METER KW2M a jeho rozšiřu-
jící jednotky sledují spotřebu elektrické
energie i další komodity v továrnách i v
nevýrobních provozech. Pro sledování
údajů o vzduchu, vodě, tlaku, teplotě,
osvětlení, výrobním množství, stavu pro-
vozu atd. není potřeba žádné PLC . . .
Datum: 21.6.2018                     ) více na www.volty.cz

RAVEO s.r.o. miluje roboty
Naše reputace z oboru robotiky a auto-
matizace neustále pozitivně roste! Proto
vám čím dál tím více poskytujeme ino-
vační řešení a přístupy potřebné pro vaše
aplikace. Díky dlouholetým zkušenostem
v oboru uvádíme do pohybu stovky
strojů ročně, přičemž žádná z aplikací
není totožná. Kvalitní a především . . .
Datum: 22.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Vizualizační průmyslové ka-
mery s HDMI konektorem pro
připojení přímo na monitor
Jedná se zejména o případy, kdy není
možné sledovat daný proces operátorem
z důvodů bezpečnosti nebo špatné pří-
stupnosti. Na tyto procesy se často použí-
valy analogové kamery, které se snadno
připojily na televizní obrazovku. . . .
Datum: 12.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Panasonic uvádí nové vysoko-
napěťové relé – 60 A / 500 V
Řada EV je nejnovější a nejmenší 60 A
relé (jmenovité napětí 500 V / 60A) pro
stejnosměrné i induktivní nabíjení. Relé
najde využití v projektech s minimálním
místem na vestavbu, v hybridních vozid-
lech, malých elektrických vozidlech nebo
elektrických skútrech. Jedná se . . .
Datum: 13.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Malé energetické řetězy pro
bezpečné vedení kabelů 
v omezeném prostoru
Nový energetický řetězec E2.10 přesvěd-
čuje přátelským designem a rychlou a
snadnou instalací díky praktickému ote-
víracímu systému. Prostorově úsporné,
stabilní a snadno sestavitelné – to jsou
požadavky na mnoho komponentů . . .
Datum: 14.6.2018                     ) více na www.volty.cz
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Jižní Austrálie staví velkou so-
lární termální elektrárnu
Austrálie se vydává na cestu obnovitelné
energie. Tu hodlá mít ve svém energetic-
kém mixu zastoupenou ve stále větší
míře. Loni vláda Jižní Austrálie uzavřela
dohodu se společností Tesla na vybudo-
vání největšího – 100 MW akumulátoru
na světě a letos plánuje postavit . . .
Datum: 1.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Apple chce kupovat kobalt
přímo od těžařů
Tento kov je nezbytný pro výrobu baterií
pro telefony a elektrické automobily. Zdá
se, že společnost Apple podniká kroky k
tomu, aby si zajistila dostatečné množství
kobaltu pro baterie svého iPhone. Dle in-
formací agentury Bloomberg probíhají
jednání tohoto technologického . . .
Datum: 8.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Emparro HD – Heavy Duty
Ideální pro náročná prostředí
Spínaný zdroj Emparro HD je určen pro
použití v obzvláště náročných prostře-
dích, kde je zárukou spolehlivého napá-
jení. Přednostní oblastí využití Emparro
HD jsou aplikace, kde jsou spínané zdroje
sice umístěny v rozvaděči, přesto jsou
však vystaveny rozmanitým vnějším . . .
Datum: 2.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Konfigurovatelné robotické
rameno od 5000 EUR
Sortiment stavebnice nízkonákladových
robotických ramen pro automatizaci je
opět o něco širší. Jednoduše nakonfigu-
rovat a cenově výhodně zautomatizovat
– to vše poskytuje nový konfigurátor pro
individuální řešení robotických ramen od
firmy igus, kterou v Česku výhradně . . .
Datum: 9.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Mobilní parametrizace frekvenč-
ních měničů s novou aplikací
Eaton drivesConnect App
Komplexní portfolio frekvenčních měničů
PowerXL společnosti Eaton lze nyní ovlá-
dat mobilními zařízeními: Nová aplikace
drivesConnect společnosti Eaton změní
libovolný smartphone nebo tablet na
rozhraní člověk-stroj, čímž . . .
Datum: 3.7.2018                     ) více na www.volty.cz

NKT Victoria, nejvyspělejší
loď pro pokládku kabelů na
světě, slaví první výročí
Společnost NKT slaví se svou speciálně
postavenou lodí pro pokládku kabelů
velké úspěchy v několika projektech v Se-
verním moři. Při svém uvedení do provozu
v roce 2017 nastavila loď NKT Victoria
novou laťku z hlediska přesnosti . . .
Datum: 10.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Controllino PLC
Profesionální automatizace s PLC hard-
warem a open source softwarem Řízení
Controllino PLC se programují pomocí
open source softwaru Arduino™ Nové
technologie jako Internet věcí ženou
automatizaci vpřed. Controllino spojuje
open source software s výkonným SPS
hardwarem pro použití v průmyslu . . .
Datum: 11.7.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Krokové motory se zpětnou
vazbou a komunikací CC-Link
Aktuálně jsme rozšířili naše portfolio kro-
kových motorů se zpětnou vazbou o
další inovativní systém – Ezi-SERVO II CC-
Link. Jedná se o druhou generaci již léty
osvědčeného a oblíbeného systému Ezi-
SERVO Plus-R s hybridními krokovými
motory osazenými inkrementálním . . .
Datum: 4.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Robotické ryby mohou vidět a
napodobovat živé ryby
Vědci z Tandon School of Engineering
učinili pokrok ve sledovacím softwaru v
reálném čase a robotice. Nechali se inspi-
rovat přírodou a navrhli a otestovali první
řídicí systém uzavřené smyčky robotické
repliky ryby, která interaguje ve třech roz-
měrech s živou sladkovodní rybou . . .
Datum: 5.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Humanoidní roboti z Tokia 
napodobují lidské pohyby
Tým japonských vědců zkonstruoval dva
humanoidní roboty, kteří si dokáží sed-
nout, natáhnout se a dělat podobné
cviky jako lidé. Dokonce i uvolňování
tepla vznikajícího fyzickou aktivitou ro-
bota může simulovat lidský pot. Oba ro-
boti jsou navrženi tak, aby . . .
Datum: 6.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Biorobotická ruka s vlastním
nervovým systémem bude
vnímat dotek
Výzkumní pracovníci vyvíjejí první bioro-
botickou ruku, která bude skutečně cítit a
také se přizpůsobí jejímu prostředí. Tento
„živý“ robot bude mít svůj vlastní peri-
ferní nervový systém, který přímo propojí
robotické senzory a akční členy. . . .
Datum: 7.7.2018                     ) více na www.volty.cz

AKM2G – nová generace AC
synchronních servomotorů 
Dlouho očekávaná novinka od společ-
nosti Kollmorgen je konečně tady! Po ná-
ročném a zdlouhavém vývoji představuje
tento výrobce svoji vlajkovou loď v port-
foliu servomotorů. Nová generace syn-
chronních servomotorů, jejíž vývoj byl
oficiálně oznámen koncem září 2017, . . .
Datum: 28.6.2018                     ) více na www.volty.cz

EnergyCloud vyvíjí unikátní
rychlonabíječky elektromo-
bilů pro domácnosti
Rozvoj elektromobility v České republice
brzy může dostat nový impuls. Plzeňská
firma EnergyCloud, která vyrábí domácí
baterie na ukládání energie, totiž pracuje
na vývoji unikátních rychlonabíječek. Na-
bíjení elektromobilu v domácích . . .
Datum: 29.6.2018                     ) více na www.volty.cz

V Brně se konal 3. ročník Vele-
trhu Věda Výzkum Inovace
Vystavovatelé potvrdili stálou aktuálnost
hlavní myšlenky veletrhu: propojování
vědecko-výzkumné sféry s aplikační. Toto
propojování trvale a celosvětově přit-
ahuje velkou pozornost. Vystavovatelé a
odborná veřejnost chválili především
kvalitní doprovodný program, který . . .
Datum: 30.6.2018                     ) více na www.volty.cz
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V Orlové a Bohumíně letos
bez odstávek teplé vody
Lidé z Orlové a Bohumína se letos nemusí
při umývání omezovat. Společnost ČEZ
Teplárenská, která dodává do obou měst
teplo z Elektrárny Dětmarovice, provedla
všechny větší opravy vloni a letos ne-
bude odstávka horkovodů potřebná. 
V plánu jsou pouze krátkodobé lokální . . .
Datum: 15.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Přechod z Profibusu na Profi-
net může být snadný!
Murrelektronik je ideálním partnerem
pro přípravu strojů a zařízení na budouc-
nost přechodem z Profibusu na Profinet.
V moderních výrobních sítích se stroje a
zařízení vzájemně propojují. Do detailu
sladěné procesy umožňují vysoký stupeň
automatizace a krátké průběžné doby . . .
Datum: 16.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Digitální jistič NZM nabízí ko-
nektivitu, maximální bezpeč-
nost a snadnější manipulaci
Společnost Eaton uvádí na trh novou ge-
neraci nízkonapěťového jističe NZM.
Nové zařízení je díky použití technologie
Power Xpert Release (PXR), která umož-
ňuje lepší konektivitu a širokou škálu in-
tegrovaných měřicích prvků, mnohem . . .
Datum: 17.7.2018                     ) více na www.volty.cz

ABB a Kawasaki vytvořily
první společné rozhraní pro
kolaborativní roboty
Společnosti ABB a Kawasaki Heavy Indu-
stries, které patří ke světové špičce v ob-
lasti průmyslové automatizace a robotiky,
na veletrhu Automatica v Mnichově
představily první společné operační roz-
hraní pro kolaborativní roboty . . .
Datum: 18.7.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Rozvaděče univers FW 
s datovou částí
Kompaktní rozvaděč pro silové a datové
rozvody za jedněmi dveřmi – to je no-
vinka od společnosti Hager. Celkově si
můžete vybrat z devíti rozvaděčových va-
riant pro různé druhy instalace. Ve veřej-
ných a komerčních prostorech nebo ve
větších bytech nebylo nikdy snadné . . .
Datum: 12.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Siemens chce používat elek-
trické Golfy s dojezdem 300 km
Firemní flotila společnosti Siemens se
rozšíří o 6 elektromobilů – Volkswagen e-
Golfů druhé generace. Nové elektromo-
bily se budou využívat především v
odštěpných závodech. Ekologický vozový
park je jedním z předpokladů naplnění
celosvětového závazku společnosti . . .
Datum: 13.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Baterie z tekutého elektrolytu
nabitá do půl minuty
Výzkumný tým z Ústavu pro pokročilou
vědu a techniku v Jižní Koreji (Korea Ad-
vanced Institute of Science and Technology
neboli KAIST) vyvinul nové hybridní zaří-
zení pro ukládání energie, které lze nabít
za méně než půl minuty za použití nabí-
jecího zařízení s nízkým příkonem, . . .
Datum: 14.7.2018                     ) více na www.volty.cz
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Člověk, který vystřelil svůj
sporťák do vesmíru
Ze stejné startovací rampy, kde NASA vy-
pouští své rakety, odstartovala letos v
únoru raketa Falcon Heavy postavená fir-
mou SpaceX, kterou založil a provozuje
vizionářský podnikatel Elon Musk. Rake-
tové motory 'tlačily' Falcon Heavy vzhůru
do vesmíru po dobu 154 vteřin, než se . . .
Datum: 22.7.2018                     ) více na www.volty.cz

DARPA financuje vlastní 
program HAPTIX
Chcete-li porozumět významu slova „pro-
priocepce“, zkuste jednoduchý experi-
ment. Zavřete oči a zvedněte pravou ruku
nad hlavu. Potom ji posuňte dolů tak, aby
byla rovnoběžná se zemí. Zatněte pěst a
uvolněte ji. Posuňte ruku dopředu a pak
za vaše záda. Pak otevřete oči a . . .
Datum: 29.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Proč je vhodné použít jističe
BONEGA jako hlavní jističe
před elektroměry?
Silným tématem poslední doby je otázka,
které konkrétní značky a typy jističů spl-
ňují či nesplňují připojovací podmínky
distribučních společností (tzv. jističe před
elektroměry). Můžeme potvrdit, že jističe
BONEGA lze použít jako hlavní jističe . . .
Datum: 23.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Usnadněte si venkovní instalace
Rozvaděče řady OH 6425 nabízí snadnou
instalaci průmyslových switchů LAN-
RING v zálohovaných i nezálohovaných
aplikacích. Originální příslušenství pro
montáž na sloup nebo zeď výrazně
urychluje instalaci. Rozvaděče jsou certi-
fikované dle evropské normy EN 61439-1,
což výrazně zjednodušuje činnost revi-
zním technikům a předávání zakázek . . .
Datum: 30.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Miniaturní senzory řady EX 
Největší překážkou při výrobě miniaturi-
zovaných průmyslových fotoelektrických
senzorů je optimální kombinace optické
a elektronické části do jednoho výrobku.
Vzhledem k velikosti hlavně optiky se
jedná se o jeden z nejsložitějších poža-
davků dnešního průmyslu. Skutečnost, že
společnost Panasonic dokáže tuto . . .
Datum: 24.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Jeřáb ze dna dolní nádrže vy-
proštěn bezpečně a ekologicky
Vrak autojeřábu, který zůstal po mimo-
řádné události 13. října 2017 na dně dolní
nádrže vodní přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně, byl v úterý 24. července
2018 vyproštěn a předán majiteli. Energe -
tici k tomu s pomocí zaměstnanců exter-
ních specializovaných firem a hasičů . . .
Datum: 31.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Digitální projektování: Takto
to jde ještě snadněji
Měniče frekvence řady i500 společnosti
Lenze jsou nyní kompletně na datovém
portálu EPLAN. Lenze předem konzulto-
vala se svými zákazníky, jak mají zpřístup-
něná data ideálně vypadat ohledně kva -
 lity, rozsahu a struktury. Práce se vypla-
tila: Kompletní 2D a 3D datové sady . . .
Datum: 1.8.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

První česká multibankovní
aplikace Richee Pro CREDITAS
První multibankovní aplikaci v České re-
publice, která agreguje účty z různých
bank a klientům umožňuje jejich aktivní
správu z jednoho bodu, vyvinula česká IT
technologická společnost Cleverlance
pro svého klienta Banku CREDITAS. Apli-
kace s názvem Richee komunikuje . . .
Datum: 25.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Chytrá servoosa pro efektivní
a flexibilní výrobu 
Pro výrobu a intralogistiku vytvořila firma
Lenze škálovatelné řešení pohonu. Kom-
binace servoregulátoru i950, synchronního
motoru m850 a planetové převodovky
g700 se vyznačuje snadnou manipulací a
umožňuje hospodárnou výrobu až do ve-
likosti výrobní dávky 1. Při vyšším . . .
Datum: 26.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Malé a levné – nové 
kompaktní robotické rameno
Automatizace jednoduchých úkonů za
nízkou cenu - to je cíl produktové řady
robolink společnosti igus, kterou v Česku
výhradně zastupuje firma HENNLICH.
igus nyní představil novou kompaktní
verzi robotického ramene robolink. Ovlá-
dání je napojeno přímo na robotické . . .
Datum: 27.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Otázka za půl milionu: máte v
licenci uvedený výkon na straně
stejnosměrné, nebo střídavé?
Společnosti SE – SOLAR, provozující FVE
o výkonu 1,5 MW, se nedávno podařilo
vyvrátit obvinění z dvojího porušení
energetického zákona. Podle ERÚ společ-
nost neoznámila úřadu změny  . . .

Datum: 28.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Návštěvníci Colours vyšlapali
první tisíce pro české sirotky a
africké školáky
Ač první příchozí festivalu Colours of Os-
trava smáčely šňůry vody, neváhali zasta-
vit hned u první „atrakce“ za vstupní
branou. V ČEZ Energy zóně vyšlapali na
Oranžových kolech Nadace ČEZ už bě -
hem prvních pěti hodin festivalu více . . .
Datum: 19.7.2018                     ) více na www.volty.cz

Hydraulické rychlospojky
Eaton řady Flat Face
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie představila své rychlospojky řady
FF modernizované konstrukce, které po-
mohou výrobcům mobilních strojů splnit
poptávku trhu po vysokotlakých a vyso-
koimpulsních řešeních. Jsou vhodné pro
rozmanitá průmyslová odvětví a jejich . . .
Datum: 20.6.2018                     ) více na www.volty.cz

Budoucnost patří lithium
-iontovým bateriím a super-
kondenzátorům
Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) ve
většině aplikací tradičně pracují s olově-
nými bateriemi. Navzdory dobrým zkuše-
nostem s nimi tyto tradiční UPS stále
vyžadují poměrně častou výměnu baterií
a vhodnou infrastrukturu pro . . .
Datum: 21.7.2018                     ) více na www.volty.cz



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

89



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2018

90

Digitální projektování: 
Takto to jde ještě snadněji
Měniče frekvence řady i500 společnosti
Lenze jsou nyní kompletně na datovém
portálu EPLAN. Lenze předem konzulto-
vala se svými zákazníky, jak mají zpřístup-
něná data ideálně vypadat ohledně
kvality, rozsahu a struktury. Práce se vy-
platila: Kompletní 2D a 3D datové . . .
Datum: 7.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Česká města vstupují 
do éry SMART
Optimalizace, sdílení dat, moderní apli-
kace, zjednodušení každodenních čin-
ností. To nejsou pouze fráze, týkající se
chytrých telefonů, ale už i moderních
technologií, která využívají česká města.
Za chvíli už nebudou existovat pouze
smartphony, ale také „smartcity”. Co . . .
Datum: 14.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Kluzná ložiska dvojnásobně
prodlužují životnost řetězů na
dlouhých pojezdech
Pro zvýšení doby provozuschopnosti je-
řábových systémů zkombinovala firma
igus, kterou v Česku výhradně zastupuje
společnosti HENNLICH, svá klíčová know-
how v oblasti kluzných pouzder a ener-
getických řetězů . . .
Datum: 8.8.2018                     ) více na www.volty.cz

3MW systém pro skladování
energie v Johan Cruijff ArenA
Včera byl uveden do provozu největší ev-
ropský systém pro skladování energie,
který využívá jak použité, tak zcela nové
baterie z elektrických vozidel v komerční
budově. Tento projekt je výsledkem spo-
lupráce mezi firmami Nissan, Eaton, BAM,
Mobility House a Johan Cruijff ArenA . . .
Datum: 15.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Vše pro automatizaci
Díky chytrým produktům, nápadům a ře-
šením společnosti Murrelektronik jsou in-
stalační koncepce jednodušší a hospo -
dár nější. Murrelektronik nabízí zajímavý
bonus: Servisní rozhraní Modlink MSDD
lze laserově potisknout textem a logem,
zdarma a nezávisle na počtu kusů. Se-
rvisní rozhraní Modlink MSDD . . .
Datum: 9.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Efektivní síťové instalace
Stroje a zařízení se stále více propojují v sí -
tích. Automatizační řešení na bázi ether-
netu získávají na významu. Hlavním téma -
 tem je přechod z Profibus na PROFINET,
protože tak lze pomocí switchů realizovat
flexibilní hvězdové struktury. Zcela ne-
vyhnutelně roste počet ethernetových
komponent ve strojích a zařízeních . . .
Datum: 16.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Spínače tlaku a teploty v jader-
ných elektrárnách i ponorkách
Využitelné v teplotách od -90 do +600°C i
ve výbušném prostředí, robustní kon-
strukce a odolnost vůči tlaku až 1100 bar
– to jsou jen některé z vlastností termos-
tatů a manostatů GEORGIN, nově v port-
foliu společnosti HENNLICH. Robustnost
a spolehlivost těchto spínačů si už . . .
Datum: 17.8.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Vše v jednom:
"enclosed drive" DG1
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie nyní nabízí univerzální frekvenční
měnič DG1 jako součást sestavy "enclo-
sed drive": Toto řešení poskytuje systé-
movým integrátorům produkt s předem
zapojeným a testovaným typem rozvá-
děče, ve kterém jsou již instalovány . . .
Datum: 10.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Planetka Druckmüller je 
pojmenována po našem vědci
Prof. Miloslavu Druckmüllerovi z Ústavu
matematiky Fakulty strojního inženýrství
VUT v Brně se dostalo významného oce-
nění jeho práce. Mezinárodní astronomická
unie schválila návrh na pojmenování pla-
netky (6263) jeho jménem. Planetku ob-
jevila 6. srpna 1980 astronomka . . .
Datum: 11.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Drak z VUT si doletěl pro další
vítězství v mezinárodní sou-
těži Formula Student
Studenti z brněnského VUT znovu doká-
zali, že se svými znalostmi a dovednostmi
patří mezi světovou špičku. Tým studentů
TU Brno Racing, který působí na Fakultě
strojního inženýrství VUT navázal na loň-
ské vítězství a na domácím závodě . . .
Datum: 12.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Digitální služby poskytované
OEM výrobcem
Obchodní modely ve strojírenství se vli-
vem „Průmyslu 4.0“ změní. V budoucnu
se budou pro prodej a údržbu strojů a za-
řízení stále častěji využívat digitální služby.
Cestu k tomuto cíli připravuje Lenze svou
aplikací „Asset Management“. Více soft-
waru, více konektivity, více IT, více . . .
Datum: 13.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Obloukové zkraty způsobují
milionové náklady na prostoje
Výzkum provedený společností Eaton od-
haduje, že náklady samotných výrobních
prostojů mohou při vzniku obloukového
zkratu dosáhnout až 1 000 000 Kč během
24 hodin. Také je nutné vzít v úvahu
ohrožení života způsobené počátečním
výbuchem, značné škody způsobené . . .
Datum: 2.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní, komunikativní 
– modulární PLC XC300
Nové modulární PLC XC300 umožňuje
konstruktérům strojů a systémů realizo-
vat moderní a efektivní koncepty auto-
matizace – obzvláště při kombinaci s I/O
systémem XN300 a dotykovými panely
XV300. Díky vysokému výkonu a vynikají-
cím komunikačním funkcím umožňují . . .
Datum: 3.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Certifikace DNV-GL pro systém
vzdálených I/O XN300
Extrémně kompaktní I / O systém XN300
od společnosti Eaton je nyní certifikován
DNV-GL a je tak schválen pro použití
na lodích. Společnost Eaton tím rozšiřuje
své komplexní portfolio automatizace
pro odvětví stavby lodí. Vedle systému
I/O byla udělena schválení pro lodní . . .
Datum: 6.8.2018                     ) více na www.volty.cz
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Připraveni pro “Internet věcí“
Nejnovější základní prvek, servoměnič
i950, umožňuje výrobcům strojů přístup
ke komplexní automatizační platformě. 
V budoucnosti již nebude hrát žádnou
roli, zda je cílem centrální nebo decentrální
automatizační topologie nebo inteli-
gentní kombinace obojího. Na budouc -
nost orientované portfolio Lenze  . . .
Datum: 20.8.2018                     ) více na www.volty.cz

AutoML od Googlu vytváří
modely strojového učení bez
programování
Zájem o strojové učení je v posledních le-
tech značný, protože firmy si uvědomují,
že má uplatnění v mnoha oborech jako je
zdravotnictví při detekci závažných kož-
ních chorob, při zpracování fotografií, ří-
zení automobilů nebo také . . .
Datum: 25.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Na plný plyn – Konektory M12
pro průmyslový Ethernet
Průmyslové konektory M12 společnosti
Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální
pro použití v náročných průmyslových
ethernetových aplikacích. X-kódovaný
konektor M12 umožňuje vysoké přeno-
sové rychlosti. Y-kódovaný konektor M12
přenáší paralelně data i napájení . . .
Datum: 21.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Conrad se představí na elektro -
technické výstavě Sonepar
Conrad Business Supplies je partnerem
letošního 26. ročníku elektrotechnické
výstavy Sonepar od 5. do 6. září v Hradci
Králové. Na akci předvede také výrobky
vlastních privátních značek jako je Voltcraft
či Toolcraft a představí i novou moderní
3D tiskárnu Flashforge Dreamer Dual . . .
Datum: 27.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Zaměstnanci Dlouhých strání
se přepravují k horní nádrži
ekologicky – elektromobilem
Zaměstnanci přečerpávací vodní elekt-
rárny Dlouhé stráně používají od srpna
při výjezdech k horní nádrži nebo dalších
pracovních cestách po regionu nový
elektromobil. Symbolický posun k ekolo-
gické dopravě v místech, kde ČEZ už . . .
Datum: 22.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Pístová čerpadla Eaton řady
X20 pro otevřené okruhy
Společnost Eaton oznámila řadu nových
ovládacích prvků a vylepšení pro svá pís-
tová čerpadla řady X20 pro otevřené hy-
draulické okruhy zahrnující elektronické
ovládání geometrického objemu u všech
velikostí řady X20, zdokonalenou regulaci
tlaku a průtoku, jakož i nové . . .
Datum: 28.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Softstartéry Siemens: Made in
Czech Republic
Společnost Siemens uvádí na trh novou
generaci softstartérů Sirius 3RW5. Tato
produktová řada určená pro pozvolný
rozběh třífázových asynchronních motorů
s výkonem od 5,5 do 1 200 kW umož ňuje
splnit přísné požadavky kladené na účin-
nost, hospodárnost a funkcionalitu . . .
Datum: 29.8.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Elektrický crossover Jaguar 
I-Pace je na trhu
Ve specifikacích Jaguar slibuje zrychlení z
0 na 100 km/h za 4,8 sekundy, což je dost
na to, aby vás při prud kém rozjezdu
vmáčknul do sedadla. Duální motory na-
vržené přímo Jaguarem zajišťují pohon
všech kol a baterie s kapacitou 90 kWh a
432 články typu „pouch cell” hravě . . .
Datum: 23.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Virtuální nebo raději 
rozšířená realita?
Velkých technologických společností vi-
dících budoucnost v každodenním po-
užívání chytrých brýlí je mnoho. Chytré
brýle se od prvotního uvedení Google
Glass stávají stále chytřejšími. Specifikace
rozšířené i virtuální reality mají stále lepší
parametry a do hry se dostává také . . .
Datum: 24.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Jak se bránit proti nekalým
praktikám při prodeji energií?
Zavádějící nebo přímo lživé informace,
neexistující slevy, smlouvy a dárky „zdarma“
a ve skutečnosti s vysokými pokutami,
nátlak a spěch. Některé praktiky nekalých
obchodníků, se kterými se často setkávají
zákazníci nejen ČEZ, ale i dalších seriózních
obchodníků. Nejčastěji při podomním . . .
Datum: 18.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Podejte si  inzerát 
na Volty.cz  zdarma
Snadno do 5 minut!
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5 ideálních měst na světě jako
alternativ k Silicon Valley
Ve světě se americké Silicon Valley pova-
žuje za klíčové centrum pro vývoj tech-
nologií. Mnoho mladých start-upů v
high-tech sféře z Ameriky, ale i ze světa,
se domnívá, že pro úspěšné podnikání se
musí přesunout právě do této oblasti Ka-
lifornie. Oblast od San Franciska . . .
Datum: 2.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Cvičení Safeguard Territory
2018 zahrnulo i objekty ČEPS
Provozovatel české přenosové soustavy
se zapojil do cvičení Safeguard Territory
2018, které navazuje na obdobná cvičení
koncepce Safeguard. Ta jsou prověrkou
spolupráce Armády ČR, složek integrova-
ného záchranného systému a společnosti
ČEPS. Cílem bylo v reálném prostředí . . .
Datum: 9.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Omezení vlivu špiček proudu
na síť v průmyslovém závodě
Současná elektrická síť průmyslových
podniků je více jak kdykoliv dříve ovliv-
ňována provozem připojených zařízení.
Ta mají, díky používaným technologiím,
velmi dynamický charakter odběru vytvá-
řející pulzující napětí, kterým jsou pak
společně všechny připojené stroje . . .
Datum: 3.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Zvyšování ekonomické stabi-
lity regionu. To je Inovační
firma Zlínského kraje
Podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňo-
váním a zviditelňováním nejlepších pod-
nikatelských subjektů. To je hlavní cíl sou -
tě  že Inovační firma Zlínského kraje. Vy-
hlašovatelem je Zlínský kraj, samotnou
organizací je pak pověřeno . . .
Datum: 10.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Nový modul pro ovládání mě-
ničů řady Sinamics G120 přes
chytrý telefon
Společnost Siemens přichází s novým
modulem Sinamics G120 Smart Access,
který umožňuje bezdrátové připojení fre-
kvenčních měničů řady Sinamics G120,
Sinamics G120C a Sinamics G120P přes
WiFi. K ovládání měničů tak může . . .
Datum: 4.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Datacentrum Facebooku v Asii
bude ochlazovat dešťová voda
Facebook postaví datacentrum v Asii za
více než miliardu dolarů. Zařízení bude
zcela využívat obnovitelnou energii, a navíc
bude přizpůsobené tropickému klimatu.
Do provozu by mělo být uvedeno v roce
2022. Facebook v Singapuru poprvé po-
užije nový kapalinový chladicí systém . . .
Datum: 11.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Výroba těstovin si žádá 
odolné konektory Epic® 
Těstoviny – italská pochoutka, kterou mi-
luje celý svět. Jejich výroba však vyžaduje
speciální postupy. Jeden z největších vý-
robců zařízení na výrobu těstovin chtěl
místo pevně připojených kabelů použít
rozpojitelné připojení. Běžné konektory
však pro tuto aplikaci nebyly vhodné . . .
Datum: 12.9.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Na obor letecký mechanik 
pro Job Air Technic letos 
nastoupilo 33 studentů 
Letecká opravna JOB Air Technic se dlou-
hodobě potýká s nedostatkem leteckých
mechaniků. Z tohoto důvodu byl v minu-
lém roce obnoven na Vítkovické střední
průmyslové škole obnoven obor letecký
mechanik. Sedm absolventů prvního . . .
Datum: 5.9.2018                     ) více na www.volty.cz

ČEZ si začíná vychovávat bu-
doucí zaměstnance již na
střední škole
Týden ve škole, dva týdny na praxi v ČEZ
Distribuci. Prvních šest studentů ostrav-
ské střední školy Na Jízdárně dnes vstou-
pilo do systému s prvky duálního vzdělá -
vání. Přihlášení žáci budou v rámci praxe
docházet na pracoviště ČEZ Distribuce . . .
Datum: 6.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Způsoby využití GSM klíčů
Vlastnit televizi na dálkové ovládání je v
dnešní době naprosto běžné. Už vás ani
nenapadne přepínat kanály tlačítkem na
televizi. Ale napadlo vás někdy, že stej-
ným způsobem, jako zapínáte svou tele-
vizi, můžete například ovládat vrata od
garáže, příjezdovou bránu nebo třeba
vaše zavlažování? . . .
Datum: 7.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Na MSV uvidíte vřetenové
motory, hřídelové spojky 
a inovativní BLDC motory
Rádi byste viděli profesionální  a výkonné
vřetenové motory pro CNC stroje, hříde-
lové spojky pro jakoukoliv výstupní hřídel
nebo moderní BLDC motory se zpětnou
vazbou a řízením? Navštivte na MSV stá-
nek č. 112 v pavilonu V a dozvíte se . . .
Datum: 8.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Provoz válcovny plastů ve
Fatra Napajedla ochladí tech-
nologie od ČEZ ESCO
Zakázka zahrnovala výstavbu čtyř chladi-
cích věží a instalaci dvou chladících jed-
notek – takzvaných chillerů – pro strojové
chlazení vody. Celkový instalovaný chla-
dící výkon technologie přesahuje 8 MW.
Předmětem díla byla zároveň realizace . . .
Datum: 30.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Univerzální bezpečnostní relé
speciálně vyvinuté pro vý-
robce strojů
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie rozšiřuje portfolio bezpečnostních
relé s novým ESR5-NO-31-UC. Zařízení
bylo navrženo pro univerzální napětí od
24 V do 230 V AC nebo DC, což je vhodné
jak pro globální použití, tak pro různé. . .
Datum: 31.8.2018                     ) více na www.volty.cz

Vědci z VUT otestovali robota,
který sám zmapuje krajinu za-
mořenou radiací
Teroristé získali radioaktivní materiál, ale
při jeho převozu byli zadrženi bezpeč-
nostními jednotkami. Zároveň ale došlo k
úniku radiace, která kontaminovala okolí.
Přesně tento scénář si zvolili odborníci na
kybernetiku z Vysokého učení . . .
Datum: 1.9.2018                     ) více na www.volty.cz
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www.tripy.cz
váš magazín & portál o cestování více informací najdete na www.volty.cz

Řídicí systémy siemens LOGO!
A SiHome promění obyčejný
dům v chytrý a úsporný
Díky internetu a nástupu inteligentních
technologií je dnes možné na dálku řídit
prakticky jakékoli zařízení – od řízení vel-
kých továren a letištních hal po malé ro-
dinné domky. Právě pro řízení chytrých
domů se ideálně hodí . . .
Datum: 18.9.2018                     ) více na www.volty.cz

První pololetí ve znamení mo-
dernizace a rozvoje soustavy
První polovinu letošního roku uzavřela akci-
ová společnost ČEPS kladným hospodář-
ským výsledkem v podobě zisku před
zdaněním v hodnotě  2 149,8 mil. Kč.  Celkové
výnosy dosáhly 10 362,2 mil. Kč, náklady pak
8 212,4 mil. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření
firmy se odráží ve zlepšeném ratingu . . .
Datum: 19 .9.2018                     ) více na www.volty.cz

Pitná voda na počkání
Společnost Aco Marine vyrábí filtrační
jednotky na pitnou vodu pro domovní i
průmyslové prostředí. Díky přechodu na
systém LOGO! od Siemens se výrazně
zjednodušila práce jejich technikům. Sy-
stém LOGO! 8 hlídá hladinu vody v něko-
lika filtračních nádržích, aby neklesla pod
stanovenou hodnotu. Na základě . . .
Datum: 20.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Nové certifikované DC motory
s ochranou IP66
Oblíbená řada DC motorů, od společnosti
Transtecno, EC IP66 podstoupily nový dů-
ležitý upgrade krytí IP. Nově nabízejí ino-
vovanou řadu DC motorů certifikovaných
s ochranou IP66! Stejnosměrné motory se
zvýšenou odolností proti vodě se běžně
používají například v zahradnictví, . . .
Datum: 13.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Globální agropodnik omezil
prostoje motorů pomocí chyt-
rých senzorů ABB
Přední světový agropodnik Olam Interna-
tional digitalizuje své provozy prostřed-
nictvím řešení ABB Ability™ Smart Sensor.
Tento inteligentní snímač kapesní velikosti
instaluje v některých svých výrobních závo-
dech a dálkově pomocí něj monitoruje . . .
Datum: 14.9.2018                     ) více na www.volty.cz

Kogenerace ostravské ČEZ
Energo na rekordu
Výroba z kogeneračních jednotek ČEZ Ener -
go, ostravské dceřiné společnosti ČEZ ESCO,
dosáhla v prvním pololetí rekordních
hodnot. Plynové minielektrárny vyrobily
139 000 MWh elektřiny a 690 TJ tepla.
Oproti loňskému prvnímu pololetí stoupla
výroba elektřiny o 8 % a výroba tepla . . .
Datum: 16 .9.2018                     ) více na www.volty.cz

Nová generace inteligentních
kabelů: Upozorní na nutnost
výměny
Vývoj inteligentních kabelů jde stále ku-
předu. Firma igus, kterou v Česku vý-
hradně zastupuje společnost HENNLICH
nestojí rozhodně pozadu. Při vývoji svých
inteligentních kabelů využívá mimo jiné
zkušenosti svých zákazníků . . .
Datum: 17.9.2018                     ) více na www.volty.cz
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18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou
nebo celostránkovou inzercí.

Jedna strana komerčního
článku s půlstránkovým 
inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

22.000 Kč

více informací na www.volty.cz

26.000 Kč

Půlstránkový nebo
celostránkový inzerát
bez komerčního článku.

Náklad: 10.000 ks • Distribuce na veletrzích: Amper (Brno), For Industry (Praha), e-Salon (Praha), Zlintech (Zlín), Infoterma (Ostrava)
Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno). Další distribuce: Elkov – 21 prodejen, dále vybrané výstavy, semináře, konference . . .

Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana s komerčním článkem a kontakty

Inzerce na titulní straně obálky (výška 180 mm x šířka 195 mm): 60.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč
40 CPC

240 CPC
440 CPC

280 CPC
360 CPC

480 CPC

200 CPC

520 CPC

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

CPC – cena uvedena při platbě v Capricoinech v kurzu 1 CPC : 50 Kč.



Průmyslové kamery
Objektivy
Osvětlení
Filtry
Kabely a konektory
Karty pro sběr dat
Software

Pohony
Vizuální inspekce
Testery a zkušebny
Linkové kondicionéry
Výkonové speciální měniče
Speciální průmyslové napájecí systémy
Monitorovací a měřicí systémy pro průmysl
Měřicí systémy pro energetiku
Vývoj softwarových aplikací




