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úvodník
Vážení čtenáři,

toto jarní číslo otevíráme novinkami z celosvětové výstavy CES v Las

Vegas a podělíme se s vámi o výběr toho nejzajímavějšího, co bylo před-

staveno, od rolovacích OLED televizorů, přes ohebné telefony až po dru-

hou verzi bezmasého burgeru od Impossible Foods, který můžete zapít

pivem z domácího mini pivovaru od LG.

Fandové značky Apple jsou taky jistě potěšeni, že svůj mobil můžou

používat také k placení. Platby mobilními telefony i u nás v poslední

době stoupají na popularitě. Po Google Pay, který zákazníci můžou vy-

užívat už více než rok, se letos v únoru přidala také společnost Apple.

Její Apple Pay si během prvního dne aktivovaly desítky tisíc majitelů te-

lefonů Apple řady SE a 6, na kterých je tuto službu, díky zabudovanému

NFC, možno aktivovat. 

Svůj mobil můžete také využít při platbě v některých restauracích, kde

si po stažení aplikace It is Paid! můžete svou účtenku sám vytvořit v mo-

bilu a hned i zaplatit z účtu. Více se o aplikaci dočtete na straně 66.

Pokud zvažujete výměnu svého vozidla a chcete si vyzkoušet jízdu na

elektřinu, ale zároveň nechcete investovat do nového elektromobilu, tak

se o dvě strany dále dočtete na co všechno si dát pozor při koupi oje-

tého elektromobilu, jak si vybírat vhodné servisní místo a jak vyřešit

odtah elektromobilu v případě poruchy nebo úplného vybití baterií.

V době vzniku Česko-

slovenska měli obyvatelé

k dispozici jen 1500 kilo-

metrů elektrického ve-

dení. O dvacet let později

to bylo již 37 000 km ve-

dení a dnes na území

České republiky napočí-

táme 247 604 km. Pokud

vás zajímají začátky elek-

trifikace u nás a její vývoj

za posledních 100 let, tak

podrobnosti najdete

právě v těchto Voltech.

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu

®
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LG Signature OLED TV R 
vypadá jako televize z budoucnosti. Má
supertenký 65palcový 4K OLED displej,
který se vyroluje z elegantního kovového
podstavce a přináší úžasně ostrý obraz.
Po vypnutí se může tento třímilimetrový
displej znovu srolovat do kovového pod-
stavce, ladícího s ostatním nábytkem. 

Ale to není všechno. Můžete také
zvolit režim Line, při kterém z podstavce
vyjede pouze čtvrtina obrazovky, dosta-
tečně velká pro přehrávání hudby nebo
sledování praskání virtuálního krbu.

Ozvučení televizoru má na starosti
výkonný 100wattový zvukový systém
umístěný v podstavci, podporující jak
AI, tak i Dolby Atmos. Navíc můžete po-
užít svůj telefon přes Bluetooth k pře-
nosu hudby do televizoru.

Na trh se má tato rolovatelná televize
s rozlišením 4K dostat v druhé polovině
tohoto roku. 

To nejlepší
z Las Vegas

Veletrh spotřební elektroniky 
v las Vegas, kterého se letos 
zúčastnilo přes čtyři tisíce vystavo-
vatelů, ovládly televizory od lG 
a Samsungu. odhalily nám 
představy o blízké 
budoucnosti.
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Royole FlexPai 
chce svým ohebným telefonem
přinést revoluci do světa mobilní
komunikace. Royole FlexPai je v této
kategorii průkopníkem. I přes vysokou
cenu, známou zatím jen u telefonů značky
Apple, která v základu činí 30 tisíc korun, je
o něj velký zájem. Firma na svých stránkách
uvádí, že dodací lhůta je díky obrovskému zájmu až
90 dnů. Specifikace telefonu jsou velmi dobré: 6 až 8
GB paměti RAM a 128 GB nebo 256 GB úložiště. 

Impossible Burger 2.0
je vlastně burger bez živočišného masa.
Umělé maso, nerozeznatelné od toho pra-
vého, může dokonce změnit svět. Cílem
firmy Impossible Foods je zmírnit spotřebu
masa, ba dokonce vymýtit živočišné pro-
dukty z naší stravy. Druhou verzí Impos-
sible Burger se tato společnost ještě více
přibližuje tomuto poslání. Nový recept je
založen na sójových bílkovinách, což mění
strukturu, která je skutečnému masu velmi
podobná. Jediné kousnutí návštěvníkům
veletrhu CES připadalo jako ochutnávka
prémiových hamburgerů. Novým receptem
se Impossible Burger stává mnohem uni-
verzálnější pro všechny spotřebitele, nejen
pro vegetariány. Může se grilovat i servíro-
vat se stejnými omáčkami, co se na ham-
burgery bežně používají. Důležité je, že
Impossible Burger 2.0 je tak dobrý, že do-
konce i zarytí "masožrouti" nebudou po
jeho ochutnání se už chtít vrátit ke konzu-
maci běžného hovězího masa.

Osobní robot Temi 
zaujal návštěvníky CESu nej-
více ze všech vystavovaných
robotů. Žádný jiný nebyl tak
robustní, a zároveň roztomilý a
intuitivně víceúčelový jako Temi.
Toto zařízení využívající tech-
nologii Alexa používá senzory
pohybu a rozpoznávání obli-
čeje. Může vás následovat v
domácnosti, podávat předměy
a nápoje, jeho konstrukce mu
umožňuje například nosit
různé předměty.

Jeho schopnosti jsou na tuto
dobu úžasné – vestavěný inteli-
gentní displej umožňuje následovat
svého pána všude, kam se pohne.
Navíc může přehrávat hudbu, odpo-
vídat na dotazy, streamovat videa z
YouTube. Finální cena pro koncové
zákazníky v Americe má být jen 1500
dolarů.

Duální kamera 
FlexPai má rozlišení 

16 MP a 20 MP a clonu f/1.8.
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Systém může ovládat i více než 1000
koncových zařízení (bezdrátové ter-
mostatické hlavice, regulátory, teplotní

čidla, spínací jednotky, elektrické radiátory
apod.). Díky této výhodě nachází bezdrátový
systém IQRC uplatnění i při regulaci vytá-
pění rozlehlých objektů, jako jsou admini-
strativní budovy, nemocnice, hotely, školy,
historické budovy a průmyslové haly. 

Odpadá i proble-
matika financování,
neboť HDL Automa-
tion s.r.o. nabízí mož-
nost financování této
investice z dosažených
úspor formou leasingu.

Jádrem systému je centrální jednotka.
Zajišťuje spolehlivou bezdrátovou distribuci
nastavených režimů do jednotlivých zón re-
gulovaného objektu. 

Soware IQ RC je přizpůsobený na pro-
gramování změn teploty v čase a správu vytá -
pěcích zařízení. Dokáže získat statistické info r-
mace o teplotách v jednotlivých místnostech.  

Dalším řídicím prvkem je regulační jed-
notka, která měří teplotu v místnosti a řídí ter-
mostatické hlavice. Centrálně nastavenou te -

plotu lze na regu-
lační jednotce ma-
nuálně změnit dle
potřeby v přednas-
taveném rozmezí. 

Výkonným prvkem je programova-
telná termostatická hlavice. 

Systém lze rozšířit o jed-
notku spínač kotle a ovládat
tak kromě hlavic i činnost
kotle nebo o snímač teploty
pro měření prostorové tep-
loty v příslušné zóně. 

Celý systém musí být do-
plněn routerem pro zabez-
pečení pokrytí signálem. 

Bezdrátový systém
individuální
regulace vytápění
pro rozsáhlé budovy
automatizace budov přináší uživatelům řadu výhod v podobě pohodlného ovládání jednotlivých funkcí budovy lokálně i vzdá-
leně, nicméně hlavním atributem automatizace je ekonomika provozu a úspora energií. Největších úspor lze dosáhnout vhodnou
individuální regulací vytápění jednotlivých místností v závislosti na časovém plánu a dalších podmínkách. Pro stávající budovy 
s klasickými radiátory je ideálním řešením bezdrátový systém IQrC, jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci
i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Vzhledem k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností dokáže
oceněný systém IQrC ušetřit desítky procent na topných nákladech. Návratnost investice je tak velmi rychlá v horizontu 4 - 5 let. 

www.hdl-automation.cz
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Inteligentní úl BeeLife CoCoon
Včely jsou jako primární opylovači v zemědělství a v zahradnictví ne-
zbytní pro výrobu potravin na celém světě. Kleštík včelí je krvežíznivý
roztoč, který může zničit celé kolonie včelstev, pokud se jeho výskyt
včas nezachytí a nedojde k jeho úplnému vyhubení. Nový inteligentní
včelí úl BeeLife CoCoon je ale dokáže zachytit a zničit.

S pomocí solárních panelů se vnitřek úlu zahřívá na 42 oC, dosta-
tečně na to, aby teplo zničilo roztoče (ang. Varroa Destructor), a zá-
roveň tato teplota nijak neublížila včelám. Je to pro člověka i včely
samotné bezpečnější způsob než používání pesticidů. Cena takového
úlu je v Americe 950 dolarů, která při masové produkci a při snižo-
vání cen solárních panelů, může v budoucnu ještě klesnout.

Hodinky Withings Move ECG
Výrobců hodinek, které dokážou měřit kroky, tempo, patra, spá-
nek a další fitness aktivity, je dnes už hodně. Společnost Forings
patřící Nokii na CES 2019 představila na první pohled klasické
analogové hodinky, které ovšem ve svých útrobách ukrývají
mnoho senzorů. Hodinky, které umí měřit i EKG byly zatím jen
od Apple, ovšem ty můžete spárovat pouze s iPhonem. Nyní už
ale můžeme využívat EKG i na telefonech s Androidem. A to
právě díky Withings Move ECG. Oproti výše zmíněným hodin-
kám se liší právě jen v podpoře elektrokardiografie, tedy zjed-
nodušeně přeloženo hodinky vám ukážou aktivitu srdce. Kvůli
této funkci se rovněž mírně zmenšila výdrž baterie. Stále je ale
na dvanácti měsících, což je mnohem více než u většiny konku-
renčních hybridních hodinek. Za EKG verzi zaplatíte 130 do-
larů, v přepočtu s DPH cca 3500 Kč. Ve druhém čtvrtletí tohoto
roku by mělo být možné si hodinky objednat.

Ring Door View Camera
Inteligentní domácí zařízení byla vidět všude na CESu, ale Ring Door View Camera je je-
dinečný. Je to šikovný zvonek podobný kukátku na dveřích, který vás může upozornit, že
někdo je nebo byl u vašich dveří. Ring dodává na trh společnost Amazon, která vyrábí
inteligentní domácí bezpečnostní produkty. Letos odhalila na veletrhu hned 13 novinek. 
Ring nahrazuje kukátko ve vchodových dveřích bytu či domu HD kamerou, která upo-
zorní, když někdo je za dveřmi nebo dokonce že tam byl předtím. Pokud na dveře zaklepe
návštěvník nebo pošťák, obdržíte oznámení prostřednictvím aplikace Ring. Na vašem te-
lefonu si zvolíte, jestli si s návštěvníkem chcete promluvit. Senzor Ringu dokáže detekovat
pohyb nebo snímat náraz (např. zaklepání na dveře) a má také tlačítko zvonku hned pod
fotoaparátem. Zařízení je napájeno bateriemi a nevyžaduje žádnou náročnou instalaci.
Cena Ringu v USA je 199 dolarů.
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Přístroje pro testy elektrotechniky
www.ptl-test.de www.labimexcz.cz

Ostřikové Ruční trysky Tester
komory IPX3 až IPX6 žhavou smyčkou

Požární bezpečnost
IEC60695-2 část10,

část 11 (GWEPT),
část 12 (GWFI),
část 13 (GWIT),

teplota do 960°C, 
automatický pohyb

Prachové komory

Rázová kladiva

Zkušební prsty

Testy odolnosti výrobku proti vniknutí vody
IEC 60529 : IPX3, IPX4, IPX4K, JIS D 0203 r1, r2, S1, S2
oscilační ramena do r600, mimo komoru do r1600

Energie 0,2J/ 0,35J/ 0,50J/ 0,7J/ 1,00J               
Stanovení mechanické pevnosti IK IEC 60068-2-75 

Test ochrany proti vniknutí cizích těles
a proti elektrickému kontaktu – IEC 60529

Test odolnosti výrobku
proti vniknutí prachu
IEC 60529: IP5X, IP6X

ISo 20 563:IP5KX,IP6KX
Podtlak 0 – 20 mbar

mastek, arizona prach
Portlandský cement

Pracovní objem 1-3 m3

Prodej, školení, záruční a pozáruční 
servis, kalibrace zajišťuje:

LABIMEX CZ, s.r.o.
Počernická 96, 108 00 PraHa 10
tel: +420 241 740 120, fax: +420 241 740 138, e-mail: info@labimex.cz, www.labimexcz.cz

labimex CZ

Stanovení odolnosti
izolantů na průchod
povrchových proudů
IEC 60112

Metoda CTI a PTI
Model 600V a 1000V

Tester plazivých proudů
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Procesor 
Intel Ice Lake
Intel odhalil svou jubilejní 10. generaci 
procesorů Intel Core – s 10 nm architektu-
rou. Na veletrhu CES 2019 to bylo jedno z
největších oznámení. Tento čip by mohl
přetvořit počítačový průmysl. Má nahradit
předchozí procesory Coffee Lake používané
na desktopech a Wiskey Lake a Cannon
Lake z mobilních zařízení. Tím, že Intel do-
kázal zmenšit velikost oproti předchozímu
procesoru ze 14 nm na současných 10 nm,
představuje nový procesor Ice Lake základ
pro budoucí výkonnější a více kompaktní
zařízení. Zatímco úplně přesné specifikace
a datum uvedení na trh ještě odhalen nebyl,
určitě si tato technologie právem zasloužila
pozornost na letošním CESu.

Procesory Ice Lake nabídnou v porov-
nání s předchozí architekturou velký nárůst
výkonu. Vedle toho tu máme podporu
WIFI 6, jinými slovy standardu IEEE
802.11ax, rozhraní underbolt 3 a také již
grafiku 11. generace. Ta má nabídnout
výkon srovnatelný s mobilní Vega 8. Proce-
sory budou založeny na Sunny Cove, vylep-
šené architektuře, která dostane o polovinu
větší L1 cache pro data a také větší L2 cache.
Stejně tak se očekává, že budou z bezpeč-
nostního hlediska odolné už nejen vůči
Spectre v1, ale také Spectre v2. 

Otázkou je, zda se nové procesory objeví
také v nových modelech iMac, jejichž uve-
dení na trh se plánuje v roce 2020, nebo
zda-li brát vážně plány Applu na uvedení na
trh vlastního procesoru pro své počítače.

LG HomeBrew uvaří domácí pivo
Uvařit si pivo podle vlastní chuti, bez nepořádku, bez zkažených
várek a v designu, který zapadne i do elegantní kuchyně, to je spl-
něný sen. LG se inspirovalo několika startupy, které se pokusily
zjednodušit domácí vaření piva, a přišlo se zařízením, které ne-
potřebuje externí nádoby, obsahuje i pípu a po vypití pěti litrů
uvařeného piva se samo umyje. Do konce roku by měl pivovar
HomeBrew být v obchodech i v Evropě.

CreativeLabs Super X-Fi a zvuk z budoucnosti
Společnost CreativeLabs dala osobním počítačům hlas, když představila první zvu-
kovou kartu SoundBlaster. Novinka z veletrhu CES 2019 chce způsobit podobnou
revoluci tím, že umožní sluchátkům věrohodně reprodukovat "holografický" zvuk.
Díky kombinace speciálního zesilovače a chytrého sowaru, který počítá i s tvarem
hlavy a uší posluchače, umí systém
Super X-Fi zpříjemnit sledo-
vání filmů i hraní her se slu-
chátky. Během letošního
roku se systém Super
X-Fi dostane i do bez-
drátových sluchátek
SXFI Air.
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Hledáte v kapse klíče a jak je vyta-
hujete spadne vám na zem dálko -
vý ovladač, vypadne z něj baterka

a nějaká zelená destička. Snažíte se to pos-
kládat dohromady, ale výsledek je, že ovladač
nefunguje. Naštvaně voláte do firmy, která
vám instalovala garážová vrata a už víte, že
jste “lehčí“ o další tisícovku. Neméně častou
situací je i ztracený, nefunk ční ovladač nebo
nutnost nákupu dalšího. Proč neovládat
bránu vaším mobilním telefonem!

Společnost SECTRON s.r.o. uvádí na trh
novou generaci oblíbeného chytrého ovla-
dače GSM KEY SMART 3, pomocí kterého
můžete ovládat připojená zařízení pouhým
prozvoněním telefonního čísla vloženého do
tohoto zařízení. Stačí vám k tomu jakýkoliv
mobilní telefon. Jednoduše může otevřít
garáž nejen vlastník zařízení, ale až tisíc uži-
vatelů, kterým dáte oprávnění. Bez nutnosti
kupovat každému uživateli ovladač. Samotné
otevírání a zavírání vás nestojí žádné po-
platky. Tím, že hovor není uskutečněn, za
hovor neplatíte. Stačí pouhé prozvonění.

Je to jednoduše malá krabička připojená
k pohonu, kterou lze ovládat pomocí vašeho
mobilního telefonu. Navíc, pokud je váš vůz
vybavený handsfree, můžete vše ovládat jed-
ním klikem z rychlé volby v automobilu, bez
hledání telefonu v brašně či kabelce.

Zařízení vybavené chytrým ovladačem
GSM KEY je vysoce bezpečné. Majitel zadá
svá mobilní čísla, která budou dané zařízení
ovládat. Tato technologie je úžasná svojí jed-
noduchostí a praktičností.

Oproti běžným dálkovým systémům má
chytrý ovladač GSM KEY nespornou výhodu
v tom, že si můžete ověřit, kdo bránu otevřel
a můžete bránu obsluhovat na jakoukoliv
vzdálenost. „Můžete si například užívat dovo-
lenou a otevřít na dálku bránu od svého domu
vaší tchýni, která vám přišla zalít květiny“.

GSM SMART3 není určeno pouze k ote-
vírání brán, ale můžete ovládat jakékoliv jiné
zařízení, které je vybavené relé a v základu

nemá dálkový ovladač k dispozici. Můžete
například dálkově ovládat čerpadlo, zavlažo-
vání zahrady, rolety nebo markýzy nebo si v
zimě spustit topení na chalupě v dostateč-
ném předstihu před příjezdem a užít si ví-
kend od první minuty. 

Správu oprávněných uživatelů si po-
hodlně nastavíte v PC nebo v aplikaci pro
chytrý telefon se systémem Android / iOS
nebo pomocí SMS. Přestože GSM SMART
KEY lze snadno nainstalovat a používání je
intuitivní, doporučujeme instalaci svěřit
autorizované montážní firmě. Námi proško-
lení profesionálové jsou připraveni nejen celý
systém navrhnout a zprovoznit, ale pomo-
hou vám také vložit telefonní čísla uživatelů
a upravit nastavení. V případě nesnází se na
ně můžete s důvěrou obrátit. Seznam mon-
tážních firem i další informace o chytrém
ovladači najdete na webových
stránkách www.gsmkey.cz

Zahoďte ovladače,
stačí vám
jen telefon!

Přijďte si pro více informací ke stánku společnosti SECTroN na veletrh aMPEr - pavilon P, stánek 2.38

• Vhodné pro rodinné domy, průmyslové objekty, 
firemní parkoviště, pensiony, hotely, parkovací domy,
vysouvací sloupky ze země, závory atd.

• Již žádné rádiové klíčenky ve vaší kapse nebo kabelce 
– ušetřené místo/opětovné hledání a peníze.

• Historie otevírání s časem a jménem uživatele.

• Průmyslové komponenty, dlouholetá spolehlivost a životnost.

• První verze od roku 2006.

• Český výrobek s technickou i marketingovou podporou a zárukou 24 měsíců.

Elektricky 
ovládaná 
brána, vrata
nebo garáž 
se již 
dávno stala 
standardem.

Většina z nás však také dobře zná ten moment, kdy přijdete ke garáži a
hledáte po kapsách ovladač pro otevření. Nebo přijíždíte z práce domů
a potřebujete otevřít bránu a bleskne vám hlavou, že jste svou klíčenku
k otevírání nechali na lavičce v šatně nebo snad na pracovním stole. 
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Vautomatizačních řešeních s MVK
Metal Safety se problémové vý-
stupy deaktivují cílenými signály z

řídicí jednotky. Tyto systémy vyžadují, aby
jednotlivé komponenty vyhovovaly bezpeč-
nostním požadavkům, aby bezpečná řídicí
jednotka (F-PLC) vysílala spolehlivé signály
a dále aby byla zajištěna spolehlivost přenosu.

Alternativa k bezpečnostní
řídicí jednotce (F-PLC)
S kompaktním modulem IP67 MVK

Metal lze bezpečnostní vstupy a výstupy při-
pojit také přímo na velmi rozšířené Siemens
Sinumerik 840D SL Profinet CNC, pokud je

v řídicí jednotce aktivována funkce „safety
integrated“. Bezpečnostní data senzorů jsou
přenášena přímo prostřednictvím sběrnico-
vého protokolu do řídicí jednotky. Nemusí
již být v rozvaděči pasivně zapojeny. Díky
tomu lze dosáhnout vysokých bezpečnost-
ních standardů (SIL 3 a PLe).

Dokonale sladěné
Sběrnicový modul MVK Metal Safety

společnosti Murrelektronik je k dispozici
jako čistě vstupní modul a jako smíšený
modul s bezpečnými vstupy a výstupy. Na
každou vstupní zásuvku M12 jsou k dispo-
zici dva vstupy, které se v závislosti na apli-

kaci používají pro dva jednokanálové nebo
jeden dvoukanálový bezpečnostní obvod. U
dvoukanálových aplikací je možné konfigu-
rovat kanály ekvivalentní nebo vzájemně an-
tivalentní. Kromě toho lze nastavit dobu
odchylky. To je důležité například, když dva
senzory vykazují různé doby odezvy a musí
být vzájemně přesně nastavené.

Aby byla data přenášena bezpečnostně,
pracuje MVK Metal Safety s přenosovým
protokolem PROFINET/PROFIsafe. Bezpeč-
nostní data jsou přenášena pomocí PROFI-
safe prostřednictvím téhož sběrnicového
vedení jako nezabezpečené signály. Tak je
možné do jednotlivých větví bezpečného
sběrnicového řešení integrovat standardní
moduly, aniž by došlo k vyšší náročnosti a
nepřehlednosti instalace. To představuje ob-
rovský potenciál úspory kabeláže. Kromě
toho lze stávající sběrnicové řešení bez vý-
znamných změn upgradovat na bezpeč-
nostní systém. 

Optimální ochrana osob a strojů

MVK Metal Safety 
společnosti Murrelektronik

umožňuje sběrnicová řešení

pro aplikace bezpečnostní

techniky

otázky bezpečnosti mají v automatizační technice vysokou prioritu. Se sběrni-
covým modulem MVK Metal Safety nabízí Murrelektronik velmi zajímavé řešení
pro bezpečnostní instalace. lze s ním dosáhnout nejvyšších standardů: Safety
Integrity level 3 (podle IEC 61508 a IEC 62061) a Performance level e (podle
EN ISo 13849-1). Pro konkrétní využití je MVK Metal Safety k dispozici ve dvou
variantách: čistě vstupní modul a smíšený modul se vstupy a výstupy.
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Výrazné zvýšení počtu 
bezpečnostních výstupů
Pokud někdo realizuje instalační řešení

na základě modulárního sběrnicového sy-
stému Cube67, které má splňovat nejvyšší
bezpečnostní požadavky, pak je pro něj kom-
binace kompaktního a bezpečnostního sběr-
nicového modulu MVK Metal Safety s
moduly Cube67 K3 atraktivním řešením.
Pomocí bezpečnostních výstupů na MVK
Metal Safety, ovládaných řadičem PROFI-
NET/PROFIsafe, se na modulu K3 vytvoří až
dvanáct bezpečnostních výstupů. Jsou roz-

děleny do dvou bezpečnostních obvodů vždy
se třemi dvojitě obsaditelnými zásuvnými
místy. Jednoduchým způsobem se tak zná-
sobí počet bezpečnostních výstupů. Tím se
ušetří prostor v rozvaděči, protože lze vyne-
chat bezpečnostní relé, a minimálním poč-
tem kabelů se sníží náročnost instalace.

Rozsáhlé diagnostické
funkce
Klíčem k hospodárnosti instalací strojů a

zařízení je především schopnost zredukovat
neplánované prostoje, vyladěné diagnostické
funkce jsou proto podstatnou výhodou
MVK Metal Safety. Všechny kanály jsou ne-
závisle na sobě monitorovány ohledně mož-
ných závad jako je přetížení, zkrat senzoru
nebo porušení kabelu. Chyby jsou LED dio-
dami indikovány přesně na postižených zá-
suvných místech a hlášeny řídicí jednotce.
Přitom je zajištěno, že k vypínání kanálů do-
chází individuálně a sousední nechybové ka-
nály nejsou negativně ovlivněny.

Vstupy modulů jsou navíc bezpečné proti
zkratu mezi kanály. Chyby v důsledku při-
skřípnutí kabelu nebo spojení se zemí jsou
ihned rozpoznány a hlášeny pro konkrétní
kanál. Tato časová synchronizace může být v
případě potřeby deaktivována, například při
použití světelných záclon, u nichž samotných
se kontroluje zkrat mezi kanály.

Kromě variant s napájecí přípojkou 7/8“
a přípojkou M12 pro sběrnicová vedení na-

bízí Murrelektronik s modulem v přípojné
technologii Push-Pull také řešení pro určité
oblasti automobilového průmyslu, které má
tu výhodu, že vedení je možné do modulu
zapojit jen rukou bez použití nářadí.

Murrelektronik nabízí široké portfolio
produktů tlačítek nouzového zastavení a re-
setovacích tlačítek vhodných pro integraci
do bezpečnostních aplikací, která se do sy-
stému integrují jednoduše podle principu
„zasunout - hotovo“. Připojení těchto ovlá-
dacích a signalizačních zařízení se provádí
pomocí předmontovaných kabelů M12 (4-,
5- nebo 8-pólových). Jde o řešení, které šetří
čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky
systému „Plug & Play“ jsou ovládací přístroje
okamžitě integrovány do strojů a zařízení.
Zvláště varianty s rozměrem 42 mm lze in-
stalovat velmi rychle: Pouze se našroubuje
kovový clip, například na hliníkový profil,
pouzdro se zaklapne a připojí se kabel M12.
Pomocí jednoho dílu příslušenství lze připo-
jit několik variant osvětlených tlačítek nou-
zového zastavení nebo resetovací tlačítka
přímo na sběrnicový modul MVK Metal Sa-
fety. Všechny komponenty s osvětleným re-
setovacím tlačítkem jsou standardně
dodávány s několika barevnými vložkami.
Vložky lze snadno zaklapnout na světelný
prvek, takže budou svítit v požadované barvě.

www.murrelektronik.cz

O společnosti Murrelektronik 
Skupina Murrelektronik působí po celém světě v
automatizační technice. Cílem a úkolem společ-
nosti Murrelektronik je zvýšit konkurenceschop-
nost svých zákazníků pomocí inteligentních
instalačních řešení. Úzký a dobrý vztah se záka-
zníkem je přitom považován za rozhodující, pro-
tože jenom tak je možné vyvinout zcela
individuální řešení pro optimální instalaci stroje.
Decentralizovaná instalace stroje platí přitom za
skvělou devízu společnosti Murrelektronik: Zde
se spolu s osvědčenými koncepcemi a novými
technologiemi instalují stroje a zařízení opti-
málně decentralizovaně, jak aktivně, tak pasivně. 
Více informací na www.murrelektronik.cz
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1. Generátor energie
Energie z fotovoltaických
panelů nebo z větrných
turbín je přiváděna do
přenosové soustavy a
poté do energetického
úložiště Malta.

2. Převod energie
Elektřina pohání tepelné
čerpadlo, které teplot-
ním rozdílem přemě-
ňuje elektrickou energii
na tepelnou energii.

3. Úložiště
Teplo se pak ukládá
do roztavené soli,
zatímco chlad se
skladuje ve studené
kapalině.

4. Zpětný převod
Teplotní rozdíl je převe-
den zpět na elektrickou
energii pomocí motoru.

5. Distribuce
Elektřina je v případě
potřeby poslána zpět
do přenosové soustavy.

Společnost Google se v roce 2015 rozhodla vytvořit svou mateřskou společnost Alphabet, která kromě ní samotné vlastní spoustu
dalších zajímavých společností, co mají mít v budoucnu pozitivní dopad na stále se rozrůstající lidskou populaci. Jednou z ta-
kových společností je Malta. Ta byla až doposud součástí projektu v rámci firmy X-factory, provozované holdingem Alphabet.
Vědci pracující na tomto projektu se domnívají, že klíčem k levnému ukládání obnovitelné energie by mohla být sůl. Kódové
označení Malta možná právě vycházelo z faktu, že samotný ostrov Malta je obklopen slanou vodou. 

Projekt samotný byl založen na sy-
stému navrženém nositelem Nobe-
lovy ceny Robertem Laughlinem.

Ten prokázal, že elektřina může teoreticky
být uložena jako teplo v roztavené soli a
naopak jako chlad v nemrznoucí kapalině.

Malta rovněž představuje velkou výzvu
společnosti Tesla, která se zaměřila na bu-
dování úložišť ve formě velkokapacitních
lithium-iontových baterií. Největší takové
úložiště firma postavila v Jižní Austrálii.

Z původního projektu pojmenovaném po nádherném ostrově se loni
stala samostatná společnost Malta Inc., která na konci loňského roku
vybrala 26 milionů dolarů v prvním investičním kole. Největším inves-
torem byla společnost Breakthrough Energy Ventures, jejíž předsedou
správní rady je Bill Gates, známý filantrop zabývající se zlepšováním
životního prostředí a zvyšováním dostupné zdravotní péče a hygieny
především v zemích třetího světa. Dalšími významnými investory jsou
Concord New Energy Group, firma produkující 2 TWh energie v Číně
a v USA, a Alfa Laval, poskytovatel specializovaných produktů a tech-
nických řešení založených na klíčových technologiích přenosu tepla,
separace a manipulace s tekutinami.

Malta není jen krásný evropský ostrov,
ale i americká vize ukládání elektřiny
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„Naši investoři sdílejí naši vizi, která má
za cíl vytvořit škálovatelné řešení pro
ukládání energie, které usnadní další roz-
šiřování obnovitelné energie a současně
zlepší stabilitu a odolnost přenosových
sítí na celém světě. Nad rámec svých ka-
pitálových investic jsou také našimi aktiv-
ními partnery. Oceňujeme jejich důvěru
v naši strategii a schopnost našeho týmu
našim vizím dostát,“ uvedl Ramya Swami-
nathan, ředitel společnosti Malta Inc.

Malta je společnost sídlící ve státě Massa-
chusetts, stejně jako další velice slibná firma
Boston Dynamics, zabývající se pokročilou
robotikou, která dříve rovněž patřila do
portfolia Alphabetu.

Kapitál pomůže společnosti Malta dále
rozvíjet její technologii pro ukládání energie.
Dlouhodobým cílem je nabídnout ekono-
mičtější způsob pro ukládání přebytečné ob-
novitelné energie. Solární a větrné elektrárny
velmi často produkují nejvíce energie v době,
kdy je poptávka po ní poměrně omezená,
značná část výkonu tak musí být v současné
době vyřazena nebo vykupována za často ne-

smyslně vysoké ceny. Možnost uchovávat
tuto elektřinu pro pozdější použití by mohla
významně přispět ke snížení nákladů a sou-
časně k daleko širšímu začlenění do energe-
tických mixů jednotlivých zemí.

Profesor Laughlin hovoří o ropných spo-
lečnostech jako o dinosaurech s velkými
zuby a všechny firmy zabývající se obnovitel-
nou energií tento fakt musí mít ještě pořád
na zřeteli. –r-

https://www.volty.cz/kontaktujte-nas/
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Chcete elektrické auto Tesla?

Přijeďte si pro něj do pouště!
Tesla se snaží všemožně zefektivnit prodej

svých elektromobilů. Zákazníkům, přede-
vším z Nevady, nabízí možnost vyzvednout
si své auto přímo v Gigafactory v nevadské
poušti, kde se do nich montují baterie.

„Otevřeli jsme toto výdejní místo, aby-
chom zákazníkům v regionu usnadnili
nákup a převzetí vozidel, a ti, kteří této
možnosti využijí, mají také jedinečnou
příležitost si prohlédnout naši továrnu,“
uvedl tiskový mluvčí společnosti Tesla.

Gigafactory se nenachází
v blízkosti nákupních center
ani civilizace vůbec. Příleži-
tost prohlédnout si tento
unikátní výrobní závod by
také mohla pomoci povzbu-
dit lidi, aby si vyzvedli své
vozy právě uprostřed této
nehostinné pouště. Nabídka
platí pro všechny modely
Tesla – S, X a 3.  –r–
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Použití
Kabel lze použít pro venkovní vedení, kde je
požadavek na UV stabilitu např. propojení
venkovního a vnitřního zapojení, venkovní
vedení se zvýšenou teplotní odolností, pro
připojení řídicích, regulačních jednotek,
čidel a v dalších aplikacích, které přenášejí
informace do ovládacích jednotek.

JYTY UV 
Uv stabilní kabel pro ovládací, 
měřicí a automatizační systémy 
s třídou reakce na oheň Eca

Společnost allkabel s.r.o. uvádí na trh UV stabilní
ovládací stíněný kabel JYTY UV pro venkovní pro-
středí. Tento typ kabelu je možné použít jako alter-
nativu kabelu JQTQ.

Technické parametry
Jmenovité napětí Uo/U: 300/500 V
Zkušební napětí 1000 V
Teplotní rozsah flexibilní uložení: 5 až 75°C 

pevné uložení: -40 až 75°C (80°C krátkodobě)
Poloměr ohybu 12
Barva pláště Černá - UV stabilní
Vlastnosti při hoření ČSN EN 60332-1-2, třída reakce na oheň Eca

dle ČSN EN 50575, ČSN EN 13501-6

Richard Nedvěd, allkabel s.r.o.

allkabel s.r.o. • Skandinávská 989, 267 53 Žebrák
Tel: +420 326 539 988 • GSM: +420 individual 
E-mail: info@allkabel.eu • www.allkabel.eu
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Revoluce v rozvodech elektrické
energie, teplé vody a ve spotřebičích

Tehdy se však šlo cestou zvýšení tzv.
fázového napětí (tedy toho mezi fá-
zovým a pracovním/nulovým vodi-

čem, ze 120 na 220 V) a nikoliv využitím tzv.
sdruženého napětí (mezi fázemi, tehdy 210 V,
pak 380 V, resp. nově 400 V). Tato cesta byla
velmi zdlouhavá, neboť znamenala nejen vý-
měnu drtivé většiny spotřebičů (jen část z
nich, pokud měla vstupní trafo, šla přepnout
na vyšší napětí) anebo zakoupení několika
transformátorů, ale i úplnou výměnu většiny
instalací, která nedostačovala především z
důvodů izolačních (skutečné zvýšení napětí
ze 120 na 220 V), ale i kapacitních, a byla
tehdy vedena většinou ve zdech nebo v ople-
chovaných instalačních trubkách, takže je-
jich výměna byla velmi komplikovaná a
finančně náročná. Tomu i odpovídala doba,
po kterou byla tato změna postupně prová-
děna (v Praze to trvalo skoro 50 let), a proto
se nikomu v současné době do podobné akce
nechce – ani výrobcům, ani spotřebitelům,
byť současná situace je obdobná jako před 50
lety a stávající instalace opět přestávají kapa-
citně vyhovovat dále se zvyšujícím příkonům
nových spotřebičů (od elektrických kamínek
přes automatické pračky a sušičky až k mo-
bilním klimatizacím či průtokovým ohříva-
čům vody). Nedávné zvýšení napětí z 220 V
na 230 V nutnost radikální změny jen oddá-
lilo a je proto jen dočasné. 

Navrhovaná řešení oproti minulému vy-
užívají tzv. sdružené napětí (400 V v Evropě,
200 V v Americe), které je už nyní přivedeno
do každého domu až k elektroměru, a jen ho
protahuje až do spotřebičů. Toto řešení tedy
nevyžaduje žádný zásah do stávající instalace
a rozvodů před elektroměry, ale jen nenároč-
nou úpravu rozvodů za nimi, tedy v místnos-
tech. Většinou jsou provedeny v instalačních

kanálech, lištách či trubkách, takže stačí k
současnému třížílovému kabelu jednoduše
přidat dvoužílový kabílek nebo ten stávající
rovnou vyměnit za pětižílový, a případně vy-
měnit dle potřeby stávající klasické elektrické
zásuvky za nově navržené třífázové (viz. ob-
rázek na straně 22), které se snadno vejdou i
do stávajících elektroinstalačních krabic. Jak
návrh náhrady jednofázových rozvodů třífá-
zovými, tak i náhrada jednofázových zásu-
vek trojfázovými plně respektují platné
ČSN pro trojfázové rozvody, které na rozdíl
od ČSN pro bytové jednofázové rozvody
mimo jiné například neurčují ani maximální
počet zásuvek pro každý obvod, ani jejich zá-
vaznou podobu.

Úpravy spotřebičů buď nejsou potřeba
žádné (při využívání napětí 230 V) a pro vy-
užívání sdruženého napětí 400 V stačí v ně-
kterých případech jen přepojení vnitřních
kontaktů (např. u elektrických trub, bojlerů,
vařičů). Do budoucna pak stačí, aby výrobci
elektrických spotřebičů využili tuto možnost
a vyráběli spotřebiče na obojí napětí 230/400
V s možností přepojení (ostatně většina top-
ných tyčí či varných desek se tak již vyrábí i
nyní), což pro ně neznamená žádné náklady
navíc, spíše jen úspory (např. menší a lev-
nější a úspornější motory).

Nahrazení jednofázového
vedení ke stávajícím zásuv-
kám třífázovým

Velké možnosti úspor elektrické energie
jsou ve snížení ztrát v elektrických rozvo-
dech maloodběratelů, kde se podle Joule-
Lenzova zákona na ztrátové teplo přeměňuje
až kolem 4 % vyrobené elektrické energie.
Proto vyjdeme-li ze vzorce elektrické práce

A = R I2 t, tak vidíme, že největší vliv na
tvorbu ztrát má právě velikost proudu, neboť
ztráty rostou s jeho druhou mocninou. Snížit
tento proud (a s ním i ztráty) můžeme přede-
vším tím, že zvýšíme napětí podle vzorce 
A = U I t. Velko- a středoodběratelé to vědí
již dávno a plně proto využívají velmi vysoké
a vysoké napětí. Nyní tedy jde o to, využít
tuto skutečnost i v běžných budovách (např.
v domácnostech, úřadech, školách, podni-
cích apod.) a nejít při tom bolestnou a dlou-
hou cestou dosavadní klasické přeměny
jednofázového napětí nejdří ve ze 120 V na
220 V a nedávno až na 230 V.

Při tom snadno realizovatelnou cestou
je zde pouhé prodloužení třífázového roz-
vodu ve vnitřních rozvodech budov od elek-
troměrů na chodbě jen o pár metrů až do
obytných místností. Napětí mezi fázovými
vodiči je 1,73 x vyšší (400 V), tedy na stejný
přenášený výkon nám pak stačí 1,73 x menší
proud, a protože ztráty teplem podle Joule-
Lenzova zákona klesají s druhou mocninou
proudu, budou 1,732 = 3x nižší při stejném
přenášeném výkonu.

Zde lze s výhodou využít skutečnosti, že
dle platných norem musí každý byt např. 3+1
mít nejméně 4 zásuvkové obvody (na každý
obvod je možno připojit maximálně 10 zá-
suvek, přičemž spotřebiče s výkonem nad 
2 kW jako pračka, sušička, musí mít vlastní
obvod), tedy je nutné od elektroměru na
chodbě vést do bytu 4 svazky 3 vodičů (2
pracovní + 1 ochranný, tedy celkem 12 vo-
dičů!) minimálního průřezu 2,5 mm2, což je
dáno jednak délkou vedení a s ní souvisejí-
cím dovoleným úbytkem napětí a mož-
nostmi jejich chlazení. Pokud bychom ale
využili výhod třífázového rozvodu, který by-
chom navíc zokruhovali (tzv. vedení napá-

Návrh projektu je inovací přes půl století staré původní myšlenky nezbytnosti
zvýšení napětí elektrické sítě v domácnostech při jejich vybavování stále sil-
nějšími elektrickými spotřebiči s vyšším příkonem, kterým již tehdejší stávající
elektrická síť 120 V přestávala kapacitně stačit. 

w
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jené ze dvou stran), pak by stačil jediný 5ži-
lový kabel (u třífázového obvodu není maxi-
mální počet zásuvek omezen) s vodiči o
průřezu jen 1,5 mm2 pro všechny zásuvky
(viz. schéma v příloze). Jen úspory drahé a
energeticky náročné mědi a izolace z plastu
na tyto rozvody (jen 5 vodičů oproti 12 vo-
dičům) jsou kolem 60 %!

Co se komfortu týče, tak při původním
zapojení je v každé místnosti k dispozici
pouze max. 3,7 kW možného příkonu a pro
celý byt pak 4 x 3,7 = 14,8 kW. To je však
pouze teoretická hodnota, protože pak by
hlavní jistič musel mít hodnotu 4 x 16 = 64
A, a majitel by se nedoplatil na měsíčních
platbách za velikost hlavního jističe, takže
hlavní jistič mívá s ohledem na soudobost
možného zatížení v tomto případě maxi-
málně 25 A, což dovoluje příkon jen 25 x 230
= 5,75 kW. Při navrhovaném zapojení je to
ale pro celý byt skoro dvojnásobně více -
11,1 kW oproti 5,75, ale navíc pro každou
místnost dokonce 3krát více možného pří-
konu (3 x 3,7 = 11,1 kW oproti 3,7 kW)! A
další výhodou je, že při případném vypad-
nutí jističe či proudového chrániče stačí jen
zasunout vidlici spotřebiče do jiné zásuvky v
místnosti a vše opět funguje, a dokonce ani
při přerušení některého z vodičů nedojde
díky zokruhování k přerušení dodávky elek-
třiny.

Důležité ale je, že zatímco při původním
zapojení z těch celkem 12 zásuvkových vo-
dičů prochází proud 8 pracovními vodiči,
tak při navrhovaném třífázovém zapojení
prochází stejný proud pouze 3 fázovými vo-
diči (při symetrické zátěži středním vodičem
žádný proud neprochází), a díky zokruho-
vání navíc se vždy rozdělí do dvou vodičů,
takže celkové energetické ztráty teplem
mohou tak být při srovnatelném příkonu
oproti původnímu zapojení až o 50 %
nižší!

A co je nejdůležitější, napětí v zásuvkách
zůstává i nadále běžných 230 V, neboť vyšší
fázové napětí 400 V je jen mezi fázovými vo-
diči v kabelu, a nikoliv v zásuvce. A mít
strach z tohoto vyššího napětí vůbec nemu-
síme, neboť abychom mohli být zasaženi
tímto vyšším napětím, museli bychom nej-
prve stát na dokonalém izolantu, pak se chy-
tit jedné fáze a pak i druhé fáze, což je v

běžném životě zcela nereálné, takže se není
čeho obávat.

Zavedení tohoto rozvodu do praxe u no-
vých staveb a u rekonstrukcí nebrání vůbec
nic, neboť do stávajících klasických zásuvek
připojíme vždy jen jednu z 3 fází (a pracovní
a ochranný vodič) a postupně u dalších zá-
suvek střídáme fáze. Kabely příslušných
menších průřezů (5 x 1,5 mm2) se všude
běžně vyrábějí.

Nahrazení stávajících jed-
nofázových zásuvek a spo-
třebičů novými třífázovými

Další možnosti úspor elektrické energie
jsou ve snížení ztrát tentokráte v běžných
elektrických spotřebičích v domácnostech.
Jde zde jednak o ztráty podle Joule-Lenzova
zákona v elektrických šňůrách od zásuvky
ke spotřebiči, a dále o ztráty teplem přímo
v domácích spotřebičích. Konkrétně např.
u běžné automatické pračky se při každém
praní jen v tom 1,5 m dlouhém přívodním
kabelu ztrácí kolem 0,03 kWh elektrické
energie (kabel má ztrátový příkon 30 W,
snadno se lze přesvědčit sáhnutím, jak
hřeje!) a při vyvářce se kondukcí a konvexí
(sáláním a prouděním) pračky ztrácí další
minimálně 1 kWh elektrické energie (jde
vlastně o nechtěná přímotopná elektrická ka-
mínka o výkonu přes 1 kW, neboť pračka jde
jen s obtížemi kvůli vysoké teplotě, vlhkosti
a otřesům a stísněnému prostoru uspokojivě
tepelně zaizolovat).

Přesto tyto ztráty můžeme výrazně snížit
právě využitím vyššího, tzv. sdruženého na-
pětí přivedeného až do spotřebiče, tedy tří-
fázového přívodu (viz. výše), k čemuž ale je
nutná i třífázová zásuvka. Ty se zatím vyrá-
bějí spíše pro průmyslové účely (a v domác-
nostech především pro spotřebiče s
třífázovými motory, např. domácí vodárny
apod.), takže do nich nelze použít stávající
vidlice běžných domácích spotřebičů. Není
ale žádný problém vyrábět nově třífázové zá-
suvky i pro domácnosti (tedy se sdruženým
napětím 400 V), které se nejen svými roz-
měry a vzhledem podobají těm klasickým na
běžné napětí 230 V, ale je možné do nich při-
pojovat bez problémů i dosavadní běžné vid-
lice spotřebičů na 230 V. 

Takové zásuvky pak dokážou přenést ke
spotřebiči bez problémů trojnásobný výkon
(přes 11 kW!) a navíc ještě s podstatně men-
šími ztrátami a bez nebezpečí přehřátí.
Možné nevýhody tohoto zapojení jsou jen
teoretické – vybavovací proud pro jednofá-
zové chrániče je 30 mA, zatímco pro třífá-
zové je 100 mA, tedy více jak 3 x vyšší, čímž
se eliminuje vyšší počet fází resp. větší délka
chráněného vedení, a při zkratu sice vypad-
nou zpravidla všechny fáze, ale u jednofázo-
vého jištění je známou skutečností, že
málokdy je ten zkrat tak malý, aby vyhodil
jen nejnižší jistič, takže většinou též vypadne
nadřazený jistič a s ním všechny zásuvkové
a často i světelné obvody.

A tento třífázový přívod energie až ke
spotřebiči je též předpokladem pro vý-
znamné úspory v samotných spotřebičích.
Vyjdeme-li opět ze vzorce elektrické práce 
A = R I2 t, tak vidíme, že vliv na tvorbu ztrát
v domácnostech má kromě velikosti proudu
a odporu vodičů též čas t, po který je spo-
třebič v provozu. Takže snížit ztráty lze i
zkrácením doby jeho provozu na nutné mi-
nimum jeho rychlejším zahřátím na požado-
vanou teplotu, což právě umožňuje uvedené
dosažení vyššího příkonu těchto spotřebičů.
Pak bude např. pračka prát (a tím současně
zbytečně topit do vzduchu) jen po poloviční
dobu, stejně jako myčka nádobí či sušička
prádla nebo hrnec s vodou na brambory, ká-
vovar a podobné spotřebiče. Při tom výrobci
těchto domácích spotřebičů by byli za toto
řešení vděční, neboť se snaží zvyšovat příkon

w
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Klasická kabelová vývodka ovšem není zpravidla vhodná pro
kabelovou konfekci, tedy pro kabely zakončené již před in-
stalací koncovými konektory. Využití kabelové konfekce je

přitom stále častější jak v nejrůznějších digitálních řídicích a ovlá-
dacích systémech, tak i v systémech informačních technologií. Prak-
tický problém představuje často také potřeba výměny poškozené
klasické kabelové vývodky při opravách již provozovaných systémů,
neboť ji nelze provést bez odpojení procházejícího kabelu.

Všechny tyto problémy ale odpadají při využití dělitelných kabe-
lových vývodek OBO Bettermann. Při velikostech M16, M20, M25,
M32, M40, M50 a M63 umožňují jednoduchou aplikaci na kabely s
již instalovanými konektory i případnou dodatečnou instalaci bez
potřeby odpojení kabelů a vodičů již provozovaných zařízení a sy-
stémů. Díky tomu provázejí jejich aplikace podstatné úspory mon-
tážního času i ekonomických nákladů. 

Vyrobeny jsou z vysoce kvalitních bezhalogenových plastů odol-
ných proti UV záření a to ve dvou barevných provedeních, světle šedé

a černé barvě. Podle provedení těsnicí vložky může dělitelnou vý-
vodkou OBO procházet jeden až tři kabely nebo vodiče a při správné
montáži lze zajistit stupeň krytí IP67. www.obo.cz

Dělitelná kabelová vývodka OBO
V některých případech nelze v instalačních krabicích, rozváděčích nebo technologických skříních použít běžné mem-
bránové kabelové průchodky. Průchod kabelů a vodičů je pak nutno řešit prostřednictvím kabelových vývodek, jejichž
aplikace může poskytnout vyšší stupeň krytí i ochranu před vytržením kabelu. 
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v rámci dosavadních možností např. zavádě-
ním zvláštních obvodů pro pračky či sušičky,
aby kvůli jejich provozu nevypadávaly jističe.

Takže i zde je možné jít snadno realizo-
vatelnou cestou využití třífázového roz-
vodu i v rozvodech od zásuvek ke spotřebi -
čům a v nich samotných, tedy napětí 400 V
místo dosavadních 230 V, přičemž mít strach
z tohoto vyššího napětí vůbec mít nemu-
síme, jak bylo ukázáno již výše. 

Zavedení tohoto třífázového rozvodu
do praxe u výrobců elektrických spotřebičů
nebrání vůbec nic (u některých spotřebičů
ho již běžně používají, viz domácí vodárny
či domovní větší pračky či pece a mandly
nebo elektrické trouby a varné desky) a tuto
možnost jen uvítají. Třífázové motory mají
navíc oproti jednofázovým větší účinnost a
tím nižší spotřebu, a jsou navíc lehčí a jed-
nodušší (a bez poruchových a drahých roz-
běhových kondenzátorů). U menších aku -
mulačních spotřebičů by navíc bylo možné
lépe využít rozdělení pásem s nižší sazbou
(na více kratších úseků), čímž by se mohla
snížit jejich akumulační hmota (dokázala by
se častěji a rychleji zvýšeným příkonem do-
statečně nahřát). To vše by umožnilo další
velké úspory investic do akumulačních sy-
stémů, pohonů a ohřevů a s tím související
další úspory energií na jejich výrobu.

Zrušení přípravy a rozvodů
teplé vody

Obrovský potenciál úspor vidím nově u
nyní tolik populárních malých průtočných
elektrických ohřívačů vody, které mohou
mít nyní příkon jen max. 3 kW, čímž dokáží
malý pramínek vody ohřát z 8 oC jen na 38 oC,
což sice na opláchnutí rukou stačí, ale na
sprchování nebo dokonce na napouštění vany
rozhodně ne. Při trojnásobném příkonu 9 kW
by to už žádný problém nebyl a ušetřil by se
investičně i provozně nákladný dvojí rozvod
vody – studené a horké, protože nyní by stačil
rozvod pouze studené vody až k umyvadlu,
sprše či vaně, a ta by se v případě potřeby
během několika vteřin ohřála na požadovanou
teplotu v potřebném množství. A v neposlední
řadě by došlo k obrovským úsporám tepelné
energie, která se nyní ztrácí v bojlerech a v
trubkách ve zdech bytů, domů a budov.

Masivní podpora elektro-
mobility u občanů

A konečně realizace tohoto návrhu by silně
podpořila i zavádění elektromobility pro
běžné užití občany, neboť navrhovaná domácí
třífázová zásuvka by umožnila jejich nabíjení
třikrát rychleji, než současné domovní zásuvky,
a navíc vyšší možnost využívání přes signál
HDO (hromadného dálkového ovládání) lev-
nější elektřiny v době její vyšší výroby než spo-
třeby, tedy když příliš svítí Slunce nebo fouká
vítr. Tím by jistě došlo k vyššímu využívání
především elektromobilů občany, což by dále
silně omezilo emise ze spalovacích motorů.

Náklady a využití
Při nových instalacích a kompletních re-

konstrukcích nejsou náklady žádné, spíše
půjde o úspory na materiálu a práci (méně
vodičů a s nižší cenou).

Při úpravách pak jde jen o přidání vo-
dičů nebo jejich výměnu za nový kabel, což
při lištových a trubkových rozvodech je fi-
nančně i časově nenáročné. Pro plné využití
je pak vhodná ještě výměna stávajících jed-
nofázových zásuvek za navržené třífázové,
což je otázka několika minut a cca 100 Kč.

Pro výrobce též nejde v mnoha přípa-
dech o žádné nové úpravy (varné desky, boj-
lery apod.), u jiných jsou úpravy minimální.
Zde je třeba mít na paměti, že využívání tří-
fázového rozvodu je sice především vhodné
pro výkonové spotřebiče (např. tepelné –
pračky, varné desky, myčky, sušičky, konvice,
klima apod.), ale týká se i těch s menší spo-
třebou (např. fény, dobíječky, rychlovarné
konvice, světla apod.), které ale i když budou
i nadále pracovat s napětím 230 V, tak při za-
pojení do třífázové sítě budou přesto přispí-
vat k úsporám energie v rozvodech budov
podobně, jako ty třífázové.

Pro stavební firmy a následně uživatele bytů
a domů a kanceláří či firem pak vypuštění pří-
pravy (bojlery, ohřívače, kotle) a rozvodů

teplé vody by znamenalo nejen podstatné zjed-
nodušení výstavby, ale především investiční a
provozní úspory v řádu desítek či stovek tisíců
Kč na byt či dům a milionů Kč na kancelářské
a provozní budovy, takže celosvětově by šlo
jistě ročně o miliardy eur nebo dolarů.

Závěry:
Při využití navrhovaných třífázových roz-

vodů v budovách a třífázových přívodů ke
spotřebičům s možností zvýšení jejich pří-
konu na trojnásobek současných možností
lze tak celkové ztráty teplem snížit zhruba o
polovinu, a souhrnné úspory elektrické ener-
gie všude na světě (a zvláště pak v Americe,
kde se používá napětí dokonce jen 110 V),
lze tak s velkou dávkou jistoty odhadovat mi-
nimálně v řádu stovek TWh elektrické ener-
gie ročně. To je opravdu obrovský potenciál
úspor, který lze navíc po dohodě s výrobci
poměrně jednoduše a rychle realizovat, a
který by umožnil okamžitě uzavřít stovky te-
pelných elektráren a razantně tak bez ná-
mahy snížit emise skleníkových plynů. A
minimálně 50 % úspory plastů a mědi, je-
jichž výroba je obzvláště energeticky ná-
ročná, na bytové rozvody elektrické energie
či rozvody teplé vody, jsou ještě dalším bo-
nusem navíc! A k tomu lze připočítat i neza-
nedbatelnou úsporu času, neboť pračka nám
vypere za poloviční dobu, v myčce nádobí se
voda ohřeje za třetinu doby stejně jako voda
v kávovaru. A navíc by to byl další impuls
pro využívání obnovitelných zdrojů elek-
trické energie a elektromobility.

Zavedení tohoto projektu do běžné praxe
bránila dosud paradoxně jeho geniální jed-
noduchost a průhlednost, což automaticky
vzbuzovalo podezření, zda nejde snad o ně-
jaký nesmysl či dokonce podvod. Z odbor-
níků však nikdo nepochybuje o realizovatel -
nosti tohoto projektu.

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura

Autor v letech 1990 až 1995 spoluzakládal a vedl jako
tajemník parlamentní Výbor pro veřejnou správu, ži-
votní prostředí a urbanismus a poté pracoval jako vý-
konný ředitel Philips Lighting s.r.o. v ČR a na
Slovensku. Je autorem několika brožurek na úspory
energií a jeho články patří k nejčtenějším.
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Konektory značky WAGO
seznamte se s nabídkou
průmyslových konektorů

Společnost WAGO
Společnost WAGO vyrábí spolehlivé prů-

myslové konektory a svorky již od roku 1951.
Výrobky značky WAGO s úspěchem nahra-
zují tradiční šroubové nebo pájené spojovací
prvky a díky minimalizaci rizika vadného
spojení jsou velmi vhodné pro použití v
elektrotechnice a průmyslové automatizaci.

Společnost WAGO vyrábí průmyslové
konektory pro automatizaci a svorky pro
elektrotechniku:

• instalační svorky
• řadové svorky
• svorky a konektory na desky plošných

spojů.
Pružné konektory pro automatizaci jsou

určeny k rozšiřování systémů řízení. Dalšími
skupinami výrobků značky WAGO jsou roz-
hraní HMI, komponenty síťové infrastruk-
tury (mj. průmyslové switche a zásuvky
RJ45) a pokročilé modulové I/O systémy.

Typy konektorů WAGO
Široký sortiment svorek umožňuje vybrat

si prvek s potřebným počtem kontaktů.
Svorky jsou řešením při použití na omeze-
ném prostoru. Pokročilý zasouvací systém
CAGE CLAMP, který je použit u mnoha
výrobků značky WAGO, umožňuje rychlou
montáž.

Řadové svorky se zasouvací funkcí
Jedná se o neocenitelnou pomůcku při in-

stalaci rozváděčových a ovládacích skříní. U
těchto výrobků je možné vyzkoušet spojení
před připojením a použít jasné a přehledné
značení. Tyto svorky jsou určeny pro montáž

vodičů s průřezem 1,5 a 4 mm2. Řadové
svorky značky WAGO jsou také vybaveny
ochranou před chybným zapojením a pří-
mým dotykem. Distribuce napájení je tak
možná i na obtížně přístupných místech.

Patrové svorky
Jedná se o spolehlivé instalační prvky,

které jsou určeny pro použití v technologii
budov. Samostatné vodiče nebo licny s na-
krimpovanou koncovkou je možné jedno-
duše zastrčit do kabelových objímek. Patrové
svorky WAGO odpovídají normě DIN VDE
0100-718, která upravuje požadavky na elek-
troinstalace u staveb občanské vybavenosti.
Pomocí těchto svorek lze rozdělit potenciál
N a měřit tak izolační odpor u všech vodičů
určitého obvodu bez jeho vypínání. Patrové
svorky jsou určeny pro bezpečné a snadné
použití a jejich úhlová varianta usnadňuje je-
jich montáž. 

I přes své kompaktní rozměry poskytují
patrové svorky prostor pro 3řádkové ozna-
čení a identifikační popis.

Instalační svorky
Instalační svorky značky WAGO jsou ur-

čeny pro montáž většiny vodičů. Díky men-
ším rozměrům se výborně hodí pro použití
na obtížně přístupných místech.

Některé řady těchto výrobků, jako např.
svorky WAGO 221, mají průhledné prove-
dení, které umožňuje rychlou kontrolu stavu
kontaktů
a délky
odizolo-
v a n é h o
vodiče.

Svorky pro instalační krabice
Používají se u zapuštěných i nástěnných in-

stalačních krabic. Vyznačují se kompaktními
rozměry, jsou určeny pro připojení 2 až 8 vo-
dičů. Jsou průhledné, což umožňuje rychlou
kontrolu kontaktů. Nejznámější jsou svorky
řady 273, kde se používá vodič odizolovaný 
v délce 10 ‒ 13 mm. Vodiče se montují jedno-
duše zasunutím do příslušného otvoru.

Svorky je třeba vybírat podle konkrétního
typu vodiče. Proto nabídka značky WAGO
zahrnuje standardní svorky pro instalační
krabice (řada 273) a také tyto typy:
• Svorky pro instalační krabice v provedení

Micro, které jsou určeny pro instalace, ve kte-
rých je nezbytné použít prvky o malé veli-
kosti, jako například při instalaci zvonku či
interkomu. Svorky řady 243 jsou určeny k po-
užití v nízkonapěťových rozvodech. Zasou-
vání, které je u těchto svorek použito místo
šroubů, zajišťuje rychlou a snadnou montáž.

• Svorky pro instalační krabice určené pro
použití v zónách s nebezpečím výbuchu
obsahuje řada Ex e (řada 773), která vy-
hovuje normě 94/9-ATEX a UL-Aex, což
umožňuje použití těchto svorek ve velmi
náročných podmínkách.
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Pojistkové svorky
Jedná se o zvláštní va-

riantu řadových svorek,
které jsou určeny mj. k
montáži autopojistek. Vy-
skytují se také v provedení s kon takty zboku
nebo zepředu. Lze také použít úhlové prove-
dení. S úspěchem se používají v rozváděčích
nebo zvláštních vo zidlech či lodích.

Pojistkové vložky je třeba vybírat podle
elektrických a technických parametrů pojistek.

Svorky TOPJOB®S
Řadové svorky vyráběné společností

WAGO jsou zvláštním typem instalačních
svorek pro použití ve stavebnictví. Využívají
bezpečnou technologii zasouvání CAGE
CLAMP, která umožňuje spojování jedno-
žilových i vícežilových kabelů, drátových vo-
dičů s koncovkami i bez nich.  Jsou určeny
pro zatížení až do 32 A, díky čemuž nachá-
zejí uplatnění ve většině instalací. Svorky, 
u kterých se používá technologie CAGE
CLAMP, jsou odolné proti otřesům a
umožňují dosažení vysoké vodivosti.

Další výhody těchto svorek jsou:
• Jednoduchý a srozumitelný systém zna-

čení páskami umožňuje rychlou a přesnou
kontrolu instalací.

• Díky technologii Push-in je zajištěna
rychlá montáž zasunutím vodiče bez po-
užití nářadí, čímž se zkracuje čas instalace.
U svorek TOPJOB®S není potřeba vodiče
dopředu upravovat, a díky tomu se spoří
čas i náklady. Svorky TOPJOB®S se hodí
pro všechny typy vodičů.

• Svorky TOPJOB®S je možné flexibilně roz-
šiřovat pomocí můstků, včetně mj. příč-
ných můstků, kabelových a vertikálních
můstků, které jsou vhodné pro spojování
patrových svorek.

Mini svorky
Svorky WAGO
Compact
Vysokou efektivitu lze
dosáhnout použitím

mi niaturních svorek, které jsou určeny pro
obtížně přístupná místa, kde je potřeba použít
velmi malé spojovací prvky, jež zároveň zajistí
maximální kvalitu spojení a rychlost provedení.

Svorky Compact – řada 2273
Příkladem je řada 2273, která je určena

pro vodiče s průřezem 0,5 až 2,5 mm2. Vý-
razné barevné značení těchto svorek umož-
ňuje rychlou identifikaci vodičů. Jedná se o
kompaktní svorky s průhledným krytem pro
rychlou vizuální kontrolu. Tyto svorky lze s
úspěchem použít u zapuštěných instalačních
krabic. Svorky řady 2273 jsou o 50 % menší
než svorky základní řady WAGO Compact.

Svorky Compact – řada 221
Řada 221 obsahuje kompaktní instalační

svorky určené pro montáž všech typů vo-
dičů. Díky průhlednému provedení je zajiš-
těna možnost rychlé kontroly spojení
vodičů. Tyto svorky jsou vyráběny v prove-
dení pro 2, 3 a 5 vodičů. Pro instalaci vodiče
není potřeba zvláštní vybavení –  stačí od-
klopit kontakt, zasunout vodič a pak kontakt
zaklapnout zpět na vodič ve správné poloze.
Svorky se snadno montují a mají kompaktní
rozměry, ve srovnání s předchozí řadou 222
lze dosáhnout až 40 % úspory místa.

Svorky pro osvětlení
Svorky WAGO pro použití u markýz a ža-

luzií, v osvětlovacích a topných soustavách.
Vyznačují se menšími rozměry, snadnou insta-
lací a spolehlivým spojením. Pro použití v rámci
osvětlovacích systémů je určena řada 224.
• Všechny její prvky vyhovují normě VDE

60998.
• Umožňují montáž kabelů i jednožilových

vodičů.
• Při montáži není potřeba nářadí, což se

hodí v omezeném prostoru.
• Vybrané prvky jsou odolné proti dlouho-

dobému působení vysokých teplot.
Zvláštním typem svorky pro osvětlení je se-

rvisní svorka, která je určena pro připojení
všech typů vodičů.

Montáž svorek WAGO
U obyčejných svorek je potřeba používat

šroubovák, což ve stísněných podmínkách
může být velmi obtížné. Svorky značky
WAGO se vyznačují bezproblémovou a ve
většině případů beznářaďovou montáží, díky
níž je jejich použití velmi snadné a urych-
luje také případné opravy elektroinstalací.
Zasouvací systém umožňuje zkontrolovat
zkoušečkou nebo měřicím zařízením správné
fungování svorky. I přes jednoduchou montáž
zajišťují svorky značky WAGO bezpečné a
pevné spojení vodičů. U některých typů svo-
rek se používá pružinový kontakt, u kterého
postačí pouze zasunout vodič do svorky. c

Srovnání
Svorky značky WAGO Jiné typy svorek (pájení, šroubky)
• rychlá montáž • Časově náročná montáž

• Snadná demontáž • obtížně demontovatelné, 
např. v případě pájených součástek

• Bezpečné spojení (svorka brání • Šroubové kontakty
propojení přes izolaci) mohou poškodit vodič

• Spojení odolné proti vnějším • Spoj může korodovat
vlivům jako jsou například vibrace (použití některých pájek)

• Existuje vyšší pravděpodobnost prasknutí 
pájeného spoje z důvodu křehkosti mědi

• Zahřátí vodiče u pájeného spojení může 
způsobit zahřátí cínu a poškození izolace

• Dražší instalační součástky • levnější instalační součástky

WAGO svorka, nebo pájení?

velkoobchod.conrad.cz
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Průlomová studie odhalila

hlavní zásady určující způsob

uchopení předmětů mezi

robotem a člověkem.

Spolupráce lidí s roboty

Odpověď se nachází ve studii na-
zvané „Výběr typu uchopení a
umístění při předávání předmětu“,

publikované v magazínu Science Robotics.
Autorem je výzkumný tým z australského
Institutu biorobotiky. Studie odhaluje hlavní
zásady určující volbu typu uchopení při vý-
měně a předávání předmětů při spolupráci
mezi robotickým systémem a člověkem.

Studie analyzovala chování lidí v mo-
mentu, kdy uchopili předmět a předali jej
spolupracovníkovi. Výzkumníci sledovali
možnost výběru a umístění rukou na daných
předmětech během předání. Lidé mají ten-
denci uchopit část předmětu, který chtějí
podat, tak, aby ho druhý člověk přijal bez ja-
kýchkoliv překážek. Tato intuitivní volba
umožňuje příjemcům pohodlně provádět
následné úkony s těmito předměty.

"Uvědomili jsme si, že doposud nebyla
věnována dostatečná pozornost tomu,
jaké uchopení robot zvolí pro daný

předmět v interakci s člověkem," vysvět-
luje Francesca Cini, výzkumnice z Institutu
biorobotiky a jedna ze dvou hlavních
autorů studie. "Tento aspekt je v oblasti
robotiky opravdu velmi důležitý. Napří-
klad, když podáme někomu šroubovák
s vědomím, že by ho měl hned použít,
necháme volnou rukojeť, abychom mu
ulehčili uchopení a rychlé následné po-
užití. Cílem našeho výzkumu je přene-
sení těchto základních principů na
robotický systém, aby byly použity pro
výběr správného typu uchopení a tím
došlo k usnadnění předání předmětů."
Výsledky této studie otevírají nové mož-

nosti technologických inovací a přinášejí vý-
hody pro různé pracovní postupy a spole-
čenské aktivity, u nichž je přirozená spolu-
práce mezi lidmi a roboty podstatná. Poten-
ciál využití výsledků je velký. V průmyslu by
bylo možné zlepšit výrobní kroky, v medi-
cíně by roboti mohli pomáhat pacientům při
rehabilitacích.

"Spolupráce s roboty je dalším krokem
jak průmyslové, tak asistenční robotiky,"
říká Marco Controzzi, výzkumný pracovník
Institutu biorobotiky a hlavní výzkumný
pracovník laboratoře pro interakci s roboty.
"Z tohoto důvodu potřebujeme novou
generaci robotů určených k interakci s
lidmi přirozeným způsobem. Tyto vý-
sledky při zavedení jednoduchých pra-
videl nám umožní instruovat robota k
manipulaci s předměty stejným způso-
bem jako to dělají lidé."

"Snad je to až překvapivé, jak je uchopení
a manipulace pro nás lidi intuitivní a pří-
močará," říká Valerio Ortenzi, vědecký
pracovník Australského centra pro robotic-
kou vizi. "Přesto to tak jednoduché není.
Snažili jsme se objasnit chování lidí při
interakci v běžném manipulačním pro-
cesu. Prosté předání předmětu je doko-
nalým příkladem přesného provedení
souhrnu malých úkonů tak, aby bylo do-
saženo společného cíle, a tím je bezpečné
vzájemné předání předmětu."

Tento výzkum může odstranit další pře-
kážku při začleňování skutečně užitečných
robotů v průmyslu i do společnosti. –r–

Pro úspěšnou spolupráci lidí s roboty má rozhodující význam řešení kritického
okamžiku, kdy je potřeba si předat navzájem vybraný předmět. Musí dojít k
přesné koordinaci pohybů v prostoru a v čase. ale jak můžeme tuto, pro lidi
zcela běžnou, interakci udělat “přirozenější“ také pro roboty?
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Zdroje konstantního výkonu
MEAN WELL pro LED
Taiwanský výrobce spínaných zdrojů MEAN WELL informuje o vlastnostech nově vyvinutých zdrojů pro LED osvětlení

V současné době se stává napájení lED
pomocí zdroje s konstantním výkonem
oblíbenou metodou. Proč jsou lED na-
pájeny nejčastěji konstantním proudem
a proč ne konstantním výkonem?

Před zodpovězením otázky si připo-
meňme, proč musí být LED napájeny
konstantním proudem (za předpo-

kladu, že zátěž je LED čip). Jak vidíme na

obr. 1, pokud se změní úbytek napětí na LED
o cca 2,5 %, proud se současně změní o cca
16 %. Úbytek napětí LED v propustném
směru se mění s teplotou přechodu. Změna
teploty může zapříčinit změnu úbytku LED
až 20 %.

Jas LED je přímo úměrný jejímu proudu
v propustném směru. Pokud se proud mění
v relativně velkých krocích, odpovídá tomu

i velká změna jasu LED. Proto jsou LED na-
pájeny zdroji konstantního proudu. Nic-
méně, může být LED napájena zdrojem
konstantního výkonu? Pro odpověď zaned-
bejme otázku, zda konstantnímu výkonu ze
zdroje do LED odpovídá konstantní jas LED.
V-A křivka LED se posouvá vodorovně do-
leva s rostoucí teplotou.  Po ohřátí tak v ap-
likaci není využit instalovaný výkon běžného
zdroje proudu. Tato nevýhoda je u zdroje
konstantního výkonu smazána. Technicky
není obtížné takový zdroj navrhnout – im-
plementací mikropočítače řídícího výstupní
výkon pomocí PWM regulace ve zdroji. Pro
možnost regulovat výkon zdroje do zátěže
mikropočítač snímá hodnoty výstupního na-
pětí i proudu. Na základě výpočtu pak regu-
luje obě veličiny pro jejich konstantní součin
pro zátěž, jak je patrné na obr. 2, kde modrá
část zobrazuje pracovní oblast zdroje.

Protože LED je prvek s negativním tep-
lotním koeficientem, při zvýšení teploty by-
chom očekávali pro zachování životnosti
LED snížení protékajícího proudu. Zdroj
konstantního výkonu naopak zvýší výstupní
proud ve chvíli, kdy dojde ohřátím LED ke
snížení jejího úbytku, takže světelný výkon
LED je udržován optimální. 

Počáteční nevýhodou zdroje konstant-
ního výkonu je vyšší náročnost vývoje, zís-

káme však velkou výhodu v užší řadě vý-
robků kvůli přizpůsobitelnosti vícero typům
LED, což snižuje náklady na skladové zásoby
komponent realizátorů LED osvětlení.
Zdroje konstantního výkonu najdeme u
MEAN WELL v řadách XLG, LDC nebo u
nejvýkonnějšího modelu HVGC. 

Zdroje konstantního výkonu pro LED v
nabídce MEAN WELL jsou navrženy s šir-
ším rozpětím výstupních napětí a proudů
pro přizpůsobení výstupu požadavkům apli-
kace. Poskytují tak větší možnosti použití
jednoho zdroje pro různé typy LED. 

Pro zamezení nadměrných nákladů na pro-
jekt, pro úplné využití potenciálu zdroje i LED
dodává nově MEAN WELL typy s vlastnostmi
zdroje konstantního výkonu jako v součas-
nosti nejefektivnější řešení pro LED aplikace.

Autor: Tony Hsieh, MEAN WELL
a Libor Machan, AKAM s.r.o.

obr. 1: V-a charakteristika lED a změna 

obr. 2: Pracovní oblast zdroje konstantního výkonu
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Jak a čím rozumně svítit?

Budiž světlo 
Je psáno v Bibli, kniha Genesis Gn 1, 3,

kde se popisuje stvoření světa, jež začíná
právě světlem. Co to ale je světlo? Pod tímto
pojmem se ve světelné technice rozumí vidi-
telné záření v rozmezí vlnových délek od
380 do 770 nanometrů. Kratší vlnové délky
se nazývají ultrafialové záření (UV), které
umí pěkně spálit pokožku a zanítit oči ale i
léčit (víme z domova z tzv. horského slu-
níčka), delší vlnové délky se nazývají infra-
červené záření (IR), které pěkně hřeje
(známé infrazářiče z koupelen).

Samotné světelné zdroje pak mohou být
buď přírodní (Slunce, blesk, oheň, světlušky,
fosforescence …) nebo umělé (světlo vzniklé
přeměnou chemické, biologické či elektrické
energie). Nás nejvíce zajímají ty teplotní
(např. petrolejka, žárovky …) nebo výbojové
(nízkotlaké, vysokotlaké…) či elektrolumi-
niscenční (světelné diody LED).

Základní jednotkou svítivosti je kandela
- cd (od anglického názvu svíčky) a její defi-
nice má význam jen pro metrologii a běžný
občan se s ní nesetká. Mnohem důležitější je
jednotka světelného toku – lumen (lm),
která nám udává, lidově řečeno, množství
vyzařovaného světla, a to už zajímá každého
občana. Zvláště pak tzv. měrný výkon světel-
ného zdroje (chcete-li účinnost, energetická
efektivita) v lm/W. A pak tu máme méně
známé jednotky, ale též důležité: Jednotku
osvětlenosti – lux (lx), kterou si lze předsta-
vit jako „hustotu světelného toku“, tedy kolik
lumenů dopadá na plochu (neboli když ke
zdroji dám reflektor, pak ze stejného množ-
ství lumenů dostanu několikanásobně více
luxů, ale na menší plochu - tzv. bodová sví-
tidla). A důležité je i měření jasu, aby nás
světlo neoslňovalo (do žárovek a výbojek a
Slunce se dívat přímo nemůžeme, zatímco na
lineární zářivku bez problémů).

Pokud bychom tedy vybírali zdroj světla
jen podle jeho měrného výkonu (tedy účin-
nosti v lm/W), pak by volba byla dle tab. č. 1
jednoznačná – nízkotlaké sodíkové výbojky,
které ale u nás nikdo nezná. Takže je jasné,
že důležitou roli hrají i další vlastnosti svě-
telných zdrojů:

Index podání barev – tzv. Ra faktor, lidově
kvalita světla, na kterém závisí správné roz-
poznání barev při umělém světle. Pohybuje
se od 0 do 100, přičemž 100 mají žárovky, 98
nejkvalitnější nízkotlaké rtuťové výbojky (tak
se správně nazývají všem známé zářivky) se
speciálním několika pásmovým luminofo-
rem, kolem 90 halogenidové výbojky a kva-
litní kompaktní zářivky, pod 90 běžné levné
zářivky, kolem 80 pak zdroje LED, kolem 70
oranžové vysokotlaké sodíkové výbojky
(svítí na ulicích a silnicích dodnes, když před
40 lety nahradily bílé rtuťové vysokotlaké vý-
bojky) a kolem 20 pak nízkotlaké sodíkové
výbojky. U těch posledních nerozpoznáte
skoro vůbec jednotlivé barvy, takže už je
nám jasné, proč se skoro nepoužívají, byť
svítí nejvíce.

S tím souvisí i teplota chromatičnosti
světla, lidově barva či teplota světla. Udává
se v Kelvinech (K) a ukazuje, ve které části
viditelného spektra světla zdroj vyzařuje (obr.
vpravo). Zatímco u žárovek je pevně dána
teplotou žhavého wolframového vlákna, tak
u výbojek a LED zdrojů je možné ji měnit v

závislosti na náplni výbojové trubice, druhu
luminoforu či konstrukce čipu. Takže kla-
sické žárovky vydávají světlo především v
červené části spektra, tedy s teplotou pod
3000 K, halogenové mají teplejší vlákno,
proto svítí více do běla s teplotou až 3500 K,
zářivky pak podle druhu luminoforu od
2700 K pro teple bílou, přes 3500 K u denní
bílé až přes 5500 K pro studenou denní (a
jsou tak někdy označovány přímo u patic zá-
řivek, podobně nové LED zdroje). U ostat-
ních výbojek, zvláště pak sodíkových už ten
výběr tak velký není.

A s barvou světla souvisí i zdravotní
aspekty osvětlení, které vyvstaly zvláště u
LED zdrojů s namodralým světlem. Jde o tzv.
cirkadiánní rytmy, které poskytují člověku
informaci o tom, zda je den či noc. Zdroje

občané se většinou rozhodují při koupi světelného zdroje především požadovaným množstvím světla (dříve dle wattů,
nyní lumenů), a tento výběr pak korigují už jen jeho cenou, což není ideální postup. Proto je třeba si porovnat různé
zdroje světla z různých užitných hledisek, a k tomu potřebujeme znát alespoň základní vlastnosti světla, tedy hlavní de-
finice týkající se světla.

Světelný zdroj Účinnost Index podání obvyklá 
(lumen/Watt) barev (Ra) životnost (hodin)

Žárovka obyčejná 10 - 18 95 - 100 1000
Halogenová žárovka 20 - 30 95 - 100 2000
Výbojka rtuťová vysokotlaká 30 - 60 40 - 80 8000 - 15000
Kompaktní zářivka 40 - 90 80 - 95 6000 - 15000
Zářivka (lineární) 60 - 110 70 - 98 8000 - 16000
Výbojka metalhalogenidová 60 - 130 60 - 95 8000 - 12000
Výbojka sodíková vysokotlaká 70 - 150 20 - 70 10000 - 28000
lED 30 - 160 50 - 80 cca 20000
Výbojka sodíková nízkotlaká 100 - 200 10 - 30 10000 - 15000

Tab. č. 1 – Účinnosti světelných zdrojů. Rozptyl v údajích je ovlivněn např. dobou života (při kratší době života
bývá účinnost vyšší), vnější teplotou, kvalitou světla (Ra, max. je 100), barvou světla (kelvin), provedením,
předřadníkem (elektromagnetický-elektronický), napětím (12-230V), kvalitou výrobku (značkové-neznačkové),
četností spínání a výkonem (účinnost stoupá s výkonem ve W, kromě LED, které mají problém s chlazením).



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2019

31

LED totiž mají největší účinnost právě v
modré části spektra, kde jejich záření způso-
buje výrazné snížení spánkového hormonu
melatoninu a ovlivňuje i další fyziologické
procesy a výrazně tak narušuje nezbytný
podíl bdělosti a spánku nejen u člověka, ale
i u zvířat, a dokonce i hmyzu (proto mají la-
pače hmyzu zářivku s namodralým světlem).
Co se týče ekologie, tak tou se příliš trápit
nemusíme, jednak obsah rtuti byl již snížen
na minimum a existuje dobře fungující
zpětný odběr světelných zdrojů.

Velmi důležitá je též životnost zdroje,
tedy kolik hodin vydrží svítit, než zhasne na-
trvalo nebo se jeho světelný tok sníží pod ur-
čitou hranici (zpravidla 85 %). A zde už je
velký prostor pro švindlování, dokonce větší
než např. u udávané normované spotřeby aut
či účinnosti kotlů, takže podrobné testy od-
halily, že je dobré v praxi počítat spíše jen s
poloviční dobou života, než udává výrobce.
A nesmíme zapomínat, že u těch zdrojů,
které potřebují k provozu elektronické pře-
dřadníky (prakticky všechny výbojky a LED)
jejich životnost závisí i na životnosti elektro-
niky a výsledná životnost je součinem jak ži-
votnosti zdroje, tak životnosti předřadníku!
Proto u výbojek lze s výhodou měnit i jen sa-

motný zdroj a předřadník použít postupně
pro několik zdrojů. Nicméně z porovnání
zdrojů plyne, že nejdelší dobu života mívají
kvalitní lineární (trubicové) zářivky (až 30
000 hodin), o něco nižší pak vysokotlaké so-
díkové výbojky (až 20 000 hodin), halogeni-
dové výbojky a kompaktní zářivky (až 15 000
hodin), u LED zdrojů závisí hodně na tep-
lotě, při jaké budou provozovány, takže ty s
nižším příkonem do 15 000 hodin, ty s vět-
ším příkonem a teplotou i pod 10 000 hodin,
ty méně kvalitní i jen několik tisíc hodin
(mně už odešla třetina LED za pouhých 5
let), ostatní výbojky kolem 10 000 hodin, ha-
logenové žárovky 2000 hodin, klasické oby-
čejné žárovky 1000 hodin.

Pro někoho je důležitá i možnost stmí-
vání a regulace. U žárovek je to bezproblé-
mové, zářivky a LED to umí jen některé a se
speciálním předřadníkem, ostatní výbojky se
stmívají tím, že se některé vypnou. S tím sou-
visí i rychlost náběhu zdroje na plný výkon
– nejrychlejší jsou LED zdroje, pak žárovky,
následované s vteřinovým odstupem zářiv-
kami, a nejdelší náběh až několik minut mají
vysokotlaké výbojky a nejdou znova za-
pnout, dokud nevychladnou. Opomíjenou
veličinou je pak počet zapnutí – u žárovek a

LED neomezený, u výbojek včetně zářivek s
elektronickým předřadníkem a zapalovačem
v tisících, zatímco u starších zářivek se jejich
životnost rapidně zkracovala počtem za-
pnutí. A nesmíme při výběru zapomenou na
patici zdroje – ne všechny se totiž hodí do
patic žárovek (E14, E27) či zářivek!

A náš výběr je determinován i výkonem,
respektive příkonem požadovaného druhu
zdroje – např. žárovky můžeme mít s příko-
nem (a k němu odpovídajícím výkonem) od
desetin wattu do tisíců wattů, zářivky od 5
do 65 wattů, výbojky od 35 do 3500 wattů,
zatímco LED s příkonem i v miliwattech.

A samozřejmě až na prvním místě je pro
všechny důležitá cena zdroje (zvláště pak
pokud je provozován na místě, kde je snadné
ho odcizit). Samozřejmě nejlevnější jsou ty
zdroje, které nejsou valné kvality (podřadné
zářivky či LED) nebo nepotřebují žádný pře-
dřadník, tedy žárovky (čím složitější pře-
dřadník, tím vyšší cena a vyšší poruchovost).

A tak je nám už jasné, že při výběru
vhodného zdroje světla pro daný účel mu-
síme brát v úvahu všechny výše uvedené
aspekty současně, což je velmi složitá záleži-
tost.

w
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V první řadě se tedy vykaš-
lete na všechny výpočty
úspor energií či investic! 

A jestliže to říkám já, vystudovaný eko-
nom a matematik a autor největší akce pro-
deje úsporných zdrojů nejen u nás, ale i ve
světě (jak jsem to dokázal ze mě tahal v Ni-
zozemsku nejen největší světový výrobce
zdrojů, ale několik hodin i na ministerstvu
energetiky ve Washingtonu), tak mi to mů-
žete věřit! Výrazné úspory energií se
zkrátka nekonají, rozhodně ne prostým vy-
násobením rozdílu příkonu zdroje a jeho ži-
votnosti. Podobně chybné je i vycházet z
ceny elektřiny, kterou máme na faktuře,
když polovinu tvoří fixní náklady nezávislé
na množství spotřebované elektřiny, takže ty
výsledné nevýznamné úspory v kW je při
přepočtu na Kč třeba snížit ještě na polovinu.
A i doba života zdroje, udávaná výrobcem,
a která tvoří významnou část investic do
úsporného osvětlení, bývá též až o 50 %
nadsazená. Chybné je i vyčíslení úspor na
údržbě, když zdroje není třeba 10 let vymě-
ňovat. Přitom normy hovoří jasně o tom, že
zdroj světla je třeba každoročně očistit, jinak
ztrácí na svítivosti, takže když tak učiníme
jeho výměnou, není to práce navíc a naopak
svítíme více. A nesolidní je i porovnávání s
tím nejméně účinným zdrojem světla, tedy
žárovkou, když nyní nahrazujeme zdroji
LED především zářivky. Takže nepřekvapí,
že i na největším rakouském veletrhu úspor
energií ve Welsu je pravidelně velký stánek s
“neúspornými“ žárovkami, byť jsou už něko-
lik let zakázané zatímco u nás by to bylo
bráno jako drzá provokace. Ekonomické
aspekty jsou totiž až to poslední, čím by-
chom se měli při výběru zdroje světla řídit!

Typická místa pro svícení 
a nejvhodnější zdroje

Obývací pokoj:Potřebujeme klidné, tep-
lé a měkké světlo, což nejlépe splňují kvalitní
kompaktní zářivky nebo lineární zářivky na-
mířené na strop s teple bílou barvou světla.
A pokud potřebujeme přímo osvítit nějaký
obraz či soliter, pak LED bílé barvy.

Křišťálové lustry: Ty jsou kapitola sama
pro sebe. Mnozí si pamatujeme na ten trapas
ve spotu TV, kde bývalý ministr životního

prostředí M. Bursík poučoval prezidenta
Klause, že by měl do těch křišťálových lustrů
na Hradě dát úsporné kompaktní zářivky. Ty
ověsy (jak se správně nazývají ta skleněná
cingrlátka) mají totiž jediný úkol – rozložit
světlo zpět na jednotlivé barvy duhy, a smys-
luplně rozkládat lze jen zdroj se spojitým
spektrem, tedy sluneční nebo žárovkové
světlo. Takže tam patří jedině a pouze žá-
rovky!

Pracovna, kancelář: Pokud v ní pracu-
jeme i přes den, pak nejlepší volbou jsou zá-
řivky, lhostejno zda lineární nebo kom-
paktní, s barvou světla denní. A pokud v ní
nepracujeme až do noci, tak můžeme použít
i zdroje LED.

Ložnice: Jako centrální světlo bude asi
nejvhodnější kompaktní zářivka teple bílé
barvy, lampička pak se žárovkou či krátkou
zářivkou. A pokud chceme v klidu a rychle
usnout, tak v žádném případě ne LED!

Dětský pokoj: Dokud jsou děti malé a
doma i přes den, je možno svítit stropními
zářivkami denní barvy či lampičkami LED,
pokud je využíván především v noci, pak
osvětlení podobně jako v ložnici. Nevhodné
jsou žárovky, které mohou dostat přímý
zásah a střepy mohou popálit či pořezat děti.

Kuchyně: Protože zde bývá spousta tepel-
ných spotřebičů a pracuje se zde i fyzicky, tak
jsou lepší zdroje s chladnějšími tóny, tedy
bílé. A abychom si při krájení šnitlíku ne-
uřízli i prst, tak je nezbytné osvětlení, které
netvoří stíny, tedy nejlépe řada lineárních zá-
řivek. Jejich vhodné umístění je buď pod ku-
chyňskou linkou nebo naopak nahoře na ní
s osvětlením stropu. Tolik nyní nabízené je-
jich módní retrofity (náhrady) ve formě
pásků LED zde nedávají žádný smysl (leda
tak pro obchodníky).

Chodby: Požadujeme rychlé rozsvícení a
pokud v nich nezhasínáme, pak i dlouhou
dobu života. Tomu vyhovují zdroje LED.
Pokud ale v ní svítíme jen sporadicky, pak na
době života nezáleží a mnohem levnější je
použít obyčejnou žárovku.

Komory a sklepy: Požadujeme okamžité
rozsvícení a svítíme jen krátce, takže volba je
jednoznačná – žárovka.

Společné prostory bytových domů: Nej-
vhodnější se jeví takový zdroj, které nezavdá
chmatákům příčinu k jeho uzmutí, tedy kla-

sická žárovka. Pokud se v nich ale svítí trvale,
pak nejlevnější lineární zářivka na stropě
(špatně se odmontovává a přenáší).

Výlohy obchodů: Zde je třeba mít
úsporný zdroj s dlouhou životností a s věr-
ným podáním barev, tedy s Ra faktorem nad
95, což nejlépe splňuje při celkovém osvětlení
lineární zářivka neutrální bílé barvy nebo při
bodovém osvětlení halogenidová výbojka. 

Vánoční stromky, diskotéky či slav-
nostní a dekorativní osvětlení: Jedině řetězy
LED - mají malou spotřebu, dlouhou život-
nost, spoustu barev, jsou lehké a malé a
mohou blikat dle libosti.

Venkovní prostory: Pokud se v nich svítí
trvale, tak zde mají svůj prostor všechny
úsporné zdroje světla od výbojek až po LED
zdroje snad kromě lineárních zářivek, u
nichž se ochlazením snižuje jejich výkon.

Vše, co je na baterky (ruční svítilny, za-
hradní světla, nouzová svítidla): Jedno-
značně LED kvůli nízké spotřebě, dlouhé
životnosti a možnosti solárního napájení.

Reflektory automobilů: Kdo má dost
peněz, pak LED, které lze ideálně zaostřit.
Kdo méně, tak xenonky, halogenky a nako-
nec běžné žárovky. Pro brzdová světla ale je-
dině rudé LED – těch několik desetin
vteřiny, o které se rozsvítí rychleji než žá-
rovka, může někdy zachránit i život!

Ulice měst a vesnic: Výkonný, úsporný
zdroj s vysokým Ra faktorem (to abychom
poznali souseda), tedy nejlépe lineární či
kompaktní zářivky (které jsme oproti Ra-
kousku v padesátých letech nesmyslně vyhá-
zeli a nahradili výbojkami), halogenidové
výbojky a nyní i zdroje LED.

Silnice: Vysoký výkon a účinnost a dlou-
hou životnost zaručují vysokotlaké sodíkové
výbojky.

Podchody a tunely: Požaduje se výkonný,
úsporný a levný zdroj, tedy levná lineární zá-
řivka, nebo sodíková výbojka, lhostejno zda
vysokotlaká nebo nízkotlaká.

Vlaková nákladní seřadiště: Cokoliv, co
hodně svítí a má dlouhou životnost (kdo by
po těch stožárech taky furt lezl), na ostatních
parametrech nezáleží, tedy nízkotlaké sodí-
kové výbojky.

Autor:
JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura
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Firma E.T.A. S.P.A. byla založena v
roce 1978 v Itálii a má tak dlouholeté
zkušenosti se zpracováním ocelových

plechů, nerezové oceli a extrudovaného hli-
níku. Jako výrobce vysoce kvalitních inova-
tivních řešení pro průmyslovou automati -
zaci, distribuci energie nízkého napětí, IT
podnikání nebo do výbušného prostředí,
patří mezi špičku ve svém oboru. Skříně jsou
certifikovány pro použití na všech význam-
ných světových trzích, např. v Evropské unii,
USA, Kanadě, Ruské federaci a dalších. Pro
splnění náročných požadavků jsou k dispo-
zici speciální provedení skříní (elektromag-
netická kompatibilita, seismická odolnost,
do výbušného prostředí).

V naší nabídce najdete:
- rozvaděčový systém ENUX
- nástěnné skříně ST
- nerezové skříně ECOR.

Rozvaděčový systém ENUX 
– samostatně stojící skříně
Jedná se o komplexní řadu skříní, která

splní jakýkoliv požadavek: standardně nabí-
zíme 90 velikostí rámů s cílem uspokojit ja-
koukoliv potřebu s ohledem na instalace
samostatných aplikací – od nejmenších až po
ty největší. Ke skříním máme skladem široké
příslušenství – příčky, ventilátory, mřížky,
mezipanely, částečné panely, sady pro spo-
jení skříní, kapsy na dokumentaci, závěsná
oka, osvětlení, dělicí plechy, přístrojové rošty,
můstky, krycí panely, různé typy zámků atd.
Skříně je možné spojit i zády k sobě nebo
provést rohové spojení, použít vnitřní nebo
boční dveře, propojovací mosty, 19" pevné
nebo otočné rámy a podobně.

Technické parametry:
- krytí IP55
- mechanická odolnost IK10
- RAL 7035
- barva podstavce, stropu a kliky RAL 5020.

Flexibilita jako základní
výhoda
Rozvaděčový systém ENUX je stan-

dardně dodáván rozložený po jednotlivých
dílech, což šetří prostor a usnadňuje mani-
pulaci. Kompletní skříň včetně montážního
panelu a podstavce se skládá z devíti dílů. K
montáži skeletu stačí pouze osm šroubů. Na
vyžádání je možné provést montáž kon-
strukce skeletu, v případě potřeby vám pora-
díme s montáží přímo u vás. Nabízíme vám
i zhotovení otvorů do rozvaděče, např. pro
zobrazovací nebo měřicí zařízení, signálky,
atd. Systém ENUX je možné dodat ve vámi
požadované barvě RAL v příznivých termí-
nech.

ELKOV elektro
výhradní distributor rozvaděčových
skříní E.T.A. v České republice
Společnost ElKoV elektro a.s., která se již téměř 30 roků zabývá prodejem
elektroinstalačního materiálu a svítidel, se v loňském roce stala výhradním
distributorem rozvaděčových skříní E.T.a. pro Českou republiku.

Skříň ENUX s otočným 19" rámem.
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Přínosy:
- nové konstrukční řešení  
- vysoká životnost
- vysoce odolné materiály
- řešení i pro náročné aplikace 
- široká nabídka konfigurací a rozměrů 
- flexibilita 
- pevná konstrukce a inovativní zavírání
- bezpečnost a spolehlivost 
- vysoká estetická úroveň 
- moderní design.

Kromě systému ENUX jsou v
ELKOV elektro skladem ná-
stěnné skříně ST v krytí IP66 s
montážním panelem, a to roz-
měry od 200 × 300 × 150 mm do
1 200 × 1 200 × 300 mm. Skla-
dem držíme i nerezové skříně
ECOR (AISI304L) v krytí IP66 s
montážním panelem, v rozmě-
rech od 200 × 300 × 150 mm do
800 × 1 200 × 300 mm.

2  Plné dveře EUPO se sloupky Prosklené dveře EUPV se sloupky   2   
Zadní zákryt EURE se sloupky  3  

1  Strop + dno EUTF

Stavebnicový systém ENUX

Tučně označené rozměry
jsou skladem.

ElKoV elektro a.s.
Ing. Pavel Janšta

e-mail: pavel.jansta@elkov.cz
tel.: 777 736 896

Kompletní katalog rozvaděčových skříní
E.T.A. je k dispozici ve všech provozovnách
ELKOV elektro nebo na webových strán-
kách www.elkov.cz/sortiment-eta.
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Satelitní internet TooWaY je vysoko-
rychlostní internet dostupný v celé Čr,

jakož i v celé Evropě.  Tuto službu 
v České republice zabezpečuje společ-

nost INTV, spol. s r.o., která je výhrad-
ním poskytovatelem celého portfolia

služeb TooWaY.

internet
přes
satelit

TOOWAY

TOOWAY je díky své obrovské satelitní
kapacitě srovnatelný s klasickým interneto-
vým připojením. V dnešní době, kdy je ve
velké oblibě připojení prostřednictvím WiFi
sítí a LTE konektivity, je ideálním řešením
právě pro lokality, kde zatím infrastruktura
pevného, WiFi nebo LTE připojení chybí.

Právě nezávislost na komunikační infra-
struktuře je vhodná pro uživatele bez nut-
nosti zjišťování stavu místní infrastruktury v
místě používání. Je využívána jako jedna z
možností připojení pro složky IZS České re-
publiky. V letních měsících je tato služba po-
měrně často využívána pro zabezpečení
internetového připojení při venkovních kul-
turních nebo sportovních akcích, ale např. i
pro dětské tábory, rekreační střediska apod.

Služba TOOWAY je nabízena v několika
různých balíčcích, které jsou z hlediska pa-
rametrů koncipovány tak, aby v maximální
míře splnily požadavky zákazníků. Není
nutné se zavazovat k dlouhodobým závaz-
kům, službu je možné využívat tzv. sezónně
s možností přerušení na období, kdy se ne-
předpokládá dlouhodobější využívání.
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Co vám se službou TOOWAY
můžeme nabídnout:
• poradenskou činnost pro výběr služby dle

požadavků zákazníka
• rychlost uzavření smluvního vztahu, odes-

lání HW zákazníkovi
• vysokou dostupnost služby bez závislosti

na komunikační infrastruktuře
• vysokou rychlost (až 50/10 Mbps) a spo-

lehlivost (99,5 %)
• cenově dostupnou službu
• flexibilitu konfigurace služby v průběhu užívání
• možnost pronájmu zařízení
• instalaci služby “na klíč“ vyškoleným per-

sonálem za jednotnou cenu v celé ČR
• vyškolení pro vlastní instalaci a aktivaci

služby, případně technickou pomoc po te-
lefonu při instalaci

• nepřetržitou 24/7/365 podporu spočívající
v dohledu služby s možností vyřešit větší
část případných problémů online.

Souprava TOOWAY obsahuje:
• parabolu 75 cm
• jednotku vysílače a přijímače – TRIA
• modem pro satelitní internet s výstupem

LAN 10/100
• síťový adaptér pro modem
• UTP kabel s konektory pro připojení k po-

čítači.
Zařízení je navrženo především jako sa-

moinstalační. Tuto možnost využívá cca 80 %
našich zákazníků. V případě, že si zákazník
přebírá HW u INTV, standardně provádíme
školení k sestavení antény, její zaměření na
satelit a aktivaci služby. V případě požadavku
na instalaci na klíč je zajišťována odborná

montáž po celé ČR, a to buď pracovníky spo-
lečnosti INTV nebo prostřednictvím vyško-
leného personálu našeho smluvního
partnera. Tím je zajištěna jednotná cena in-
stalace v rámci celé republiky. 

Více informací týkajících se nabízených
služeb, jakož i informací o ostatních
službách společnosti INTV, je možné 

získat na intv.cz nebo na telefonu 
+420 224 222 802. 
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za svůj designový 
jazyk svítidel 

SCALE

a cenu
German 
design 
award 

získává… 
LEDVANCE 

lEDVaNCE IndivilED®
je jednou z rodin svítidel, 

u kterých bylo typickým způ-
sobem implementováno
provedení „SCalE“, které 

zvítězilo v soutěži German
Design award 2019.

obrázky: lEDVaNCE
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Přenesení takových kvalit jako je od-
vaha, dynamika a flexibilita start-
upové společnosti zabývající se

osvětlením do moderního designu výrobků
při zprostředkování emocionálního aspektu
světla – to byla výzva, které čelil projektový
tým LEDVANCE spolu se svým partnerem
Phoenix Design, když byl v polovině roku
2017 pověřen úkolem vytvořit designový
jazyk pro rychle rostoucí řadu LED svítidel
pro profesionální osvětlování.

Multidisciplinární tým se tohoto mamu-
tího úkolu zhostil nepochybně skvěle. Odezva
zákazníků na svítidla v provedení „SCALE“
na loňském veletrhu Light + Building ve
Frankfurtu nad Mohanem byla vynikající. 

Cena German Design Award je nyní dal-
ším působivým důkazem, že společnost  
LEDVANCE se svým provedením svítidel
„SCALE“ drží prst na tepu doby.

První svítidla, ve kterých se nový jazyk
„SCALE“ již podepisuje, jsou svítidla Track -
light Spot navržená pro akcentované osvět-
lování v prodejnách a svítidla IndiviLED®

využívaná v kancelářských prostorech. Obě
rodiny jsou již obchodně dostupné. Prove-
dení „SCALE“ bylo dosaženo celkovým
zmenšením, avšak se zachováním sofistiko-
vaného celkového vzhledu, lineárními tvary,
chytře zvýrazněnými funkčními detaily a ty-
pickým “podpisem“- trojrozměrným, hma-
tatelným logem LEDVANCE.

„Naším provedením „SCALE“ jsme
chtěli vytvořit estetickou hodnotu přesa-
hující prostou funkci svítidel, která na-
váže na emocionalitu světla, bude působit
na naše zákazníky a bude mít velký efekt
rozlišení. Tato cena je pro společnost 
LEDVANCE a našeho partnera Phoenix
Design velkou poctou, a osobně jsem z je-
jího udělení velmi šťastná,“ říká Heidi 
Babutzka, projektová manažerka pro projekt
designu společnosti LEDVANCE. 

Více informací o provedení „SCALE“ 
naleznete v angličtině v našem YouTube

videu a na našich webových stránkách
www.ledvance.com/scale.

odvážné, dynamické a flexibilní objevování nových cest v osvětlovacím průmyslu – to je
to, co charakterizuje společnost lEDVaNCE jako start-upovou společnost zabývající se
osvětlováním, podpořenou více než stoletou historií. Takovéto vnímání sebe sama převe-
deno do moderního designu a využito k inovaci osvětlovacích výrobků představuje de-
signový jazyk „SCalE“, který byl poprvé představen na loňském veletrhu light + Building.
Nyní byl vyhlášen jako jeden z vítězů ceny German Design award 2019 v kategorii light. 

Tracklight Spot pro osvětlování prodejen
je dalším příkladem provedení „SCalE“
společnosti lEDVaNCE, které zvítězilo 
v soutěži German Design 
award 2019.

obrázky: lEDVaNCE

oceněný cenou German Design award 2019: 
designový jazyk svítidel „SCalE“ společnosti lEDVaNCE.

www.ledvance.cz
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To přináší požadavky na větší prostor
datových center, serveroven i uzlo-
vých datových rozvaděčů. Snaha o

zvyšování hustoty osazení datových rozva-
děčů použitím HD Patch Panelů 48portů/1U
řeší pouze část problémů s místem a navíc
generuje problém další. Pokud vytvoříme
pro demonstraci problému teoretický model,
ve kterém bude v datový rozvaděč 42U plně
osazen pouze Patch Panely, tak ve standardní
hustotě do něj povede 1008 kabelů. Při po-
užití HD Panelů je to dvojnásobek – tedy
2016. Takové osazení datového rozvaděče v
praxi bývalo dříve naprostou výjimkou.
Dnes se s takovým řešením při použití ver-
tikálních organizerů kabelů a lomených
Patch Panelů setkáváme častěji.

Samozřejmě, že datové kabely rozvodů
budovy je nutné umístit do úložného mate-
riálu tras (kabelové i parapetní žlaby, lišty
atd.). Náhle vzniká problém s počtem ka-
belů, kapacitou a velikostí příslušné trasy.
Tedy „Kam s ním?“.

Pokusme se zamyslet nad alespoň částeč-
ným řešením problému. V současné době se
naprostá většina kabelážních systémů reali-
zuje v kategorii 6A se šířkou pásma 500MHz,
která je určena pro přenos 10GE. Někteří
uživatelé ji mají ve stíněném provedení a ne-
tuší, jaké problémy jim to pro přenos 10GE
přinese. Jiní ji mají v provedení nestíněném
a tím se naprosté většině přenosových prob-
lémů vyhnou. Hlavní problém UTP kabelů
Cat.6A, který museli konstruktéři kabelů vy-

řešit, jsou přeslechy mezi páry sousedních
kabelů ve svazku, tzv. Alien přeslechy. 

Standardní UTP kabely Cat.6A mají vněj-
ší aproximovaný průměr mezi 10 a 11 mm. Je
to dáno vloženým distančním segmentem,
H-křížem, tloušťkou či tvarem pláště nebo
jiným technickým opatřením, které má jen
jediný účel – vzdálit kabely od sebe (ve
svazku). Tím se sníží právě úroveň Alien pře-
slechů. Negativní dopad je ovšem na po-
třebné místo. 

Z toho důvodu byla vyvinuta konstrukce
kabelů, která nepoužívá tato rozměrová ře-
šení, ale využívá tzv. Alien bariéru. Ta na
první pohled připomíná stínění, ale je z obou
stran nevodivá a nedá se uzemnit. Důsled-
kem je průměr kabelů cca 7 mm. 

platí i pro datové kabely 
a Patch Cordy

nerudovské
„kam s ním?“

Fenomén současné doby - 4. průmyslová (a kdoví jaká ještě) revoluce, internet věcí (a kdoví čeho ještě dalšího), regulace,
automatizace, robotizace, řídicí systémy, přístupové systémy, oko velkého bratra – kamerové systémy, sledovací systémy,
konsolidované systémy a mnoho dalších, u nichž běžný smrtelník ani netuší k čemu jsou a co to “sprosté slovo“ v jejich
názvu vlastně znamená. Důsledkem toho je, že počet připojených zařízení k internetu i k vnitřním sítím roste takovou
rychlostí, že již nemá smysl vypracovávat statistiky řádu tisíců, ale uvádí se v milionech.

Příklad vysoko-hustotního
osazení datového rozvaděče.
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Nové řešení díky menšímu průměru ka-
belu i svazku představuje úsporu minimálně
30 % potřebného průřezu trasy. To už je na-
tolik významná změna, která může nakonec
ovlivnit, zda se kabely do trasy vejdou nebo ne.

Další prostor, kde zápasí s nedostatkem
místa především správci sítí, je datový rozva-
děč. Je potřeba akceptovat tu skutečnost, že pro
Patch Panel 24 portů v Cat.5 i 6 je potřebný 
organizér kabelů o výšce 2U. Pro Cat.6A větší
(3 – 4U). Do toho vstoupí ještě neustále chy-
bující lidský faktor a rozvaděče jsou osazeny
organizéry výšky 1U popř. HD panely
48port/1U. Přepojovací kabely – Patch Cordy
se samozřejmě do organizérů nevejdou. 

Řešením je opět použití menších prů-
měrů – ultra tenkých Patch Cordů. Průměr
běžných Patch Cordů Cat.5 je 5 až 5,5 mm.
Cat.6 cca 6 mm a pro Cat.6A až do 7 mm.
Ultra tenké Patch Cordy se vyrábí v Cat.6 i
Cat.6A s průměrem 3,5 mm, některé kon-
strukce i s menším průměrem.

To představuje významnou úsporu místa -
přes 40 %. Navíc ochrana Plugu Patch Cordu
je záměrně krátká, aby tyto Patch Cordy vy-
hovovaly i vysoko-hustotním aplikacím. 

Třešničkou na dortu je armovaná verze
ultra tenkých Patch Cordů s průměrem 3,8 mm,
která je vhodná nejen pro průmyslové apli-
kace, ale i na cesty k notebooku.

Představené produkty mohou napomoci
s řešením v titulku vzpomenuté otázky
„Kam s ním?“.

Srovnání svazku 50 UTP kabelů UTP Cat.6a ve standardní konstrukci a s alien bariérou.
rozdíl je viditelný na první pohled.

UTP armovaný ultra tenký Patch Cord
Cat.6a průměru 3,8 mm.

UTP ultra tenký 
Patch Cord Cat.6 průměru 3,5 mm.

Výsledek demonstruje tento obrázek  –
situace zcela běžná u mnoha uživatelů.

Další informace 
naleznete na:  

www.kassex.cz

Srovnání kabelů průměru 
6 mm a 3,5 mm.
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Kromě nových technologií v oblasti automati-
zační techniky, elektromechanických i polovo-
dičových relé bude na amperu představen
amorfní křemíkový solární článek – amorton.
Tento unikátní zdroj energie s dostatečným vý-
konem pro napájení elektroniky nezatěžuje ži-
votní prostředí žádným Co2 či jinými skleníko -
vými plyny a je tak ideální ekologickou alterna-
tivou standardních baterií.

Panasonic na amperu

představí Amorton

lasery lP-S mají
dostatečný výkon
pro popis kovo-
vých dílů.

Ionizery pro bodové i plošné
odstraňování nechtěného 

statického náboje.
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Vzhledem k nízkým teplotám při
zpracování je možné při výrobě
použít různé nosné substráty jako

je sklo, plastová fólie nebo nerezová ocel. Vý-
sledkem jsou flexibilní, tenké a odolné so-
lární články, které mohou být vyráběny i ve
velmi složitých tvarech. Během finální
úpravy je snadné oddělit jednotlivé články na
substrátu a vytvořit mezi nimi sériové spo-
jení, což umožňuje získat požadovanou úro-
veň napětí.

Lasery popisují i svařují
„Nejlepší značicí inkjet je laser“, jak občas

vtipně glosují odborníci při výběru optimální
značicí technologie. A tak to ve výrobě s dů-
razem na kvalitu opravdu je. Občas nekon-
trastní či “rozsypané“ časové razítko na PET
lahvi asi katastrofu nepřinese, ale v automo-
bilovém průmyslu se musí 2D kód či text vy-
značit laserem. Jedině tak bude jistota dobré
čitelnosti i v dostatečně dlouhé perspektivě.

„Umíme popsat jehlu pro odběr krve,
střešní tašku anebo blok motoru,“ jak ří -
ká technický poradce společnosti Panasonic.

Takovéto aplikace spojuje doživotní čitel-
nost popisu, která je v automobilovém i far-
maceutickém průmyslu důležitým atribu-
tem. Každý výrobek i dílčí výrobní kroky je
třeba vhodně zdokumentovat. 

Panasonic svůj první značicí laser uvedl
na trh již v roce 1996 a od té doby stále patří
k inovátorům. Každá novinka je interně tes-
tována v plném nasazení v továrnách Pana-
sonic po celém světě. Zákazník tak má
jistotu, že sériově vyráběné zařízení je již po
všech stránkách řádně otestováno.  

Portfolio tvoří tři řady CO2 laserů a čtyři
řady vláknových FAYb laserů. CO2 lasery
jsou vhodné především pro značení různých
typů plastů, případně organických materiálů
jako papír, kůže nebo dřevo. FAYb lasery
(řady LP-M a LP-S) popisují kovové mate-
riály. Řady LP-V a LP-Z jsou vybaveny tech-
nologií MOFPA (Master Oscillator Fiber
Power) a zvládnou precizně popsat jak kovy,
tak i plasty. Lasery vybavené 3D technologií
jsou schopny ostře značit kulaté, vypouklé
nebo jinak nerovné povrchy. Řada LP-S na-

bízí krytí IP67G a je tak vhodná do nároč-
ných průmyslových podmínek. Značicí la-
sery Panasonic umožňují řízení přes RS232,
USB a digitální vstupy. Mohou tedy tvořit sa-
mostatné pracoviště, ale lze je bez problémů
integrovat do výrobní linky. Ovládat a nasta-
vovat laserové popisovače lze z PC nebo do-
tykového panelu. Ten se stává neocenitelným
pomocníkem přímo ve výrobě, kde není op-
timální prostředí pro práci na počítači.

Dříve lepili … teď svařují
V průběhu posledních let jsou standardní

technologie pro spojování plastů vytlačovány
svařováním. Obrovskou výhodou laserového
svařování termoplastických umělých hmot je
přesnost, rychlost a proces téměř bez odpadu.
Navíc oproti ostatním metodám umožňuje
spojení materiálů s minimální degradací je-
jich vlastností - spojovaný díl je jen mini-
málně zatížen mechanicky a tepelně. 

Svařovací lasery Panasonic jsou vybaveny
galvano skenerem a nepotřebují kompliko-
vaný posun svařovaného dílu. Kromě toho
svařovací laser Panasonic VL-W1 nabízí
kompaktní rozměry pro jednoduchou inte-
graci do výrobní linky. Lasery Panasonic
úspěšně svařují kryty a pouzdra senzorů, ná-
dobky na kapaliny a mnoho dalších výrobků
po celém světě.

Popis zaoblených ploch
technologií 3D – řada lP-Z.

amorton - ekologická alternativa 
standardních baterií.
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Ionizery zajistí čistotu
Čistota pracovního prostředí je jedním ze

základních faktorů při laserovém svařování
a také při každé závěrečné montáži drobných
součástek a elektroniky. V důsledku většího
množství prachu a jeho pozdějšího ulpívání
na styčných plochách, tak dochází k největ-
šímu procentu zmetkovitosti. Z toho důvodu
je vhodné a doporučované použití přístrojů
pro odstranění nechtěného statického náboje
– ionizerů. Portfolio společnosti Panasonic
zahrnuje různé druhy ionizerů, od pistolo-
vých (bodových) po lištové (prostorové)
nebo z pohledu zdroje vzduchu typy se vstu-
pem na stlačený vzduch či autonomní s
vlastním ventilátorem, u kterých není nutné
napojení na centrální rozvod stlačeného

vzduchu. Stlačený vzduch je jedním z nej-
dražších provozních médií a tímto se elimi-
nuje jeho potřeba. Tlakové rozvody jsou
mnohdy v havarijním stavu a podle dosavad-
ních výzkumů se skoro polovina vyrobeného
vzduchu “ztratí po cestě“. Z tohoto důvodu
má Panasonic, jakožto výrobce celé škály
produktů automatizační techniky, ve svém
portfoliu průtokoměry i celý systém pro op-
timální nakládání nejen v oblasti stlačeného
vzduchu, ale i vody, páry, elektrické energie
a dalších provozních nákladových položek.

Z důvodu bezpečnosti mají všechny typy
ionizerů bezpečnostními směrnicemi vyža-
dované napájení 24 V, které umožní jejich
nasazení do každé výroby. Právě díky níz-
kému napájecímu napětí a bez nutnosti na-
pojení na přívod stlačeného vzduchu se
jedná o ideální volbu do výrobních provozů
jakéhokoliv typu. 

Senzory měří i chrání
Panasonic nabízí více než 2000 různých

fotoelektrických senzorů. Senzory řady EX
jsou vhodné zejména pro přesnou detekci
objektů, kde prostor pro instalaci je velmi
omezen. Jsou jen 3 mm hluboké a vše (op-
tika, elektronika i tranzistorový výstup) je in-
tegrováno v miniaturním plastovém pouzdře
s krytím IP65. Všechny tyto senzory mají
velmi malé rozměry a dokáží s vysokou přes-
ností rychle detekovat i ten nejmenší objekt.

Vedle detekčních senzorů jsou další ob-
lastí měřicí senzory, kde řada HG-C s dobou

laserové svařování
zajistí bezpečný 
a okamžitý spoj.

Měřicí senzor HG-C 
s přesností 10 µm 

a komunikací Io-link.
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odezvy 1,5 ms dosahuje přesnosti 10 µm a
nachází uplatnění např. při výrobě 3D tiská-
ren. IO-Link jako nastupující standard v ko-
munikaci senzorů se postupně zavádí i do
produktů Panasonic. 

O bezpečnost na pracovišti se stará buď
laserový bezpečnostní skener, bodové sen-
zory nebo světelné bezpečnostní závory. 
U řady SF4D je elektronika vložena do vy-
frézovaného odlitku a jedná se tak o téměř
nezničitelný bezpečnostní prvek, který
ohlídá přístup ke stroji v délce až 15 metrů a
dobou reakce 10 ns.

Automatizační technika
Panasonic si vzájemně
“rozumí“
Portfolio společnosti Panasonic nabízí ši-

rokou nabídku mikrospínačů, vypínačů,
elektromechanických i polovodičových relé,
konektorů a senzorů, které jsou zpravidla vy-
ráběny na autonomních linkách poháněných
či řízených automatizační technikou Pana-
sonic. Jednotlivé automatizační komponenty
mají shodný komunikační protokol a tedy
jsou ideální pro vzájemnou spolupráci. Zá-
kladní pravidlo společnosti Panasonic zní:
„Naše podnikání se zaměřuje na přidanou
hodnotu našich zákazníků.“ A tento postoj
se uplatňuje jak při výrobě komponent, tak i
průmyslové automatizace. Hlavní prioritou
je tedy především vyřešení projektu a vyho-
vění přání zákazníka. V praxi tedy před sa-
motným prodejem určité technologie
přichází na řadu pečlivé testování většinou
přímo na lince zákazníka, aby se bezpečně

ověřilo, zda daný přístroj v konkrétních pod-
mínkách naprosto vyhovuje definovaným
potřebám. Pak teprve se přistupuje k sa-

motné realizaci a budoucí spolupráci. Tím to
samozřejmě nekončí, ale právě tady spolu-
práce teprve začíná.

Luděk Barták, www.panasonic-electric-works.cz

laserový popis kovů
řadou lP-V je v automo-

bilovém průmyslu již 
samozřejmostí.
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Architektonické LED osvětlení
V roce 2018 společnost McLED předsta-

vila na veletrhu ForArch v pražských Letňa-
nech zcela novou řadu úsporného LED
architektonického osvětlení.

Svítidla jsou díky vysokému stupni krytí
vhodná pro použití v exteriérech. Hodí se tak
například pro osvětlení teras, balkónů,
vchodů, fasád, zahrad, parků, ale i příjezdo-
vých cest či chodníků. 

Všechna tato LED svítidla jsou vyrobena
z hliníku a lze je připojit rovnou na 230 V. Dle
vlastních preferencí mohou zákazníci vybírat
z rozličných designů a rovněž ze dvou náhrad-
ních teplot chromatičnosti (3000 K a 4000 K). 

LED svítidla Space se zár. 5 let
Do sortimentu vedeného skladem přibyla

pouliční LED svítidla Space. Díky svému
provedení jsou určena především do parků,
jako osvětlení chodníků, pěších zón, cyklos-
tezek, obytných zón či parkovišť. LED sví-
tidla Space lze uchytit na stožár i výložník,
jsou standardně vybavena
přepěťovou ochranou 10 kV,
rozpojovací svorkovnicí, kvalit-
ním driverem značky Inventronics
a LED čipy značky Philips. Díky
kvalitnímu těsnění jsou tato LED
pouliční svítidla důkladně chráněna
proti vniknutí hmyzu i nečistot. 

Trvale skladem lze zakoupit svítidla o
wattáži 30 W (v provedení 4000 K). Na webu
www.mcled.cz je rovněž možné stáhnout i
soubory pro výpočet osvětlení v některém z
výpočetních programů. Společnost McLED
poskytuje na svítidla prodlouženou McLED
záruku v délce 5 let. 

LED prachotěsná svítidla Fabrik
Novým praktickým LED svítidlem urče-

ným díky krytí IP65 i do prašných a vlhkých
prostor jsou svítidla Fabrik. 

Svítidla Fabrik jsou dostupná v délkách 1,2
a 1,5 metru, v provedení s pohybovým senzo-
rem a také s nouzovým modulem (6 W/1 hod). 

Díky svému důmyslnému provedení jsou
svítidla plně rozebíratelná a servisovatelná.
Montáž usnadňuje vysunovací svorkovnice pro
snadné připojení přívodních vodičů. Svítidla
Fabrik jsou uvnitř prodrátovaná pro jednodu-
ché sériové zapojování většího počtu svítidel. 

Na prachotěsná svítidla Fabrik poskytuje
společnost McLED prodlouženou záruku v
délce 5 let. 

Praktický
pomocník v domácnosti 
– LED svítidlo Bit light

LED šuplíkové svítidlo Bit light je vybave -
no integrovaným akumulátorem (330 mAh)
a senzorem pro automatické rozsvícení. Díky
tomu je ideálním pomocníkem v domác-
nosti a hodí se do skříní či zásuvek – senzor
dokáže svítidlo rozsvítit v případě otevření
dvířek, případně vysunutí zásuvky. Bit light
svítí teple bílým světlem a dobíjet lze běžnou
nabíječkou k mobilnímu telefonu pomocí
přiloženého USB kabelu. Součástí balení je
praktický magnetický držák s oboustrannou
samolepkou 3M, díky kterému lze svítidlo
pohodlně sejmout a použít i jako baterku
nebo orientační osvětlení.

Přisazená LED svítidla Vanda
Sortiment interiérových svítidel společ-

nosti McLED doplnila celá řada kulatých a
hranatých přisazených LED svítidel Vanda.
Svítidla mají hliníková těla a jsou nabízena
ve wattážích od 8 do 30 W, v teple (3000 K)
a neutrálně bílé (4000 K) barvě světla. 

McLED®
vaše značka kvalitního 

lEd osvětlení
MclED s.r.o. je na českém i zahraničním trhu již zavedenou společností, která
disponuje silným zázemím a poskytuje ke svým lED produktům profesionální
servis a poradenství. Velkou výhodou jsou pro zákazníky rovněž velké skladové
zásoby ve skladu umístěném přímo v sídle firmy, ve Vestci u Prahy.

Nová architek-
tonická lED
svítidla MclED.

lED 
veřejné
osvětlení
Space.

lED svítidlo do šuplíků se senzorem
– Bit light 0,6 W.

lED prachotěsná
svítidla Fabrik.

Přisazená lED svítidla Vanda.

Na svítidla je posky-
tována prodlou-
žená McLED zá-
ruka v délce 3 roky.
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Průchozí řadové 
svorky 

Portfolio řadových WaGo svorek ze série ToPJoB®S se rozrostlo o nové verze, u nichž se vodiče připojují a odpojují za
pomoci tlačítek nebo páček. Doplňují tak již zavedené svorky s ovládáním pomocí nástroje zasunutého do odjišťovacího
otvoru. lze tak bez nadsázky říct, že WaGo má nyní v nabídce řadové svorky, které vyhoví každé myslitelné aplikaci. 

se třemi 
variantami ovládání

Průchozí řadové svorky WAGO jsou nyní
k dispozici se třemi způsoby ovládání:
pomocí páčky, tlačítka nebo ovládacího

otvoru. Výrazně se tak zvyšuje variabilita využití
svorek a zákazník dostává zásadně více mož-
ností na výběr. Ať už vyžadujete mít při zapojo-
vání vodičů obě volné ruce, nebo je pro vás
důležitá rychlost zapojení, či snad prefe-
rujete především připojení bez využití
nástrojů, pro každou volbu naleznete
v portfoliu řadových WAGO svorek
TOPJOB®S vhodnou alternativu.
Nové svorky jsou zároveň kompa-
tibilní se stávajícím můstkovým
propojovacím systémem a dobře
známými popisovacími mate-
riály. Samozřejmostí u všech va-
riant je pak možnost připojování
plných a vícedrátových vodičů, ale
i jemně laněných vodičů osazených du-
tinkou přímým zasunutím do svorky (metodou
Push-in). V neposlední řadě je i u nových svo-
rek zachována možnost zkoušení připojení.

3 varianty ovládání: páčkou,
tlačítkem, ovládacím otvorem.
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Páčky
Páčka, s níž uživatel ovládá zajištění kon-

taktního místa, se v posledních letech stává
poměrně významným charakterovým rysem
novinek z dílny WAGO. Asi není třeba před-
stavovat instalační svorku řady 221, která je
bezesporu největším tahounem páčkové bez-
nástrojové myšlenky. Nyní i v oblasti řado-
vých svorek naleznete celou sérii věnovanou
manipulaci s vodiči bez použití nástrojů.
Díky ovládací páčce nemůže být otevírání a
zavírání kontaktního místa jednodušší. Vý-
hody, které plynou z tohoto snadno použi-
telného a intuitivního konstrukčního řešení
svorky, se naplno projevují především při za-
pojování v provozu. Páčky zůstávají v ote-
vřené poloze a umožňují tak souběžně
připojovat nesnadno ohebné vodiče s velkým
průřezem. Díky technice Push-in CAGE
CLAMP® je možné plné a vícedrátové vodiče,
ale i jemně laněné vodiče opatřené plynotěs-
nou dutinkou, připojovat přímým zasunutím
do svorky bez nutnosti odjišťovat páčku.

Přednosti:
• Snadné a intuitivní odpojování všech

druhů vodičů rukou.
• Páčka ovládá a udržuje kontaktní místo

otevřené bez jakékoliv námahy. Díky
tomu máte volné obě ruce na zapojo-
vání.

• Poloha páčky jasně indikuje, zda je kon-
taktní místo otevřené nebo zavřené.

• Díky vstupům pro vodiče ze strany lze
snadno připojit i obtížně ohebné vodiče. 

Tlačítka
Systém řadových svorek TOPJOB® S nyní

nabízí také varianty s tlačítky. Řadové svorky
s tlačítky jsou k dispozici pro jmenovité prů-
řezy 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 a 16 mm2 (18, 16, 14,
12, 10, 8 a 6 AWG). V nabídce jsou varianty

pro dva, tři nebo i čtyři vodiče. Kontaktní
místo se otevírá pomocí tlačítka, které stisk-
nete jakýmkoli běžným nástrojem. Oranžové
tlačítko umožňuje jasně a rychle odlišit akční

člen od vstupu vodiče. Srdce všech řado-
vých svorek TOPJOB®S, tedy i těchto
tlačítkových, tvoří připojovací technika

Push-in CAGE CLAMP® umožňující
připojení vodičů zasunutím bez nástrojů. 

Přednosti:
• K otevření kontaktního místa pomocí

tlačítka můžete použít libovolný běžný
nástroj.

• Zapojení i odpojení vodiče je velmi
rychlé – zmáčknete, zapojíte / odpojíte,
uvolníte.

• Intuitivní ovládání – oranžová barva
zvýrazňuje tlačítko.

Ovládací otvor
Řadové svorky TOPJOB®S vybavené ovlá-

dacími otvory jsou již v portfoliu WAGO
dobře známé. Umožňují snadno připojovat
vodiče pomocí vhodného ovládacího ná-
stroje. Nástroj používaný při připojování
jemně laněných vodičů zůstává zasunutý v
ovládacím otvoru, dokud nedokončíte zapo-
jení. Kontaktní místo se zasunutým nástro-
jem setrvává otevřené a ruce tak máte volné

pro manipulaci s vodičem. Sortiment těchto
řadových svorek se i díky své historii vyzna-
čuje vedle výše uvedených výhod hlavně šíř-
kou a flexibilitou celé produktové série.
Kromě jednopatrových svorek s velkým roz-
sahem průřezů připojovaných vodičů od
0,14 mm2 do 25 mm2 (24 – 4 AWG) jsou k
dispozici i dvou-, třípatrové a také funkční
svorky pro jakýkoli způsob využití.

Přednosti:
• Ovládací nástroj zůstává v odjišťovacím

otvoru, dokud nedokončíte připojování.
• Kontaktní místo je jasně vyznačeno za-

sunutým ovládacím nástrojem.
• Vstup pro vodič zůstává se zasunutým

nástrojem otevřený a ruce tak máte
volné pro zapojování.

Kontakt:
Zdeněk Štěpka, marketing

+420 737 215 956
zdenek.stepka@wago.com

Instalační svorka 
řady 221.

Páčková verze vybrané 
řadové svorky 
ToPJoB®S.
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nové molekuly dokáží zvrátit
ztrátu paměti 
spojenou se 
stárnutím

"V současné době neexistují žádné léky
k léčbě kognitivních poruch, jako je
ztráta paměti, ke které dochází při de-
presi, jiných duševních chorobách a při
stárnutí," říká Dr. Etienne Sibille, zástupce
ředitele Výzkumného ústavu pro výzkum
duševního zdraví v Torontu.

Navzdory mnoha problémům ve vývoji
léků proti duševním nemocem, je nyní velmi
slibný vývoj a výzkum jedinečných slouče-
nin, které cíleným způsobem aktivují poško-
zené receptory mozku způsobující ztrátu
paměti. Jak uvádí Dr. Sibille je ještě zapotřebí
řady studií než výzkum přejde do další fáze
testování. Nejprve bylo potřeba identifikovat

specifické poškození receptorů mozkových
buněk v neurotransmiterním systému
GABA. Poté se prokázalo, že toto poškození
pravděpodobně způsobuje výkyvy nálady a
ztrátu paměti při depresích a vlivem stárnutí.

Jedna dávka těchto nových molekul byla
podána v předklinických modelech ztráty pa-
měti vyvolané stresem. O třicet minut později
se výkon paměti vrátil na normální úroveň.
Tento experiment byl pak proveden více než
15krát. V dalším experimentu zahrnujícím
předklinické modely stárnutí došlo k rych-
lému navrácení paměti a výkonnost mozku se
po podání zvýšila na 80 %, čímž v podstatě
dosáhla úrovně běžné u mladých lidí nebo

běžné v raných stádiích dospělosti. Toto zlep-
šení trvalo při denní léčbě více než dva mě-
síce. Je předpoklad, že se molekuly začnou
testovat v klinickém výzkumu už za dva roky.

"Prokázali jsme, že naše molekuly vstu-
pují do mozku, jsou bezpečné, aktivují
cílové buňky a dokáží zvrátit ztrátu pa-
měti," říká Dr. Sibille. 

Pokud budou další testy úspěšné, mož-
nosti jejich využití jsou široké. Zatím neexis-
tuje dostatečná léč ba duševních nemocí, ale
nový objev naznačuje, že molekuly mohou
pomoci zabránit ztrátě paměti na počátku
Alzheimerovy nemoci a tím potenciálně od-
dálit její nástup. –r–

Nové terapeutické molekuly slibují odvrácení
ztráty paměti související s depresí a stárnutím.

Tyto molekuly nejen rychle snižují příznaky
ztráty paměti, ale pozoruhodně zřejmě také

obnovují základní funkce mozku, které
souvisí se ztrátou paměti a demencí.

Foto: CanStock Photo
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Vestavný počítač DX-1000 obsahuje
bohaté I/O rozhraní, včetně 1x
DVI-I, 2x DisplayPort, 2x Intel

GbE LAN, 8x USB 3.0 a 4x sériové porty RS-
232/422/485. Navíc jsou podporovány 4x
mini PCIe sloty s 1x slotem pro SIM, které
povyšují DX-1000 na komunikační rozbočo-
vač pro různá bezdrátová připojení, jako jsou
GPS, Bluetooth, WiFi a WWAN. 

Se dvěma pozicemi pro 2,5" mechaniky
SATA HDD/SSD s možností výměny za pro-
vozu a podporou RAID 0/1 poskytuje systém

vysokou datovou propustnost nebo úplnou
redundanci dat.

DX-1000 je elitní výrobek z produktové
řady Diamond. DX znamená Diamond Ex-
treme a je speciálně navržen pro výkonné
pracovní stanice s kompaktní velikostí 
v rámci portfolia produktů Cincoze. 

Díky svému aplikačně řešenému designu
je ideální pro tovární automatizaci, strojní vi-
dění, monitoring ve vozidlech a mobilní sledo -
vání. Je také vhodný pro aplikace s ome zeným
prostorem a náročné pracovní prostředí.

DX-1000 je určen do provozních teplot
od -40 do + 70 ° C. Nabízí široký rozsah na-
pájení (9 ~ 48 VDC), vysokou toleranci vůči
vibracím a šokům (5/50 Grms). Další výho-
dou je zcela cable-less systém, kdy vše je in-
tegrováno přes konektory, který zajistí
podstatně prodlouženou životnost a vysokou

dostupnost systému. Systém nabízí flexibilní
možnosti uchycení včetně držáku VESA, dr-
žáku na stěnu, držáku na DIN lištu a mož-
nosti bočního držáku pro splnění různých
instalačních prostředí. 

Kromě toho prošel počítač DX-1000 cer-
tifikacemi EN50155 / 50121-3-2 a E-mark,
což jej činí vhodným pro kolejové vozy 
a automobilové aplikace. c

Vestavný počítač CINCOZE
DX-1000 to je extrémní výkon
při minimální velikosti
Novinka DX-1000 je výkonný počítač, který je navíc vybaven originálními technologiemi CMI a CFM společnosti Cincoze,
které nabízejí rychlé řešení pro zákazníka bez rizik na další vývoj a vyšší náklady. Díky podpoře rozšiřujících modulů CMI
a CFM jako jsou 2x napájené sériové porty, 16x izolované digitální vstupy / výstupy, LAN porty 4x GbE M12 / RJ45, funkce
PoE a monitoring startování vozidla, umožňuje počítač  DX-1000 uživatelům konfigurovat tyto systémy efektivně a dle
konkrétního požadavku.
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Elon Musk krátce po úspěšném startu
řekl reportérům, že byl startem zcela
emociálně vyčerpán. Základním cílem

jeho raketové společnosti od jejího založení
v roce 2002 bylo vyslání lidí do vesmíru. To
by se mělo uskutečnit už letos v létě.

„Trvalo nám 17 let než jsme se dostali do
tohoto bodu“, řekl Musk a dodal: „Stálo
nás to hodně úsilí a obětování.“

Premiérový start se ale uskutečnil bez lidí.
V křesle pro astronauty byla figurína s čidly.
„Říkáme jí smartie a jmenuje se Ripleyová,“
sdělil představitel společnosti SpaceX Hans
Koenigsmann na předletové tiskové konfe-
renci. Jde o připomínku Ellen Ripleyové,
hlavní postavy filmu Vetřelec.

SpaceX je jednou ze dvou komerčních
společností, které si NASA vybrala k dopravě

astronautů na vesmírnou stanici. Druhou
společností je Boeing, která dopraví astro-
nauty ve svých kosmických lodích CST-100
Starliner a v raketách Atlas V. NASA pode-
psala se společností SpaceX smlouvu ve výši
2,6 miliardy dolarů již v roce 2014, aby pro
astronauty vyvinula kosmickou loď Crew
Dragon. Boeing od NASA získal 4,2 miliardy
dolarů na podporu vývoje lodí Starliner.

Když kosmické lodě Space Shuttle přestaly
v roce 2011 létat, NASA tím ztratila možnost
vyslání svých kosmonautů na Mezinárodní
vesmírnou stanici. Takže od té doby tuto
službu Americké vesmírné agentuře zajišťuje
ruská kosmická loď Soyuz. Je to dost ná-
kladné, vyslání jednoho astronauta na ISS
stojí 81 milionů dolarů. Současné lety pro
NASA tak fakticky zajišťuje Rusko, což není
mnoha Američanům zrovna po chuti. Navíc

plánování startů nemají zcela pod kontrolou,
pokud Soyuz bude mít z nějakého důvodu
delší dobu výpadek, NASA by neměla jinou
alternativu, jak dostat své lidi do vesmíru. To
jsou hlavní důvody, proč se NASA posledních
deset let všemožně snaží najít způsob, jak do-
pravit do kosmu své astronauty americkými
vesmírnými loděmi. 
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Datum čas (SEČ) Manévr
2. března 8:49 Start z mysu Canaveral
3. března 11:51 Připojení k ISS (ve výšce 400 km)
3. března 14:07 Otevření průlezu mezi lodí a ISS
7. března 18:20 Uzavření průlezu
8. března 8:30 Odpojení od ISS
8. března 13:50 Zážeh motorů pro let zpátky
8. března 14:45 Přistání v oceánu

Průběh letu Crew Dragon

V sobotu 2. března 2019 v 8:49 SEČ poprvé odstartovala kosmická loď Crew Dragon Muskovy společnosti SpaceX z Kennedyho
vesmírného střediska na Floridě. Její cíl byla Mezinárodní kosmická stanice (ISS). Následující den se úspěšně spojila pomocí
dokovacího modulu s kosmickou stanicí, ke které byla připojena 5 dnů. Americká astronautka Anne McClainová si poprvé ve
vesmíru vyzkoušela pobyt v Crew Dragonu, kam se dostala poklopem z ISS. Jednalo se o první demonstrační misi Crew Dra-
gonu a zároveň jeho první let k ISS, který na figuríně se senzory demonstroval možnost létání také s lidskou posádkou.

Start Crew Dragon 
byl úspěšný. 
Musk teď může poslat 
lidi do vesmíru

Vizualizace dokování lodi Crew Dragon k ISS.

Elon Musk před modulem Crew Dragon.

Zdroj: NASA

*
*
*
*

* plánované časy následujících manévrů byly po uzávěrce Voltů
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Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. před-
stavuje novinky na českém a sloven-
ském trhu v oblasti termokamer nejen
pro prediktivní údržbu od výrobce
profesionálních termokamer InfraTec.

Společnost InfraTec, sídlící v nedalekých
Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí
technikou v oblasti infračerveného sní-

mání pro většinu aplikací vyžadujících infra-
červenou techniku. Od termokamer pro
oblast údržby, přes špičková řešení pro oblast
vědy a výzkumu až po dodání a zprovoznění
kompletních infračervených systémů na klíč.

Právě díky rozsáhlým zkušenostem mohli
vývojoví pracovníci společnosti InfraTec im-
plementovat velmi zajímavé funkce i do ter-
mokamer, které jsou určeny primárně pro
aplikace běžné v prediktivní údržbě. 

Ruční termokamera InfraTec HD nabízí v
současné době nejvyšší dostupné rozlišení

bolometrického detektoru 1024 x 768 pixelů.
Tato termokamera může být navíc dovyba-
vena zabudovaným optomechanickým roz-
kladem obrazu – MicroScan, díky kterému se
zvýší výsledné rozlišení až na 2048 x 1536 pi-
xelů!  Optomechanický rozklad je celosvětově
jediné řešení umožňující navýšit rozlišení ter-
mogramu na základě skutečně změřených
hodnot (i v případě umístění kamery na sta-
tiv), zatímco jiná řešení při pevném umístění
umožňují pouze teoretický dopočet a inter-
polaci hodnot. Současně toto řešení vyniká
špičkovou spolehlivostí zaručující dlouho-
dobý provoz bez závad. Tato unikátní funkce
MicroScan spolu s vynikající teplotní citli-
vostí až 20 mK zajistí termogramy s nejlepším
možným zobrazením. Komfort a efektivitu
obsluhy navíc zvýší velký a přehledný displej
a hledáček s dioptrickou korekcí. Na těle ter-
mokamery jsou manuální tlačítka, jejichž
funkci lze individuálně nastavit a uložit do

paměti termokamery. Každý uživatel si tak
jednoduše přizpůsobí termokameru svým
požadavkům. Zároveň je již standardem
kamer InfraTec zabudovaný mikrofon a re-
produktor pro vytvoření audiokomentáře
přímo při měření. Termokamera umožňuje
snímat rychlostí až 240 Hz a záznamy lze jed-
noduše ukládat na SD kartu. Termokameru
je možné dovybavit příslušenstvím ve formě
převodníku měřené teploty na napěťovou
úroveň, rychlonabíječi baterií, kabely a samo-
zřejmě velkým množstvím objektivů. Při mě-
ření jednotlivých součástek se s vhodným
objektivem lze dostat na velikost hrany plo-
chy, kterou zabere jeden pixel, 17 µm. Mikro-
skopická rozlišení jsou nejčastěji potřeba v
R&D a kontrolách již existujících prvků pro
DPS. V kombinaci s vysokou snímací fre-
kvencí až 240 Hz a vysokou citlivostí 20 mK
zajistí výbornou viditelnost i těch nejrychlej-
ších a nejmenších teplotních projevů.

Termokamery InfraTec 
skutečně profesionální systémy „Made in Germany“
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Pro aplikace v automatizaci, vyžadující
snímání infračervenou kamerou, nabízí spo-
lečnost “TMV SS“ spol. s r.o. stacionární ka-
mery InfraTec řady HD a HDx. Tyto odolné
termokamery, určené do průmyslových pro-
vozů s rozlišením detektoru od 640 x 480 px
až po 1024 x 768 px, s možností optomecha-
nického navýšení obrazu až na 2048 x 1536
pixelů, mohou být dodány včetně zvýšené
třídy krytí až IP67. Není tedy nutné termo-
kameru umístit do dalších ochranných
krytů. Samozřejmostí jsou vysoce odolné
LEMO konektory, široká paleta možných
rozhraní včetně rychlého GigE Vision, popř.
WLAN. Kamera umožňuje využívat pokro-
čilé funkce jako např. trigerování pomocí ex-
terních vstupů, nastavení automatických
digitálních, analogových alarmů teploty atd.
Stejně jako přenosná termokamera InfraTec
HD(x) umožňuje i stacionární InfraTec
HD(x) head připojení externího převodníku
teplota/napětí. Teplotní rozsah termokamery
je od -40 až do +2000 °C. 

V oblasti R&D lze také využít zcela od-
lišný typ termografických kamer. Díky svým
vlastnostem zajišťují v R&D sektoru nezas-
tupitelnou roli při analýze nejen teplotních
projevů. Jedná se o fotonové kamery, jejichž
detektor pracuje na principu PN přechodu.
Pro funkčnost detektoru musí být chlazen
styrlingovým chladičem na cca -195 °C. Tento
princip zajišťuje extrémní citlivost termogra-
fických kamer pod 20 mK (standardně lepší
než 15 mK), zároveň zajišťuje přesné kvanti-
tativní měření v rychlostech až tisíců snímků
za sekundu. Samotné rozlišení termografic-

kých kamer může dosahovat až 1920 x 1536
pixelů, přičemž s vhodným mikroskopickým
objektivem lze měřit detaily o velikosti 1,3 µm.
Tyto kamery následně nabízejí možnost syn-
chronizace s externími zdroji, které s využi-
tím pokročilého sowaru a náročných
matematických funkcí mohou dosahovat
teplotní citlivosti až na úrovni jednotek mK. 

Příklad aplikace: Inspekce vysokonapěťových
rozvodných sítí.

Pro kontrolu vysokonapěťových roz-
vodných sítí se využívá primárně termogra-
fických kamer s vysokým rozlišením z důvo-
du měření z větších vzdáleností. To zajišťuje
pokrytí oblasti zájmu dostatečným počtem
pixelů. Pro měření může společnost “TMV SS“
nabídnout drony s připevněnou termogra-
fickou kamerou. Tyto drony jsou obvykle
ovládány dvěma operatéry, kdy jeden se vě-
nuje řízení samotného dronu a druhý opera-
tér pracuje s termografickou kamerou.

Druhou možností je využít 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. 

Active-LIT – 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 zdrojem,
který dodává vzorkům energii, a termogra-
fickou 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 inte-
grovaných obvodech můžou být jednoduše
zobrazeny s přesným určením X a Y pozice.
Zároveň lze analyzovat vícevrstvé struktury
a multičipové moduly v ose Z pouhým změ-
něním excitační lock-in frekvence.

Společnost “TMV SS“ je schopna nabíd-
nout měřicí techniku dle požadavků záka-
zníka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí
je předvedení techniky vyškolenými odbor-
níky u vás či na smluveném místě. Po zakou-
pení kamery probíhá zaškolení uživatelů ve
vlastním školicím středisku, u vás či v terénu,
se stálou zákaznickou podporou a s uživatels-
kým Hot-line. Společně s tímto poskytujeme
akreditovaná školení a zprostředkování kon-
taktů se špičkami v oboru. Mezi další služby
patří záruční a pozáruční servis, kalibrace,
nebo například možnost zapůjčení náhrad-
ního přístroje po dobu opravy apod.

Společnost “TMV SS“ pořádá letos již 18.
ročník odborných seminářů OPEN HOUSE
2019 zaměřených na termografii, testování,
diagnostiku a monitoring v energetice a prů-
myslu, které se budou konat již tradičně v
areálu hotelu Skalský Dvůr v katastru obce
Lísek. Jednotlivé semináře budou tématicky
zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a
oboru její aplikace. Semináři budou návštěv-
níky provázet zkušení domácí i zahraniční lek-
toři a samozřejmostí jsou též oblíbené před-
nášky externích lektorů. OPEN HOUSE 2019
se koná ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2019. Podrob-
nější program a přihlašovací formulář je ke
stažení na stránkách společnosti “TMV SS“.

“TMV SS“ spol. s r.o.
Studánková 395

149 00 Praha 4 – Újezd
Tel.: +420 272 942 720
E-mail: info@tmvss.cz

www.tmvss.cz

Příklad aplikace: 

Automatické 

testovací 

řešení 

Active-LIT.
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Využití akustických kamer
pro prediktivní údržbu

Akustickými kamerami se obvykle
nazývají sestavy složené z většího
množství jednotlivých senzorů

(mikrofonů) doplněných o vizuální kameru,
přičemž signály / záznam z obou zdrojů je
následně překryt a je vytvořena akustická
mapa na pozadí viditelného snímku. Takové
řešení umožňuje nejen přehled o zdrojích
signálu a jejich umístění, tzn. jejich lokalizaci,
ale i výrazné usnadnění prezentace výsledku.

Mobilní systémy
Pokud se jedná o požadavky na pochůz-

kovou kontrolu, můžeme mezi vhodné apli-
kace zahrnout následující jevy:

• mechanické tření
• výbojová aktivita
• úniky stlačeného vzduchu.
Podmínkou je vždy mobilita řešení,

umožňující právě snadnou přemístitelnost,
respektive flexibilitu příslušného pracovníka
při vyhledání poruchových jevů a tím snad-
nou kontrolu širokého spektra a množství
prvků. V následujících částech budou po-
psány aplikace na detekci výbojové aktivity
a úniky stlačeného vzduchu. Aplikace za-
hrnující mechanické tření není opomenuta,
ale není rozebrána podrobněji vzhledem k
nedostatečnému množství dat, které na dané
aplikaci autoři pořídili.

Detekce výbojové aktivity
Detekce výbojové aktivity, respektive čás-

tečných výbojů, umožňuje detekovat prvky,
u nichž dochází k tvorbě tohoto jevu. Jedná
se hlavně o následující příčiny:

• selhání izolačního systému
• přetěžování izolačního systému
• chyba v konstrukčním návrhu prvku
• nedostatky při výrobě nebo instalaci.

Samotná detekce jevu nemusí být dosta-
čující pro určení jeho podstaty, proto je vi-
zuální informaci vhodné doplnit o rozložení
výbojové aktivity vůči periodě excitačního
zdroje (obvykle napětí), průběh signálu, FFT
analýzu, případně analýzu spektra signálu.

Na předchozí skupině obrázků je uveden
příklad výbojové aktivity mezi komponenty
včetně rozložení aktivity vůči sinusovému
průběhu signálu. Podstatná není pouze in-
tenzita jevu (v tomto případě vyjádřená v
dB), ale právě průběh detekovaného signálu. 

Pro určení typu poruchy je též možno po-
užít obdobnou formu vyjádření závislosti vý-
bojové aktivity na průběhu signálu,
Lissajousovy charakteristiky.  

Platí, že i když jsou tyto charakteristiky
obvykle používány pouze pro metody, při
nichž je detekce výbojové aktivity prováděna
na elektrickém principu, je možno je s úspě-
chem použít i pro detekci akustickou. Na zá-
kladě těchto charakteristik je tedy možno
poměrně spolehlivě usoudit na charakter a
příčinu jevu a tím i nad možným rozsahem
nápravných opatření. Stejně tak důležité je
frekvenční rozložení odezvy daného signálu.

Detekci výbojů je možno provádět nejen na
venkovních prvcích distribuce a přenosu elek-
trické energie (AIS), ale i na prvcích vn, jako
jsou rozváděče, kabely (povrchové jevy), ale
například i vinutí elektrických strojů, jako jsou
motory či generátory (viz obr. vpravo nahoře).

V tomto případě se jedná o ukázku z napě-
ťové zkoušky generátoru s naprosto jednoznač-
nou lokalizací místa vzniku výbojové aktivity,
na horní straně statorových tyčí. Takovéto mě-
ření (platí přeneseně nejen pro vinutí generá-
torů, ale též motory) umožní určit místa, 
v nichž je například zeslabena protikoronová
ochrana, ať již degradací, či nedodrženými tech-
nologickými postupy, případně jevy způsobené
propojením jednotlivých statorových tyčí.

Metoda akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém spektru diagnostic-
kých činností a je standardně aplikována na široké spektrum prvků. Běžně se
využívá jak pro monitoring, tak pro testování. A to nejen v oblasti točivých
strojů, ale například i v materiálovém výzkumu.
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Mezi přednosti v porovnání s obdobnými
metodami patří nejen jednoznačné určení
místa, ale současně i kvantifikace jevu, za-
chycení průběhu signálu pro následnou ana-
lýzu, ale současně i schopnost detekovat
nejenom induktivní, ale i kapacitní výboje.

Detekce netěsností 
tlakových rozvodů
V případě tlakových rozvodů se jedná o

klasickou aplikaci v oblasti prediktivní
údržby. Některé zdroje uvádějí obvyklé
ztráty v tlakových rozvodech (například stla-
čený vzduch) v rozmezí 15 - 30 %. Tyto ztráty
mají za následek nejenom nadměrný provoz
kompresorů (spojených se zvýšenou spotře-
bou), ale i jejich zvýšené opotřebení a nad-
měrné spotřebovávání zbytkové životnosti.
Současně je možno brát v potaz i snížení
tlaku v soustavě, případně jeho nedostateč-
nou úroveň v místě upotřebení. 

S netěsnostmi se můžeme setkat nejenom
na ventilech či spojkách vedení, ale v někte-
rých případech i s netěsnostmi materiálu
rozvodu jako takového, i když tyto případy
jsou méně časté, než právě zmiňované spojky
a ventily. Ukázka detekce úniku je na násle-
dujícím obrázku:

V tomto případě je možno nejenom jed-
noznačně lokalizovat místo úniku, ale sou-
časně, po zadání vzdálenosti mezi akus-
tickou kamerou a lokalizovaným místem,
kvantifikovat množství vzduchu unikajícího
netěsností, ale po zadání jednotkových cen i
finančně ocenit každý jednotlivý únik. Stejně
jako v případě částečných výbojů je možno
provést detailní analýzu průběhu akustic-
kého signálu, ať již pomocí časového prů-
běhu, FFT či analýzy spektra signálu. Za
hlavní přínos je ale možno považovat přes-
nou lokalizaci úniku a jeho kvantifikaci, což
umožňuje managementu rozhodnout o efek-
tivním nasazení nápravných opatření včetně
určení jejich priorit.

Shrnutí
Použití akustických kamer pro oblast

prediktivní údržby je posunem nejen z hle-
diska vypovídací schopnosti, ale hlavně
přesné lokalizace místa, možnosti analýzy
poruchy, ale též i předložení srozumitelné in-
formace managementu, který nemusí být
zběhlý v jiných diagnostických metodách,
avšak je schopen dobře pochopit grafickou
informaci. Současně tento přístup umožňuje
přechod z periodicky orientované údržby na

údržbu stavově orientovanou, včetně definice
priorit a rizik v rámci asset managementu.

Společnost “TMV SS“ pořádá letos již 18.
ročník odborných seminářů OPEN HOUSE
2019 zaměřených na termografii, testování,
diagnostiku a monitoring v energetice a prů-
myslu, které se budou konat již tradičně v
areálu hotelu Skalský Dvůr v katastru obce
Lísek. Jednotlivé semináře budou tématicky
zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a
oboru její aplikace. Semináři budou návštěv-
níky provázet zkušení domácí i zahraniční
lektoři a samozřejmostí jsou též oblíbené
přednášky externích lektorů. 

OPEN HOUSE 2019
se koná ve dnech
10. 6. až 13. 6. 2019.
Podrobný program
a přihlašovací for-
mulář je ke stažení
na stránkách spo -
lečnosti “TMV SS“.

Společnost “TMV SS“ je schopna nabíd-
nout měřicí techniku dle požadavků záka-
zníka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí
je předvedení techniky vyškolenými odbor-
níky u vás či na smluveném místě. Po zakou-
pení kamery probíhá zaškolení uživatelů ve
vlastním školicím středisku, u vás či v terénu,
se stálou zákaznickou podporou a s uživatel-
ským Hot-line. Společně s tímto poskytujeme
akreditovaná školení a zprostředkování kon-
taktů se špičkami v oboru. Mezi další služby
patří záruční a pozáruční servis, kalibrace,
nebo například možnost zapůjčení náhrad-
ního přístroje po dobu opravy apod.
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100 let elektřiny v západních Čechách

Počátky elektrizace v českých zemích
můžeme zařadit do přelomu 70. a 80.
let 19. století. Tehdy odpovědní čini-

telé začali zjišťovat, že elektrizace bude vý-
znamnou složkou rozvoje živností a řemesel,
a to nejen ve městech, ale i na venkově. Roz-
voj elektrizace byl podmíněn růstem samo-
statného elektrotechnického průmyslu.

Druhá polovina 19. století se vyznačuje
soupeřením mezi stejnosměrným a střída-
vým proudem, který nakonec zvítězil s jeho
lepšími vlastnostmi. Počátky našeho elektrá-
renství ovlivňovaly zejména dvě osobnosti –
František Křižík a Emil Kolben.

V Plzni se objevuje elektřina v roce 1880,
kdy se na nádvoří Piettovy papírny rozsvítily
obloukové lampy s automatickou regulací
plánického rodáka Františka Křižíka. Ten si
o rok později zřizuje dílnu v ulici U zvonu,
kde vyrábí obloukové lampy.

V roce 1895 staví Ško-
dovy závody svoji první
parní elektrárnu. Město
Plzeň buduje ve spolupráci s
F. Křížíkem v roce 1902
parní elektrárnu v Cukro-
varské ulici, která zásobo-
vala provoz elektrických
tramvají. Dále např. v roce
1902, kdy Plzeň otevírala di-
vadlo, byl položen stejnos-
měrný kabel 2 x 110 V, který
zásoboval stejnosměrným
proudem nejen divadlo, ale
i domy v okolí náměstí.

Na plzeňském venkově
byla stejnosměrná elektřina
vyráběna koncem 19. století
díky vodě a mlynářům – v
Dobřívi, Koterově, Bukovci,
Železné Rudě, po roce 1900
i ve Starém Plzenci, Radoby-
čicích, Přešticích. Kašperské
Hory byly od roku 1912 na-

pájeny elektrárnou Čeňkova Pila, která je v
současnosti Národní technickou památkou
a lze si jí prohlédnout v rámci prohlídky In-
formačního centra malých vodních elektrá-
ren na vodní elektrárně Vydra. První
přečerpávací elektrárna Černé jezero v sa-
mostatném Československu byla vybudo-
vána na Šumavě v roce 1930 a již zmíněná
elektrárna Vydra v roce 1942.

Velkým předělem pro rozvoj energetiky 
u nás je právě rok 1919, kdy 22. 7. 1919 byl
vydán elektrizační zákon č. 438/19 Sb. O státní
podpoře při zahájení soustavné elektrizace. 
V tomto roce bylo určeno nízké napětí 3 x
380/220 V, vysoké napětí 22 kV, velmi vysoké
napětí 110 kV, výrobní napětí generátorů 6 kV
a frekvence 50 Hz. A pro zajímavost – v tomto
období ještě 30 % obyvatelstva v českých ze-
mích nevědělo, že existuje elektřina!

Jako poděkování za práci několika gene-
rací zaměstnanců v energetice uspořádal Jiří
Běl ve spolupráci s Janem Doležalem výstavu
mapující historii elektřiny v kraji. K vidění je
v Domě historie Přešticka ještě do 24. února.

Ve středu 19. února v roce 1919 v 10 hodin vznikl na radnici v Plzni Západočeský elektrářský svaz. Navzdory poválečným
složitým poměrům tak byla zahájena soustavná elektrizace českého západu. Svaz sdružoval 12 okresů a 18 měst a jeho
základní kapitál činil 172 tisíc korun. Jeho provozní oddělení mělo 8 zaměstnanců.
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Zpět do současnosti
V době vzniku Československa měli oby-

vatelé k dispozici jen 1500 kilometrů elek-
trického vedení. O dvacet let později to bylo
již 37 000 km vedení, dnes na území České
republiky napočítáme 247 604 km. V prů-
měru se tak každý rok během století exis-
tence republiky postavilo 2461 kilometrů
vedení. ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ,
která je pokračovatelem původních regionál-
ních distribučních společností, nyní provozuje
164 265 km vedení v 11 krajích. O potřebě
elektřiny pro rozvoj měst i průmyslu svědčí
také srovnání maximálního zatížení elektri-
zační soustavy. Zatímco v roce 1923 činilo 
1940 kW, v roce 1935 již ale 21 500 kW. V
únoru 2018 dosáhlo 12 tisíc megawattů.

V rámci liberalizace trhu s elektřinou pro-
bíhající v Evropské unii dochází i v Česku k
oddělení výroby od distribuce. V březnu
2005 tak vzniká akciová společnost ČEZ Dis-
tribuce. Symbolicky sídlí v Děčíně, v budově,

která již v roce 1923 sloužila jako sídlo nej-
prve společnosti NEW (Nordböhmischen
Elektrizitätswerke), následně pak společnosti
Severočeské elektrárny, předchůdci Severo-
české energetiky. Budova je postavena ve
slohu art-deco s prvky klasicizujícího expre-
sionismu a duch počátku elektrizace v ČSR
zde přetrvává dodnes.

ČEZ Distribuce nyní provozuje 164 265 km
vedení v 11 krajích. Od svého vzniku inves-
tovala do sítí přes 112 miliard korun. 
V loňském roce byly do sítí investovány pro-
středky dosahující téměř 11 miliard. Cílem
investic je zajistit kvalitní a spolehlivé do-
dávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky
klientů na připojení k distribuční soustavě, 
s čímž souvisí i rozvoj obcí spojený s výstav-
bou domů a bytů. Díky investicím do distri-
bučního zařízení je také umožňován další
rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor
investorům a tím i novým pracovním mís-
tům v regionech, kde společnost ČEZ Distri-
buce působí. V současné době je v České

republice provozováno celkem 247 604 km
vedení. Páteřní přenosovou soustavu (cel-
kem 5728 km) provozuje ČEPS. Distribuční
území je následně rozděleno mezi tři distri-
butory – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a
PREdistribuce. ČEZ
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Výzkumníci vyvinuli umělý list, který
dokáže využívat oxid uhličitý – silný
skleníkový plyn – ze vzduchu a záro-
veň je 10krát účinnější než přírodní list
přeměňující oxid uhličitý v rámci pro-
cesu fotosyntézy.

Umělé listy napodobují fotosyntézu
- proces, při kterém rostliny využí-
vají vodu a oxid uhličitý ze vzdu-

chu k produkci sacharidů za použití sluneční
energie. Moderní umělé listy zatím fungují v
laboratořích tak, že využívají čistý stlačený
oxid uhličitý. Přesto jsou slibným projektem
na snížení emisí oxidu uhličitého z atmosféry.

"Všechny konstrukce umělých listů,
které byly testovány v laboratoři, použí-
vají technický oxid uhličitý z tlakových
nádob. Pro úspěšnou aplikaci v reálném
světě musí být tato zařízení schopna čer-
pat oxid uhličitý z mnohem zředěnějších
zdrojů, jako je běžný vzduch a spaliny,
které vypouštějí například elektrárny na
spalování uhlí", řekl Meenesh Singh, od-
borný asistent chemického inženýrství na
Univerzitě v Chicagu, ve státě Illinois.

M. Singh a jeho kolega A. Prajapati
navrhli řešení tohoto problému zapouzdře-
ním umělého listu do průhledné kapsle vy-

robené z pryskyřice a pak naplněné vodou.
Polopropustná membrána kapsle dovoluje
vodě se odpařovat zevnitř, když je ohřívána
slunečním světlem. Jak voda prochází přes
membránu, selektivně táhne oxid uhličitý ze
vzduchu. Umělá fotosyntetická jednotka
uvnitř kapsle je tvořena absorbérem světla
pokrytým katalyzátory, které přeměňují oxid
uhličitý na oxid uhelnatý, který lze odčerpat
a použít jako základ pro tvorbu různých syn-
tetických paliv. Kyslík je produkován také a
může být shromažďován pro další využití
nebo uvolněn do okolního prostředí.

Podle výpočtů vědců by 360 listů, každý
1,7 metru dlouhý a 20 centimetrů široký,
produkovalo téměř půl tuny oxidu uhelna-
tého denně, který by mohl být použit jako
základ pro syntetická paliva. Současně by
těchto 360 umělých listů pokrývajících plo-
chu 500 metrů čtverečních mohlo denně snížit
hladinu oxidu uhličitého až o 10 % v okolním
ovzduší do 100 metrů od místa jejich půso-
bení.

"Náš koncepční návrh využívá snadno
dostupných materiálů a technologií, kte -
ré při správné kombinaci mohou vytvo-
řit umělý list, který je připraven k umís -
tění mimo laboratoř, kde může hrát vý-
znamnou roli při snižování skleníko-
vých plynů v atmosféře," řekl Singh. –r–

Uměle vytvořené listy jsou
10x účinnější než ty přírodní

Uměle vytvořený list inspirovaný tím přírod-
ním. Oxid uhličitý (červené a černé koule)
vstupuje do listu, a zároveň se voda (bílé 
a červené koule) odpařuje ze spodní části
listu. Umělý fotosystém (fialový kruh ve
středu listu) vyrobený z absorbéru světla po-
taženého katalyzátory, převádí oxid uhličitý
na oxid uhelnatý a přeměňuje vodu na kys-
lík (znázorněný jako dvojité červené koule)
s použitím slunečního světla.

Kresba: Meenesh Singh
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Představíme průkopnické produkty,
řešení a koncepce pro ty nejzajíma-
vější a nejzásadnější otázky automa-

tizační techniky. Veletržní motto „Excelentní
znalosti v oblasti decentralizace“ vyjadřuje
naše rozsáhlé znalosti a schopnosti v téma-
tech jako je bezpečnost, napájení, síťové
technologie, IO-Link, Industry 4.0 a decen-
tralizované instalační technologie. Obzvláště
zajímavé přitom je, že přístupy společnosti
Murrelektronik odkrývají potenciál k opti-
malizaci řady procesů podél celého řetězce
tvorby hodnot.

Seznámíte se s inovacemi z oblasti konek-
torů, s modulárním systémem sledování
proudu Mico Pro®, jenž může být nyní vyba-
ven integrovaným napájením 5 nebo 10 A
umožňujícím výraznou úsporu místa v roz-
vaděči. Nový je také modul s certifikací NEC
třídy 2. Mezi další zajímavosti patří třeba:
Murrelektronik-Cloud, výkonné sběrnicové
moduly MVK Metal a Impact67, jež budou
v budoucnu vybaveny napájecím konekto-
rem M12. Ten jako přípojnou koncepci na-
pájení budoucnosti doporučuje PNO
(uživatelská organizace Profinet). Naše zá-

kaznická řešení jsou nejen díky tomu vysoce
atraktivní pro štíhlé a efektivní instalační
koncepce na bázi PROFINET.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Veletrh Amper poskytuje cenné impulzy na cestě k inteligentní
a digitální automatizaci. Murrelektronik, coby vysoce inovativní
společnost v tomto sektoru, se bude prezentovat jako přední
hráč v digitální transformaci automatizačních procesů.

v oblasti decentralizace

Data a fakta
• Veletržní stánek Murrelektronik

na výstavě Amper 2019
• 19. – 22. 3. 2019
• Hala V, stánek č. 4.04
• Motto: „Excelentní znalosti 

v oblasti decentralizace“ 
Excelentní znalosti 

www.murrelektronik.cz
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FabLab Experience: 
První digitální pojízdná laboratoř 
v Česku vyjela do škol

První otevřená digitální dílna pro ve-
řejnost (FabLab Brno) funguje bez-
mála dva roky v brněnském sídle JIC.

Za tu dobu se v ní vystřídala třicítka škol pře-
vážně z moravské metropole. Zájem o pro-
hlídky a workshopy byl z jejich strany velký
a lidé z FabLab se proto rozhodli udělat va-
riantu na kolech. Vznikl FabLab Experience,
který za žáky a studenty bude jezdit přímo
do škol. „Na pilotní půlrok se nám přihlásilo
64 škol, což je dvojnásobek naší kapacity. Do
konce června tak máme program sestavený.
Navštívíme školy napříč regionem. Poje-
deme třeba do Hodonína, Znojma nebo Mi-
kulova. V plánu je také účast na festivalech a
veletrzích jako je třeba Open House Brno,
rakouský Maker Fair Vienna nebo Future
Port Prague,“ říká manažer FabLab Tomáš
Mejzlík z JIC. 

Pozvat digitální laboratoř může každá zá-
kladní škola z Brna a střední škola z jižní
Moravy přes registrační formulář, který dva-
krát ročně rozešlou ředitelům jejich zřizova-
telé. Na webu www.fablabexperience.cz se

můžou dozvědět detailní informace o pro-
jektu. Lektoři z JIC se budou žákům, studen-
tům i učitelům intenzivně věnovat tři dny.
Vyzkoušet si práci s přístroji budou moct
třídy po menších skupinkách. „Ráno a do-
poledne podniknou prohlídku po kamionu,
seznámí se s digitální výrobou. Po obědě
projdou školeními a naučí se s přístroji za-
cházet. Poté si něco vyrobí a případně odne-
sou domů na památku,“ doplňuje manažer
FabLab Experience Daniel Šín z JIC. 

Kamion s návěsem o výměře přibližně 44 m2

má zázemí pro dva lektory a moderní vyba-
vení čítající desítku přístrojů: 

• laserová řezačka
• 3D tiskárny
• robotické rameno
• CNC frézka
• řezací plotr
• elektronový mikroskop
• elektro a mecha dílna.
Kromě registrace nepředstavuje návštěva

speciálního kamionu pro školy žádnou slo-
žitou administrativu a služba je zdarma. Vý-

stavba mobilního FabLabu vyšla na osm mi-
lionů korun. Partneři dodali vybavení za dva
a půl milionu korun. Z velké části přispěl 
Jihomoravský kraj. 

„Jižní Morava je region silný ve strojí-
renství, IT i technických oborech. Máme
mnoho šikovných a vynalézavých lidí s
vlastním nápadem, kteří ne vždy mají
potřebné podmínky pro jeho realizaci.
Laboratoř FabLab, která funguje už dru-
hým rokem, tato odvětví spojuje, sou-
střeďuje na jedno místo a dělá je
dostupnými pro širokou veřejnost. Jiho-
moravský kraj, jako zřizovatel naprosté
většiny středních škol, se systematicky
snaží podpořit zájem o tolik potřebné
technické obory právě mezi mládeží.
Mobilní FabLab je tak pro nás dalším lo-
gickým krokem. Pojízdná laboratoř by
měla inspirovat a motivovat žáky a stu-
denty i ve školách mimo metropoli tím,
že jim umožní vyzkoušet si ty nejmoder-
nější technologie,“ konstatoval hejtman
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. 

Speciálně upravený návěs, vybavený laserovou
řezačkou, 3D tiskárnami, robotickým ramenem
a dalšími pro mnohé futuristickými přístroji,
vyjel do první školy v Brně. FabLab Experience
dnes na Gymnáziu Matyáše Lercha představili
jeho realizátoři a partneři. Finančně ho podpořil
Jihomoravský kraj, město Brno a řada firemních
sponzorů. Vizionáři z JIC, kteří s ideou přišli, za-
vítají s digitální laboratoří na kolech hlavně do
základních a středních škol na jižní Moravě.
Představí jihomoravskou tvořivost i v zahraničí.
Co do vybavení a rozměru jde o unikát.  FabLab
Experience je největší na světě. 
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Peníze na provoz dalo také město Brno.
„Brno je centrem vědy a výzkumu, a je
proto přirozeně potřeba podporovat v
mladých lidech zájem o technické a pří-
rodovědné obory. Díky pojízdné labo-
ratoři se zařízení FabLabu dostane k
ještě více studentům a umožní jim vy-

zkoušet si pracovat s přístroji, ke kte-
rým se v běžném životě jen tak nedosta-
nou. Věřím, že je moderní technologie
nadchnou a že tato zkušenost povede k
tomu, aby realizovali své vlastní ná-
pady,“ uvedla primátorka města Brna
Markéta Vaňková.

Finančně podpořilo digitální laboratoř na
kolech Vysoké učení technické v Brně
(VUT), společnost ermo Fisher Scientific,
Honeywell a AT&T. Mezi další podporova-
tele patří Portiva, Vodafone, Trilab, Prusa
Research, Aubo nebo Schunk. 

Co je to FabLab?
FabLab je zkratka „Fabrication Laboratory“ neboli vý-
robní laboratoř. Označuje místo vybavené počítačově
řízenými stroji, které jsou schopny vyrobit širokou šká -
lu výrobků. FabLab Brno je součástí celosvětového
hnutí, jehož členy – tzv. makery – definuje to, že se
ne spokojí s hotovým řešením produktů, které najdou
v obchodě. Místo toho si na míru vyvíjí a vyrábí vlastní.
Postupy na jejich vylepšování pak mezi sebou sdílí.
Do hnutí spadá přes 1500 certifikovaných laboratoří
ve více než 100 zemích světa. Označení FabLab mohou
oficiálně nést laboratoře splňující tři požadavky: 

- mají určité minimální vybavení (3D tiskárny, lase-
rová řezačka, CNC frézka, vrtačka, bruska a další
ruční nástroje);

- sdílejí s celosvětovou komunitou know-how pojící
se k výrobním postupům výtvorů, které ve FabLa-
bech vznikají;

- zpřístupňují laboratoř široké veřejnosti.
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Revoluci v placení přináší do českých restaurací

aplikace It is Paid!

Kdo bude aplikaci milovat? 
Každý návštěvník restaurace s chytrým

telefonem v kapse jistě ocení výhody, které
aplikace přináší. Celý proces platby je velmi
jednoduchý a intuitivní. Ihned po spuštění
aplikace se zobrazí čtečka QR kódu, který
jednoduše zákazník naskenuje ze stolu, u
kterého sedí. Poté vidí všechny objednané

pokrmy a nápoje, ze kterých si může vybrat
finální položky k zaplacení. Platba je okam -
žitá, probíhá přes platební kartu, kterou musí
zákazník s aplikací propojit. Po zaplacení je
obsluha o platbě upozorněna a zákazník
může pohodlně odejít. Účtenka se automa-
ticky odešle na e-mail v elektronické podobě
a není nutné nic tisknout, řešení je tudíž zá-
roveň i ekologické. 

Dohromady, nebo zvlášť? Přesně tuhle větu už velmi brzy neuslyšíte. A to díky
revoluční aplikaci It is Paid!, pomocí které jednoduše zaplatíte svoji útratu v re-
stauraci. Na svůj účet již nemusíte čekat dlouhé minuty, z rozpočítávání účtů se
stane maličkost a mávání na číšníka bude patřit minulosti. 
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Apple Pay je mobilní
platební služba, která
umožňuje uživate-

lům provádět platby osobně, v
aplikacích iOS nebo na webu.
Hned během prvního dne
provozu této služby si ji u nás
aktivovaly desetitisíce lidí.
Podle serve ru Novinky.cz si ji
hned 19. února aktivoval každý
čtvrtý uživatel iPhonu z řad
klientů České spořitelny. V
průběhu dne tak službu Apple
Pay začalo používat více než
20 000 klientů České spořitelny,
kteří v průběhu dne s Apple
Pay zaplatili za zboží a za služby
více než 2,5 milionu korun.

Ještě větší popularitě
se Apple Pay těšil u klien-
tů Air Bank, kdy během
prvních dvanácti hodin
provozu si tuto službu
aktivovalo na 22 tisíc klien-
tů, kteří provedli zhruba
11 300 plateb v celkovém
objemu přesahujícím 3 mi-
liony korun.

Službu Apple Pay je
možné si zapnout na te-
lefonech značky Apple až
od modelu SE dále.
Platba je podobná bez-
kontaktním platbám,
které se již v mnoha ze-
mích používají, s přidá-

ním dvou-faktorové autentizace pomocí
Touch ID, Face ID, PINu nebo hesla. Služba
umožňuje zařízením Apple bezdrátově ko-
munikovat s prodejními systémy pomocí
NFC. –r–

Banky v ČR podporující Apple Pay

Twisto
MONETA Money Bank
Komerční banka
Česká spořitelna (lze přidat pouze VISA kartu)

mBank
Air Bank
Edenred – Ticket Restaurant® 

a Edenred Benefits
J&T Banka

Apple Pay dorazilo do České republiky
Popularita placení přes mobilní telefon ve světě neustále roste. Apple Pay rozšířila tuto službu letos od
19. února také pro Českou republiku. Spolu se Saudskou Arábií, kde ve stejný den společnost Apple
spustila možnost placení přes telefon, jsme 33. zemí světa, kde tato digitální peněženka funguje.

Se silným partnerem v zádech
Za aplikací stojí stejnojmenná pětičlenná

pražská společnost It Is Paid s.r.o. v čele s Lu-
kášem Kovačem, která se nyní spojila s in-
vestiční skupinou Miton. Do portfolia
úspěšných značek této investiční skupiny
patří například Bonami, Glami, Rohlik,
Biano, Driveto, GoOut a řada zahraničních
sester těchto značek například v Německu,
Polsku, Francii, Španělsku, Itálii nebo na Slo-
vensku. Mezi nejznámější již prodané pro-
jekty Mitonu patří Slevomat.cz, Heureka.cz
nebo Damejidlo.cz.

Trend budoucnosti je tady 
Hlavní myšlenkou je snaha udělat placení

pro zákazníky restaurací tak snadné a po-
hodlné, že se stane téměř nepostřehnutelné.
Kromě revolučního způsobu platby aplikace
brzy nabídne také chytrý věrnostní program a
výhodné benefity pro aktivní uživatele. Navíc
je v plánu propojení i s dalšími platebními me-
todami, například Apple Pay či Google Pay,
což jistě uživatelé ocení. It is Paid! je aktuálně
k dispozici pro platformy iOS a Android. Více informací naleznete na www.itispaid.com
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Co byste měli vědět před 
pořízením
ojetého
elektromobilu

Vlastnit elektromobil je krásná věc – jízda v něm je po-
žitkem, lehce se na něj zvyká, provozní náklady jsou
zanedbatelné a pokud se k němu chováte slušně, tak
ani servis vás moc nestojí. O všemožných výhodách
elektromobilů už bylo napsáno dost, nyní se společně
zaměříme na nevýhody a poradíme jak je řešit:

• Pokud do detailu nerozumíte autu, které provozujete, mů-
žete ho velmi destruktivně poškodit.

• Nové důležité náhradní díly na elektromobily jsou do-
stupné jen v  autorizovaných servisech a čas čekání na
opravu se počítá u některých značek i v měsících. 

• Ceny náhradních dílů odpovídají počtu vyrobených kusů
a jejich nedostupnosti. Mnohý zákazník provozování po-
škozeného staršího auta kvůli ceně oprav raději vzdá. 

• V případě, že si špatně navrhnete trasu a nebo pojedete
nešetrně, nedojedete do cíle a musí vás odvézt speciální
odtahové vozidlo. Některé elektromobily se totiž nesmějí
nebo dokonce ani nedají táhnout. Musí na odtahovku. Ale
pozor – běžné odtahovky je nenaloží. Elektromobily jsou
nižší, těžší a pokud mají vzduchový podvozek nebo elek-
trickou ruční brzdu, stává se, že si s odstaveným vozidlem
poradí až ta třetí a nejdražší odtahovka. Všem majitelům
elektromobilu bych doporučil zjistit si, jaký odtahový spe-
ciál pro svůj elektromobil může zavolat. Ušetří si tak zby-
tečné problémy a náklady.

• Výměna pneumatik je kategorie sama o sobě. Některá
elektrická auta mají speciální požadavky na své pneuma-
tiky a každý pneuservis vám je nevymění. Nedají se na ně
dát běžně dostupné pláště, vždy jen ty správné a originální
a v dobré kvalitě. Valivý odpor bývá u dojezdu velký prob-
lém. U  některých aut se nesmí zaměnit přední kola za
zadní, pravé za levé. Na tuto skutečnost je potřeba pracov-
níky pneuservisu předem upozornit a dát na ně pozor.
Pneuservisy mají standardní zvedáky a ty nepočítají s ba-
teriemi v podlaze. V loňském roce jsme řešili jeden kus pro-
máčklé baterie a jeden vylomený práh vozidla. Auto sjelo
při výměně kol ze zvedáku. Upozorněte vždy pneuservis,
že vaše auto je elektrické a má v podlaze baterii. Rádi si ne-
chají ukázat, kde má třeba váš Fiat 500e patky pro zvedák.
Pokud to jejich zvedák nezvládne, musí se výměna provést
po jednom kole klasickým heverem. Tesla má speciální
patky. Menší, zejména čínská auta, potřebují speciální zve-
dáky. Na standardní zvedáky se vůbec nedají uchytit nebo
ani nemají úchytné body.
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Výběr a koupě elektromobilu
Zásada číslo jedna: Pokud nejste nadšený

elektromobilista, který věří, že vše opraví
sám, sežene levné baterie (které jsou mimo-
chodem naopak stále dražší) a bude jezdit na
elektřinu, kterou bude mít skoro zadarmo,
tak nekupujte “levné“, zcela nepojízdné a ne-
kompletní auto, co nemá baterie. 

Jestliže se rozhodnete koupit elektromobil
starší 4 až 5 let a prodávající je ochoten vám
ho předvést, trvejte na důkladné jízdní
zkoušce. Ta by neměla vypadat tak, že se pro-
jedete po ulici, ujedete 10 km, na kapacito-
měru ubyde 10 % a vy si s vyhlídkou úžas-
ného dojezdu auto odvezete domů. Doporu-
čuji jet až do konce, až auto samo začne hlá-
sit vybití baterie a zastaví se. V zimním ob-
dobí třeba nenajedete o moc víc než těch 10
kilometrů, kapacitoměr ukazuje 80 % a přes-
to auto už stojí. Někteří naši zákazníci to zjis-
tili při nákupu auta až doma, kdy jim auto
sjelo z vozíku, ale do garáže ho už tlačili. 

Staré vyježděné baterie nebo baterie po-
škozené nesprávným používáním se opravují
jako celek, ale pouze výměnou za nové nebo
za použité z jiného zvrakovaného auta. Čeka-

telů na “levné, ještě funkční“ baterie je stále
hodně. Investovat do nových baterií pro staré
auto se chce málokomu a cena baterií, pokud
chceme rozumný dojezd, bývá mnohonásob-
kem ceny pořízeného elektromobilu. K bate-
riím je nutná i hlídací elektronika, ta slušně
fungující má taky svou cenu. Různé levné ná-
hražky mohou poměrně velkou investici do
nových baterií zcela znehodnotit.

Pokud se rozhodnete koupit elektromobil
samostatně, určitě si zjistěte, jestli ho bude
mít pro vás kdo servisovat a za kolik. Může
se stát, že budete nuceni dokoupit další vraky
aut na udržení jednoho vozu v provozu. Ně-
které značky se vyráběly velice krátkou dobu,
jejich výrobci zanikli nebo projekt ukončili
z důvodu mnoha nevyřešených konstrukč-
ních chyb. Díly bývaly vyráběny jen pro tyto
vozy a v množství potřebném pro výrobu, to
znamená, že důležité náhradní díly získáte
jedině z jiných vozů. Na tato auta neseženete
ani skla do oken a velmi složitě se dohledává
jakákoliv dokumentace a servisní diagno-
stika. Opravit se dá všechno, ale za jak
dlouho, to bývá někdy docela problém. Na-
konec zjistíte, že na počet ujetých kilometrů
vám vznikly vysoké pořizovací náklady.
Proto starší vozy a neobvyklé značky elektro-
mobilů doporučuji spíše jenom pro nad-
šence nebo sběratele.

Vyberte si takové auto, které splní vaše po-
žadavky a bude mít potřebný výkon a dojezd.
Většině uživatelů stačí ke každodennímu uží-
vání menší auto. Má nižší náklady, malou
spotřebu elektrické energie, k nabití mu stačí
obyčejná zásuvka 230 V a 10 A jistič. Pokud
nemáte zajištěno nabíjecí místo ve své garáži
nebo před domem, jsme schopni dodat malý
elektromobil s demontovatelnou baterií do
ruky, takže můžete auto nabíjet i na sídlišti.
Do malých aut jsou k dispozici i dojezdové
baterie jako “kanystry“. Tato malá auta se umí
nabít i ze zásuvek pro elektrokola. Vozidla
mají upravenou elektroinstalaci, která umož-
ňuje připojení rezervního zdroje a jízdu rych-
lostí do 45 km/h. Testovali jsme dojezdy pro
10, 30 a 100 km a jsou to reálné vzdálenosti.
Není problém postavit i minidodávky s do-
jezdem 150 km v zimním období při -5 °C a
s topením elektrickou energií. 

Všem uživatelům elektromobilů přeji
mno ho ujetých kilometrů a bezporuchový
provoz.

Mojmír Hrouz, EMERZE elektro s.r.o.
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Chytré sítě bez chytrých distribučních
společností jsou nám k ničemu
Již od roku 2005 se snažím o zavedení

jednoduché úpravy povelů hromadného
dálkového ovládání (HDO) tak, aby toto

využití elektrické energie mimo špičky bylo
výhodnější jak pro distributory, tak pro spo-
třebitele elektrické energie, tak i pro přeno-
sovou soustavu. Bohužel zatím marně. 

Konkrétně když se navrhuje akumulační
vytápění, musí se vždy vycházet z doby, po
kterou musí krýt tepelné ztráty vytápěného
objektu neboli z nejdelší doby, kdy je elek-
třina vypnutá, a podle toho je třeba dimen-
zovat množství akumulační hmoty, ať už to
jsou šamotové cihly v lokálních akumulač-
ních topidlech nebo topná voda v akumulač-
ních zásobnících.

Pokud si graficky naneseme na časovou osu
intervaly všech několika desítek stávajících po-
velů sepnutí nízkého tarifu k sazbám D26d či
D25d pro občany, o které tu běží, pak uvidíme,
že nejkratší prodleva ve vytápění je u nich 8.15
hodin a podle ní je nutné dimenzovat akumu-
laci. Přitom i v rámci rozdělení osmihodino-
vého pásma platnosti nízkého tarifu do úseků
mimo absolutní špičky, které jsou dle grafů od
7.15 do 12.45 a od 19 do 22.15 hodin, lze i při
stávajících dvou časových úsecích bez prob-
lémů docílit prodlevu 8 hodin, při rozdělení
do třech časových úseků jen 7 hodin a do čty-
řech časových úseků dokonce pouze 5.30
hodin! Úspory akumulační hmoty (šamotu či
objemu vody) tak činí v prvním případě přes
3 %, ve druhém přes 15 % a při čtyřech časo-
vých úsecích dokonce přes 33 %! Vyjádřeno
peněžně může jít (nejen) pro občany o inves-
tiční úspory při pořízení menších akumulač-
ních nádrží či akumulačních topidel o desítky
tisíc Kč, aniž distribuční společnosti či Ener-
getický regulační úřad (ERÚ) zavedením této
nové sazby o něco přijdou! 

Zdůrazňuji, že zde nejde o prodloužení
celkové doby topného intervalu, která je vždy
v tomto případě dohromady 8 hodin, ani o
její posun dopředu či dozadu mimo výše
uvedený interval nízkého zatížení rozvodné
sítě, jde jen a jen o úpravy délky prodlevy,
kdy je elektřina vypnutá.

Jistě se tedy logicky ptáte, tak kde je prob-
lém? Já také, ale PRE nejdříve hrála tvrdo-
hlavě “mrtvého brouka“, a když jsem jim
nedal pokoj a odpověď urgoval, tak mi po
roce napsala, že mé náměty konzultovala s
firmou KOMEXTHERM, zapomněla však
samozřejmě dodat, že jde o výrobce a doda-
vatele elektroakunádrží. Ta jim prý potvrdila,
že „správně se systém akumulačního vytá-
pění navrhuje tak, aby i při nepřerušovaném
nabíjení 8 hodin a 16ti hodinové přestávce
byl schopen plnohodnotně pokrýt aktuální
tepelné ztráty objektu“. Což je samozřejmě
nesmysl, ale díky tomu vyrobí a prodají dvoj-
násobek svých nádrží a namastí si kapsu na
úkor zákazníků. A distributor se pak diví, že
na začátku platnosti nízkého tarifu mu na-
skočí obrovské odběry, které pak postupně,
jak se vypínají výkonově předimenzované
nádrže, klesají – a proto to musí řešit tou
zbytečnou spoustou povelů HDO, ve kterých
se zákazník nevyzná. A zákazník nejen že za-
platí naprosto zbytečně desítky tisíc Kč navíc
za dvojnásobný počet akunádrží (je jich
třeba vždy více), ale ještě musí ke spotřebo-
vané elektřině připlatit distribuční společ-
nosti kolem 1000 Kč ročně za zbytečně
předimenzovaný hlavní jistič v důsledku
dvojnásobně předimenzovaného příkonu
těchto nádrží. Tak to už logiku samozřejmě
má, bohužel ale jen pro výrobce akunádrží a
pro distributory elektřiny. A já si drze dovo-
lím po nich chtít naopak zmenšit velikost
akunádrží!

Po dalším roce, když jsem jí nedal pokoj,
tak jsem se dozvěděl, že prý po ERÚ poža-
dovala zvýšení počtu časových úseků v rámci
nízkého tarifu (ERÚ dovoluje zatím max. 3,
byť není žádný racionální důvod jejich počet
v rámci nízkého tarifu nějak omezovat), ale
„na ERÚ se argumentovalo stížnostmi záka-
zníků, kterým se při jedno nebo dvouhodi-
nové době nízkého tarifu nestačí dostatečně
nahřát voda nebo akumulační kamna“. No,
jestli byly dle výše uvedeného dimenzovány
na 8 hodinové nabíjení, tak se není čemu
divit, že se nenabily za jednu hodinu, to by

nedokázal ani velký mág David Coperfield!
Snad se lze divit jen tomu, že jestliže PRE
žádný tak krátký povel HDO ve své nabídce
nemá, nejkratší má totiž 2.30 hodiny, tak o
čem to vůbec mluví? A tak nepochybuji o
tom, že PRE poradila těmto spotřebitelům,
že by to šlo, kdyby si 8násobně zvýšily hod-
notu hlavního jističe (a platili tak PRE kromě
spotřebované elektřiny ještě přes 10 000 Kč
měsíčně zbytečně navíc). 

Stejně se tak lze podivovat, proč distri-
buční společnosti před časem, když to v Se-
verním moři pořádně foukalo a Němci
nevěděli, co s vyrobenou elektřinou z větr-
ných elektráren dělat a doslova nás prosili o
její spotřebování a nejen, že za ní nechtěli nic
zaplatit, ale dokonce naopak platili distribuč-
ním společnostem za její odběr, tak proč
naše distribuční společnosti této situace ne-
využily a neprodloužily dobu platnosti níz-
kého tarifu (jako to dělají někdy o Vánocích
a vylepšují si tím svou image, pravým důvo-
dem ale je, že nevědí co s přebytečnou elek-
třinou, když továrny nepracují), aby si
spotřebitelé, tedy občané, plně nabili své pře-
dimenzované akumulační spotřebiče na
dobu, kdy za pár dní přestane foukat a bude
méně elektřiny. Distribuční společnosti by
tak na tom vydělaly dvakrát – od občanů by
inkasovaly běžnou cenu a od Němců navíc
pak bonus za odebranou elektřinu. A na
Energetický regulační úřad se už vymlouvat
nemohou, neboť se podařilo ho přesvědčit a
jeho nové Rozhodnutí pro rok 2019 počet in-
tervalů v rámci jednoho povelu HDO již
nijak neomezuje, takže je plně na distribuč-
ních společnostech, jak to využijí ku prospě-
chu svému i spotřebitelů.

Zkrátka pokud chceme mít nyní tolik omí-
lané smart cities a smart grids, pak je třeba mít
i smart distribuční společnosti a smart Ener-
getický regulační úřad. A plně otevřít náš
energetický trh i dalším smart obchodníkům
s elektřinou, kteří budou pohotověji reagovat
na potřeby trhu a budou umět lépe sladit po-
třeby výrobců se spotřebou občanů.

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura
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Opportunity jako speciální robo-
tické vozítko bylo původně navr-
ženo pro 90 dnů fungování na

povrchu rudé planety, ale jeho mise nakonec
trvala téměř 15 let (přes 5000 marťanských
dnů) a výrazně obohatila náš pohled na
Mars. Na planetu dopadlo v nafukovacím
airbagu dne 25. ledna 2004 v rámci mise pla-
netární sondy pro průzkum Marsu. NASA
zkonstruovala Opportunity se solárními pa-
nely potřebnými pro nabíjení palubních ba-
terií. Bohužel prachová bouře, která začala v
červnu 2018, byla příliš velká pro stárnoucí
rover. Prachové bouře jsou na Marsu běžné

díky téměř nulové atmosféře, která se pohy-
buje v rozmezí 0,6 až 1 % té pozemské. Ce-
loplanetární bouře, kterou Mars v roce 2018
zažil, se odehrává každých pár let.

Poslední signál od Opportunity dostala
NASA loni 10. června, když vozidlo čekalo v
režimu nízké spotřeby. Bylo to naposledy, kdy
měl tým od něho nějakou odezvu. NASA se
několik měsíců pokoušela obnovit kontakt a
nakonec poslala poslední zprávu dne 12. října
z antény Mars Station v jedné ze základen
Goldstone Deep Space Complex v Kalifornii.

Speciální robotické vozítko začalo svou
činnost na Marsu v malém impaktním krá-

teru Eagle, kde objevilo hematit (oxid žele-
zitý), první pádný důkaz vody na planetě.
Poté v roce 2015 zamířilo ke kráteru Endu-
rance, kde studovalo povrchové vrstvy. Zde
rover dosáhl maratónskou vzdálenost 42 km,
proto se údolí jmenuje Marathon Valley. Fi-
nální destinací Opportunity bylo údolí Per-
severance Valley, kde prachová bouře v roce
2018 ukončila činnost vozítka. Během 15 let
provozu rover Opportunity procestoval po
Marsu 45 km, což je pro navádění vozítka ze
Země, ze které letí signál někdy až 20 minut,
úctyhodná vzdálenost, a zaslal mnoho dat,
které odkryly tajemství Marsu. –r–

NaSa po 15 letech provozu oficiálně
ukončila misi Opportunity na Marsu
Robotické vozítko Opportunity daleko překonalo všechna původní očekávání o možném průzkumu našeho rudého pla-
netárního souseda. Americká agentura pro letectví a kosmonautiku v únoru potvrdila, že mise byla oficiálně ukončena...
po několika měsících neúspěšných pokusů Opportunity kontaktovat. Obrovská dlouhotrvající prachová bouře na Marsu
ukončení aktivní činnosti tohoto mobilního průzkumníka výrazně pomohla, ale asi nebyla jedinou příčinou. 
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Všestranný měřicí přístroj
měří přesně a rychle 
ALMEMO 710 má 10 univerzálních vstu -

pů. Vlastní snímače se připojují k přístroji fir-
mou AHLBORN GmbH  patentovanými
programovatelnými ALMEMO konektory.

Pouhé připojení snímače s ALMEMO ko-
nektorem k přístroji postačí k tomu, aby se
přístroj sám přednastavil a vy jste mohli
ihned začít svá měření. Přístroj ALMEMO
710 si automaticky přečte z ALMEMO ko-
nektoru o jaký snímač se jedná a sám se
přednastaví na konkrétní veličinu a měřicí
rozsah. Veškeré kalibrační křivky jednotli-
vých snímačů se také zadávají a ukládají
přímo a jednoduše do ALMEMO konektoru,
který je vždy nedílnou součástí snímače.
Tímto systémem je umožněno připojit sní-
mač do jakéhokoli vstupu přístroje i do jaké-
hokoli jiného ALMEMO přístroje aniž by
byla zhoršena přesnost měření. Firma AHL-
BORN GmbH nabízí ve svém katalogu řadu
standardně dodávaných snímačů včetně na-
programovaných ALMEMO konektorů.
Pokud si zákazník přeje připojit snímače  ji-
ného výrobce nebo již vlastní snímače
například od starších přístrojů lze sa-
mozřejmě zakoupit samostatně již
naprogramované anebo nena-
programované ALMEMO
konektory. Programování
ALMEMO konektorů je
popsáno v českém návodu
k přístroji ALMEMO 710
nebo vám je samozřejmě
pomůže naprogramovat ser-
visní středisko AHLBORN v Praze.

Firma AHLBORN GmbH nabízí k pří-
stroji ALMEMO D7, které pracují s plně di-
gitálním rozhraním pro připojení a poskytují
rychlý přenos dat. Všechny připojené D7
snímače jsou vybaveny vlastním procesorem
a paralelně pracují s frekvencí specifickou
pro dané čidlo. Dosahují tak vysoké rychlosti
měření, která je nezbytná při dynamických
měřeních.

Kompaktní přístroj 
ALMEMO 710 je jednodu-
chý na ovládání
Naměřené hodnoty se ukládají do vnitřní

paměti ve vámi předvoleném měřicím cyklu.
Pro větší objemy dat slouží externí paměť
tvořená klasickou SD kartou. Přístroj je jed-
noduchý na ovládání díky jasně strukturova-
nému menu s asistentem a pomocnými okny.
Menu přístroje i soware do PC jsou v če-
ském jazyce.

Přístroj ALMEMO 710 má vestavěný sní-
mač atmosférického tlaku pro kompenzaci
při měření rychlosti proudění nebo relativní
vlhkosti vzduchu.

Kompaktní ALMEMO 710 má praktic-
kou gumovou protinárazovou ochranu. Dá
se použít jako mobilní kompaktní přístroj,
jako stolní měřicí vícekanálová ústředna.
ALMEMO 710 se nabízí i v nástěnném pro-
vedení. Dlouhý provoz zaručuje výkonná li-
thiová baterie. Pro dlouhodobější měření lze
kdykoli připojit síťový adaptér 220 V, který
zároveň slouží i jako dobíjecí stanice.

Více informací o přístroji ALMEMO 710
najdete na www.ahlborn.cz

ALMEMO 710 – Univerzální
moderní vícekanálový měřicí

přístroj datalogger – pro 
měření fyzikálních, chemic-
kých a elektrických veličin

ALMEMO 710 je výrobkem německé
firmy AHLBORN GmbH.  Na velkém ba-
revném dotykovém 5,7“ podsvětleném
grafickém displeji lze zobrazit nume-
ricky i graficky nejen měřené, ale 
i maximální, minimální, průměrné 
a vypočtené hodnoty. Měřené hodnoty
mohou být zobrazeny až osmimístně,
fyzikální jednotky až šestimístně. Pro
zobrazení parametrů důležitých pro
vaše měření si můžete nakonfigurovat
vlastní uživatelské menu.

AHLBORN měřicí a regulační
technika spol. s r.o.
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4
Tel: +420/ 261 218 907
Email: ahlborn@ahlborn.cz

ahlborn.cz
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Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je teleskop příští generace, který je součástí programu NASA. Je vyvíjen
v koordinaci mezi americkou NASA, Evropskou kosmickou agenturou a Kanadskou kosmickou agenturou. Jeho finální
cena, díky technickým problémům, pravděpodobně překročí rozpočet 8 miliard dolarů, který byl v roce 2011 schválen
americkým Kongresem. Po odkladu měl být vypuštěn letos mezi březnem a červnem. Jeho dodavatel firma Northrop
Grumman, i přes najetí na třísměnný provoz, tento termín však splnit nedokáže. Do vesmíru se tak dostane až za 2 roky
– v období březen až květen 2021. To se už ale přestává líbit americkému Kongresu ovládanému demokraty. Není divu,
původní rozpočet na tento projekt byl půl miliardy dolarů, nyní se blíží až k 10 miliardám. Tento teleskop ale podle
NASA bude stát za to. Zaměřen bude na výzkum vesmíru zejména v oblasti infračerveného záření. Rozšíří tak výzkum-
nou činnost svého předchůdce – Hubbleova vesmírného dalekohledu, který prováděl pozorování ve viditelném světle. 

Nejdražší
vesmírný
teleskop

dohlédne
nejdále

Vesmírný teleskop
James Webb (JWST).

Vesmírná simulační komora je připravena k testu Webbova teleskopu.Segment zrcadla se zlatým povrchem.
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Počátek historie JWST sahá do roku
1996, kdy NASA začala plánovat kos-
mický dalekohled příští generace

(NGST). V roce 2002 byl přejmenován na
po čest v pořadí po druhém řediteli NASA
(1961-1968) Jamesi Webbovi (U1992). Sou -
čas ný Hubbleův teleskop obíhá kolem Země
v nadmořské výšce přibližně 570 km, což je
nízký orbit naší planety.  Teleskop Jamese
Webba  ale nebude na orbitu naší planety.
Místo toho bude v prostoru mezi naší plane-
tou a Sluncem – ve vzdálenosti 1,5 milionu
kilometrů od nás!  Země je 150 milionů km
od Slunce a Měsíc obíhá kolem Země ve
vzdálenosti přibližně 384 500 kilometrů.

Připravovaný dalekohled Jamese Webba
bude zaměřen na výzkum vesmíru v oboru
tepelného záření, které dokáže proniknout
například skrz oblaka kosmického prachu,
neprůhledná pro viditelné světlo. To umožní
lépe studovat vzdálené mlhoviny, moleku-
lární oblaka v místě rodících se hvězd, pra-
choplynné disky mladých hvězd se vzni -
kajícími planetami, jádra aktivních galaxií
apod.

JWST bude schopen soustředit přibližně
sedmkrát více světla než Hubble, což umožní
astronomům nahlédnout zpět do minulosti
vesmíru do doby, kdy se po Velkém třesku

začaly formovat první galaxie. Tento obří da-
lekohled bude přínosem pro všechny obory
astronomie a způsobí doslova revoluci napří-
klad při studiu vzniku a vývoje hvězd a pla-
netárních systémů. Podstatně větší průměr
dale kohledu než u Hubblea umožní také za-
chytit mnohem více světla od vzdálených ob-
jektů – v porovnání s HST bude schopen
detekovat 400× slabší tělesa. Zrcadlo tele-
skopu je pokryto mikroskopicky tenkou
vrstvou zlata a jeho průměr je 6,5 m. Aby
bylo zajištěno, že zrcadlo bude dostatečně
pevné a zároveň i lehké, použili konstruktéři
berylium.

Každý zrcadlový segment je vybroušen s
nebývalou přesností – jejich odchylka od ideál -
ní plochy nesmí překročit 1/10 000 tloušťky
lidského vlasu. Jsou velikosti konferenčního
stolku a váží přibližně 20 kilogra mů. Velmi
jemný film ze zlata pokrývá každý segment,
aby zlepšil odraz infračerveného světla. Plně
sestavené zrcadlo je větší než jakákoli raketa,
takže do vesmíru se dopraví složené. K do-
sažení a udržování požadovaného tvaru op-
tické plochy objektivu se budou používat tzv.
aktuátory – malé motorky, které podle po-
třeby doladí zaostření. Vynesení dalekohledu
má na starosti ESA a raketa Ariane 5. –r–

Raketa Ariane 5 vynese 
teleskop Jamese Webba.

Uvnitř obrovské místnosti v kosmickém 
letovém centru Goddard v Greenbeltu ve
státě Maryland stojí složený dalekohled.

Dalekohled se brzy přesune do komory,
kde se i přes horké léto v Houstonu, po-
drobí zkouškám v kryogenních teplotách.

Technici kontrolují dalekohled v Goddar-
dově letovém středisku NASA. Na jeho zla-
tém zrcadle provádějí "inspekci světla". 
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MSV zrcadlem české ekonomiky
Největší a nejvýznamnější tuzemský veletrh
vstupuje do sedmé dekády své existence ve
výborné formě. České ekonomice se daří,
průmysl šlape na plné obrátky a o účast na
MSV je v posledních letech enormní zájem.
K uspokojení všech požadavků na výstavní
plochu by brněnské výstaviště potřebovalo
další pavilon. Ze zahraničí přijíždí vystavovat
už polovina firem a MSV přitahuje také stále
více odborných návštěvníků jak z okolních,
tak ze vzdálenějších zemí. 

Nová témata v nomenklatuře 
veletrhu
Několik posledních let byl hlavním tématem
MSV Průmysl 4.0, tedy automatizace, robo-
tizace, digitalizace. V posledních ročnících se
toto téma přesunulo z konferenčních sálů
také do expozic, kde konkrétní vystavovatelé
ukazují konkrétní řešení šetřící pracovní sílu
a zvyšující produktivitu práce a přidanou
hodnotu. Pro příští ročník jsme se rozhodli
hlavní téma rozšířit. Vzhledem k tomu, že di-
gitalizace průmyslové výroby je jedním z
hlavních směrů inovačního procesu a nezbyt-
nou podmínkou úspěchu, bude hlavní téma
veletrhu Průmysl 4.0 a digitální továrna. Pro
vystavovatele jsme připravili možnost aktivně
se podílet na digitalizaci průmyslové výroby
na českém trhu i v zahraničí, příležitost oslo-
vit široké spektrum průmyslových podniků a

šanci profitovat z výrazné mediální podpory
tématu. „Rádi bychom podpořili také začína-
jící inovační firmy a start-upy,“ uvedl ředitel
akce Michalis Busios. „Dalším zvýrazněným
tématem tak bude oblast Investiční příleži-
tosti – Start up projekty, nové nápady, inovace
jako příležitost.“

Také v nomenklatuře veletrhu ENVI-
TECH se objevuje nový obor, který bude zá-
roveň hlavním a zvýrazněným tématem akce.
Jde o Cirkulární ekonomiku, tedy trend,
který je základním principem udržitelného
průmyslu a otevírá firmám nové příležitosti.
Evropská komise odhaduje, že do roku 2030
vzniknou v EU díky oběhovému hospodář-
ství dva miliony nových pracovních míst. Při-
jetí principů cirkulární ekonomiky má do
roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory
v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši
600 miliard eur. Firmy, které tímto způsobem
začnou uvažovat ještě dříve, než to nařídí le-
gislativa, získají před ostatními náskok.

Struktura samotného MSV zůstává zacho-
vána a veletrh se opět člení do oborů zastupu-
jících všechny klíčové oblasti strojírenského a
elektrotechnického průmyslu. Chystají se také
specializované výstavní akce zviditelňující 3D
tisk, robotizaci nebo spolupráci průmyslu a
vysokých škol (Transfer technologií a ino-
vací). Součástí veletrhu opět bude soutěž Zlatá
medaile MSV o nejlepší inovativní exponáty
a rozsáhlý odborný doprovodný program.

Ohlédnutí za MSV 2018
Na posledním ročníku Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu se představilo 1651 vy-
stavujících firem ze 32 zemí, přičemž podíl
zahraničních účastníků dosáhl 49 %. Expo-
zice vystavovatelů si prohlédlo 80 937 náv-
štěvníků z 57 zemí, ze zahraničí přijelo 7747
registrovaných návštěvníků, tj. 9,6 % z celko-
vého počtu. Na veletrhu se akreditovalo 280
novinářů ze sedmi zemí. 

Tradiční průzkum spokojenosti realizo-
vala mezi návštěvníky i vystavovateli MSV
2018 agentura Ipsos. Spokojenost návštěv-
níků i vystavovatelů zůstává nadále vysoká.
Pozitivní až nejvyšší spokojenost mezi vysta-
vovateli meziročně stoupla z 84 % na 96 %.
Podíl rozhodně spokojených návštěvníků
meziročně stoupl z 89 % na 94 %. Jde o nej-
lepší výsledek za posledních 5 let. Nespoko-
jení návštěvníci nebyli téměř žádní. Přínos
veletrhu pro zúčastněné firmy zůstává pozi-
tivní a velmi dobře se vyvíjí. Oproti loň-
skému ročníku stoupl přínos pro zahraniční
vystavovatele. Podíl navázaných kontaktů se
oproti minulým rokům nezměnil. Letos vy-
stavovatelé navázali více kontaktů se zahra-
ničními návštěvníky. Stejně jako v před -
chozích letech je největší podíl vystavova-
ných produktů ze zahraničí. 

Přihlášky do konce března
61. mezinárodní strojírenský veletrh se
uskuteční od 7. do 11. října 2019 a uzávěrka
přihlášek pro vystavovatele spojená s termí-
novou slevou je plánovaná k datu 31. března. 

V minulých letech byly nejatraktivnější
plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem,
proto by zájemci neměli s přihláškou dlouho
otálet. 

Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky
na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv. 

Digitální továrna, cirkulární ekonomika, start-upy.
Nová témata na 61. mezinárodním strojírenském veletrhu
Od 7. do 11. října se uskuteční na brněnském výstavišti další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V lichých le-
tech k němu neodmyslitelně patří Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport & Logistika a spolu s ním Meziná-
rodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1600
vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.
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Díky velmi zdařilým tvarům a vysoce
kvalitnímu provedení jsou však tyto
vypínače a zásuvky vhodné i pro

“designově“ vyhraněné uživatele – majitele
loových bytů, rezidencí i moderní architekty.
Vypínače Mureva Styl lze užít v moderních
interiérech v kombinaci s betonovými, skle-
něnými nebo kovovými materiály či tam, kde
je elektroinstalace vedená na povrchu.

Montáž na povrch i do elektro-
instalační krabice 
Oproti konkurenci přináší Mureva Styl mno -
ho zajímavých výhod, mezi jinými například
možnost montáže nejen na povrch, ale i do
běžné elektroinstalační krabice s dodržením
krytí IP55. „Nabízí průhlednou krytku na zá-
suvce, takže ihned vidíte, zda jde o zásuvku
nebo vypínač. Zásuvky je možné vybavit orien-
tačními LED kontrolkami, které vás budou ve
tmě decentně navigovat. Požadavky vodě-
odolnosti a krytí IP55 splňují zásuvky i při
otevřeném krytu. Všechny přístroje jsou do-
dávány ve standardní bílé barvě Polar nebo
moderní šedé barvě Antracit,“ přibližuje Ro-
bert Šimčík z portálu Vypinac.cz.

Variabilní řešení s komponenty,
které lze snadno kombinovat
Špičkový materiál produktů je rezistentní vůči
UV záření, špíně, usazování prachu a odolává
rozpouštědlům. Uvnitř najdete velmi kom-
paktní a plochý mechanizmus, který díky
svým mini rozměrům poskytuje dostatečný
prostor pro kabely. Krabice jsou tuhé, robustní,
při montáži se nekroutí a nemění tvar. Přesto
jsou materiály příjemné na dotek. Přístroje
jsou dodávány v bezšroubovém provedení 
a lze je objednat jako komplet nebo po jednot-
livých komponentách a různě je kombinovat.

Kompatibilita s produktovou
řadou Unica
Široká nabídka řady Mureva Styl obsahuje
kromě běžných vypínačů a zásuvek i speciál-
ní ovládače jako jsou nouzové tlačítkové spí-
nače, spínače na klíč nebo ovládače žaluzií.
Díky kompatibilitě s produktovou řadou
Unica a přístroji s přímou montáží 45x45 
Altira je možné do krabice Mureva Styl
umístit jakýkoliv přístroj z těchto produkto-
vých řad Schneider Electric.

Vypínače a zásuvky Mureva Styl
Nové řešení pro průmyslové provozy
i designové domácnosti
Společnost Schneider Electric uvádí na trh pod názvem Mureva Styl novou řadu
vypínačů a zásuvek ve vysokém krytí IP55. Jde o částečně prachotěsné a vodě-
odolné provedení. Tyto přístroje najdou využití tam, kde je náročnější provozní
prostředí – venkovní aplikace, průmyslové provozy, nemocnice, vlhké prostory,
koupelny, garáže nebo dílny.

Technické parametry a benefity
• Vysoké krytí IP55 a ochrana proti nárazům IK08
• Montáž na povrch i do elektroinstalační krabice
• Široký sortiment (včetně tlačítka nouzového zasta-

vení, žaluziových ovládačů, spínačů s klíčem apod.)
• Průhledná krytka na zásuvce (okamžitě poznáte, že

se jedná o zásuvku a ne o vypínač)
• Možnost orientačního osvětlení v zásuvce
• V barvách bílá Polar a šedá Antracit
• Vodotěsnost zaručena i při otevřeném krytu
• Odolná vůči UV záření, špíně, prachu i rozpouštědlům
• Velmi plochý mechanizmus přístroje s velkým pro-

storem pro kabely
• Tuhé krabice a rámy s vodotěsnou zadní membránou
• Snadná montáž díky bezšroubovým svorkám
• Kompletní sestavy nebo jednotlivé komponenty
• Krabice pro přístroje Unica a přístroje Altira s přímou

montáží typu 45×45.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2

158 00 Praha 5 - Jinonice

Zákaznické centrum
tel. +420 382 766 333

e-mail:podpora@se.com

Podívejte se 
na promo 

video

nebo instalační video 

a zjistěte více o Mureva Styl!
www.schneider-electric.cz

www.vypinac.cz
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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…

Lenka na Novém Zélandě. Jaroslava ve Vietnamu.Alex ve Washingtonu D.C.

Michal se syny Davidem a Danem před
chrámem Vasila Blaženého v Moskvě.

Viliam v Kuala Lumpuru na cestách
po jihovýchodní Asii.

René  u vodopádů poblíž Gioberney 
v Národním parku des Écrins.
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Napodobení fotosyntézy pro
získání energie
Vědci se při získávání energie nechali in-
spirovat přírodou. Rostliny díky fotosyn-
téze získávají energii ze slunečního záření
a právě napodobení tohoto procesu by
lidstvu pomohlo využít další zdroj ener-
gie. Zelené rostliny zachycují energii ze
slunečního záření . . .
Datum: 4.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Zemědělství budoucnosti na
dosah
Svět kolem nás se mění a modernizuje.
Všude, kam se podíváme, už nějakým
způsobem začíná zasahovat moderní
technologie. Ve vlacích se můžeme připo-
jit na WiFi, domácí spotřebiče s námi
mohou komunikovat přes internet, naše
brány můžeme otevírat pomocí mobilu . . .
Datum: 5.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Siemens na veletrhu e-SALON
představí komplexní řešení in-
frastruktury pro elektromobily
Český Siemens se zúčastní prvního roč-
níku veletrhu elektromobility e-SALON,
kde představí komplexní řešení pro infra-
strukturu nabíjení elektromobilů, včetně
řešení pro akumulaci energie. Veletrh e-
SALON se koná na výstavišti PVA EXPO . . .
Datum: 6.11.2018                     ) více na www.volty.cz

OKIN BPS otevřel novou po-
bočku v Texasu
Poskytovatel podnikových služeb společ-
nost OKIN BPS oznámila otevření nové po -
bočky v San Antoniu ve státě Texas. Nová
pobočka přinese lokálně téměř 1 500 no-
vých pracovních míst a znamená investici
ve výši 23mil. dolarů. Na celý projekt získal
OKIN BPS grant fondu Texas Enterprise . . .
Datum: 7.11.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Schneider Electric podporuje
elektromobily a připravuje
stovky nabíjecích stanic pro
bytové domy
Nabíjecí stanice Schneider Electric ne-
slouží pouze k nabíjení elektromobilů, ale
umožňují jejím uživatelům také správu
přístupu a řízení energie . . .
Datum: 1.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Přesný měřicí přístroj s funkcí
dataloggeru
Systémová řada univerzálních měřicích
přístrojů řady ALMEMO německé firmy
Ahlborn se rozrostla o další novinku.
Portfolio měřicí techniky této značky roz-
šířila měřicí ústředna ALMEMO 500 nej-
novější generace V7. Jde o inteligentní
měřicí ústřednu s funkcí dataloggeru . . .
Datum: 2.11.2018                     ) více na www.volty.cz

100 let – bilancování investora,
který posílá kapitál na druhou
polokouli
S již proběhnutou oslavou výročí 100 let
od vzniku Československa v minulém
týdnu se zamýšlím nad tím, proč investuji
na obrácené straně zeměkoule, a ne
doma. Za něco může intenzívní sluníčko
a čistý horský vzduch, který přeje . . .
Datum: 3.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1750 × 144 px / šířka statického pozadí: 1750 × 1250 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................... 3500 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 2000 Kč

Square dole vpravo – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 330 × 330 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 1500 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 2020
“Co najdete na mezinárodním strojírenském veletrhu”
..................................................................– možno objednat od 1. července 2019
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 .................................................5000 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...........................................................................................1000 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.

https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.vizionary.com/volty/cs
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Chvíli na silnici, chvíli ve vzduchu
Veletrh čisté mobility e-SALON, který se
koná až do zítřka 18. listopadu, představil
nejen dlouho očekávané novinky ze
světa elektromobilů, ale také unikáty z
oblasti letectví. Kromě elektrického le-
tadla ΦNIX totiž návštěvníci mohou vidět
i vírník AutoGyro, který jeho tvůrci obo-
hatili o technologii umožňující mu . . .
Datum: 17.11.2018                     ) více na www.volty.cz

ABB a český Solek Group se an-
gažují ve fotovoltaice v Chile
Skupina Solek Group postavila, ABB do-
dala potřebné technologie. Společná
smlouva na dodávku decentrálních solár-
ních měničů pro dvě nové fotovoltaické
elektrárny v Amparo a Santa Laura, s cel-
kovým výkonem 6 MWp, byla podepsána
v loňském roce . . .
Datum: 8.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Čipy Intel Loihi dosáhnou
příští rok inteligence myší
Společnost Intel uvedla, že systém zalo-
žený na čipu Loihi, který bude uveden na
trh příští rok, bude obsahovat ekvivalent
100 miliard synapsí, což je asi stejná kom-
plexnost mozku jakou má myš. Už loni
Intel představil světu Loihi, čip určený pro
tzv. pravděpodobnostní výpočty . . .
Datum: 18.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Werth ScopeCheck FB DZ
Se dvěma nezávislými senzorovými
osami umožňuje ScopeCheck® FB DZ roz-
ličné multisenzorové měření bez ome-
zení. Po demontáži skleněného stolu s
jednotkou spodního osvitu lze umístit a
měřit těžké obrobky přímo na měřicím
stolu. Série strojů Werth ScopeCheck® FB
DZ nabízí kompaktní zařízení  . . .
Datum: 9.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Prediktivní plánování údržby
s novými moduly isense
Průmysl 4.0? To je hračka! Minimálně s
produktovou řadou isense společnosti
igus, kterou v Česku výhradně zastupuje
strojírenská společnost HENNLICH. Díky
těmto zařízením není zvýšení doby pro-
vozuschopnosti výrobního závodu při
nízkých nákladech nic složitého . . .
Datum: 19.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Technologický úkaz mezi ad-
ministrativními budovami
Nové kancelářské prostory pražské po-
bočky společnosti M-Tech, s.r.o. musí za-
ujmout každého příznivce moderní
architektury. Menší, vkusně zrekonstru-
ovaná administrativní budova, citlivě
schovaná mezi vysokou okolní bytovou
zástavbu v Jeseniově ulici a okolí, . . .
Datum: 20.11.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Elektrárna Dlouhé stráně se po
5 měsících znovu rozjela naplno
Zásadní byly práce v podzemních útro-
bách elektrárny. Technici tam instalovali
nové 40tunové oběžné kolo s průměrem
přes 4,5 metru, které roztáčí jednu ze
dvou turbín elektrárny. Zakázku realizo-
vala společnost ČKD Blansko Engineering
ze slovinské skupiny Litostroj Power . . .
Datum: 10.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Amazon brzy představí domá-
cího robota
Mnoho technických gigantů se snaží do
našich domovů dostat umělou inteli-
genci prostřednictvím inteligentních hla-
sových komunikátorů. Amazon však chce
učinit další krok. Zdroje tvrdí, že Amazon
pracuje na domácím robotovi, který bude
představen veřejnosti již na konci . . .
Datum: 11.11.2018                     ) více na www.volty.cz

První veletrh čisté mobility 
v Letňanech
Světové automobilky se předhánějí v
prohlášeních, kdy budou mít v nabídce
ucelenou řadu elektromobilů. Volvo už
nechce vyvíjet novou generaci dieselů.
Volkswagen se chce stát jedničkou v
elektromobilitě. Automobilová budouc-
nost je tady . . .
Datum: 14.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Rychlonabíjecí stanice 150 kW
Nová kompaktní rychlonabíjecí stanice
Siemens 150 kW dokáže současně nabíjet
dva elektromobily stejnosměrným
proudem 2 x 75 kW. Nabíječka nabízí ši-
roký rozsah výstupního napětí od 200 V
do 920 V. Při nabíjení trvajícím 10 minut
se zvýší dojezdová vzdálenost o 100 kilo-
metrů. Integrace výkonných součástí . . .
Datum: 16.11.2018                     ) 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? 

https://www.volty.cz/pridat-inzerat/
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Němci začínají konkurovat
Tesle
Největší výrobce luxusních automobilů
na světě, společnost Mercedes-Benz,
uvádí na trh první sérii automobilů pohá-
něných bateriemi a přidává se k rostou-
címu počtu špičkových značek, které
chtějí konkurovat společnosti Tesla. Z ně-
meckých prémiových vozů ale není . . .
Datum: 25.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Řídící modul PHYTRON pro
krokové motory
TM StepDrive 24-48V/5A je regulátor kro-
kového motoru s integrovaným výkono-
vým stupněm. Toto zařízení je speciálně
vyvinuto pro použití v decentralizova-
ném periferním systému SIMATIC®
ET200®SP. Tento modul TM StepDrive 24-
48V/5A lze jednoduše a intuitivně . . .
Datum: 26.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Megger – novinky v oblasti
testování prvků rozvodné sítě
Společnost “TMV SS“ dlouhodobě spolu-
pracuje s předními světovými společ-
nostmi zabývajícími se přístroji pro
testování a diagnostiku elektrických
prvků. Megger si nezakládá jen na tradici,
ale přináší pravidelně novinky v oblasti
špičkových řešení . . .
Datum: 28.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Průlomový 8-osý systém Faro-
Arm® nastavuje nový standard
Lídr v oblasti mobilních měřicích sy-
stémů, dílenské metrologie a reverzního
inženýrství, představuje systém FARO 8-
Axis FaroArm®. Po více než 30 letech ne-
přetržité inovace v mobilních měřicích
ramenech společnost FARO® opět udává
tempo. Toto komplexní řešení je . . .
Datum: 29.11.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Automatizační “stavebnice“
společnosti Panasonic
Pro stavbu jednoúčelového stroje, vý-
robní 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 koupíme
“tam a tam“. Zkuste na to jít opačně . . .
Datum: 21.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Téměř každý druhý Čech neví o
“zákazu halogenových žárovek“
Řada spotřebitelů vůbec netuší o nad-
cházející 6. fázi evropské směrnice o zá-
kazu výroby nehospodárných světelných
zdrojů – konkrétně halogenových žáro-
vek, ukázal srpnový spotřebitelský prů-
zkum společnosti LEDVANCE. LEDVANCE
je výrobcem a držitelem licence na . . . .
Datum: 23.11.2018                     ) více na www.volty.cz

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 desig-
nových soutěžích a všimla si ho velká část
světových médií. Ecocapsule nabízí . . .
Datum: 24.11.2018                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné edice Volty.cz 

uvidíte opět na  Mezinárodním 

strojírenském veletrhu,  u našich

vybraných partnerů a bude také k

zakoupení na novinových stáncích.
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První suchý digitální transfor-
mátor
Suché transformátory jsou navrženy jinak
– jádro a vinutí se chladí vzduchem a ne-
hořlavým pevným izolačním materiálem.
Díky tomu jsou suché transformátory
bezpečnější a ekologičtější. Ideálně se
hodí pro použití v rizikovém prostředí,
například v metru nebo v hustě . . .
Datum: 4.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Nová revizní aplikace Inspecto
v mobilní i webové verzi
Společnost Inspecto začala prodávat stej-
nojmennou aplikaci určenou pro prová-
dění a evidenci revizí. Aplikace vytváří
chybové databáze, udržuje kontinuálně
archiv operací a zajišťuje i legislativní
správnost vložených údajů. Inspecto fun-
guje jak v klasickém prostředí . . .
Datum: 5.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Nabíjecí stanice a akumulace
elektrické energie
S rozvojem elektromobility a rostoucím
počtem dobíjecích stanic budou vznikat
problémy s dodatečnou kapacitou stáva-
jícího vedení a trafostanic, a to jak na
úrovni distribuce, tak v rámci lokálních
distribučních soustav. Siemens nabízí ře-
šení v podobě bateriového . . .
Datum: 6.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Nové flexibilní kabely pro se-
dmou osu robotů Fanuc
Pro efektivnější využití průmyslových ro-
botů se ve velkých výrobních halách po-
užívá sedmá osa pro pohyb po přímce.
Aby byl zajištěn bezpečný přívod energií
podél osy od rozvaděče k robotu, rozšířila
firma igus, kterou v Česku výhradně za-
stupuje společnost HENNLICH, . . .
Datum: 7.12.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

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 Rut-
gers University byl tento nepříjemný oka-
mžik výzvou k vytvoření nového robota,
který správně napíchne žílu hned napo-
prvé. To ale není vše. Odebranou krev  . . .
Datum: 1.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Skrytá vrstva baterie byla od-
halena
Mezinárodní tým učinil zásadní krok k
pochopení reakcí mikroskopicky tenké
vrstvy, která se vytváří mezi kapalným
elektrolytem a pevnou elektrodou v li-
thium-iontových bateriích. Výsledky
budou použity pro zlepšování vrstvy a
přesnější předvídání životnosti baterie . . .
Datum: 2.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: bezpečná vzdá-
lená správa přes Corvina
Corvina Cloud je bezpečné cloudové ře-
šení založené na Open VPN a SSL, které
umožňuje vzdálenou správu průmyslo-
vých zařízení a systémů. Corvina Cloud
slouží jako platforma, která usnadňuje
správu vašeho IIoT kdekoliv na světě. Cor-
vina umožňuje definovat různé . . .
Datum: 3.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Robotické rameno
pro odběr krve

Zpracování 
vzorků

Analýza
krve
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Mobilní údržba díky digitalizaci
Smart Factory a s ní spojená digitalizace
poskytuje rozmanitý potenciál pro trvale
udržitelnou a prediktivní údržbu. Jaké vý-
hody z toho plynou pro podniky? A jaké
předpoklady musí být vytvořeny, aby
bezproblémově fungovala výměna dat
pro plánování, realizaci a dokumentaci
údržbářských opatření? . . .
Datum: 9.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Vysoce výkonná hadice posky-
tuje extrémní odolnost a ochranu
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie rozšířila své portfolio hydraulic-
kých hadic uvolněním hadic Eaton řady
GH681, což jsou vysoce kvalitní hadice
ovinuté jediným drátem, které jsou kvali-
fikovány na 1 milión impulsních cyklů.
Tato vysoce výkonná hadice poskytuje . . .
Datum: 15.12.2018                     ) více na www.volty.cz

KIA přichází s novou techno-
logií opravy akumulátorů
elektrifikovaných vozů
Battery Modul Ballancer nebo také Balan-
cer vysokonapěťových baterií je jedi-
nečná technologie. Při opravě
vysokonapěťového akumulátoru lze tak
nově měnit pouze její část, tzv. modul ba-
terie. Nově dodaný modul však musí . . .
Datum: 10.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Inovativní stroj M-R7 pro
montáž zářezných prstenců
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie představila svůj nový stroj Wal-
terscheid M-R7, inovativní stroj pro před-
montáž zářezných prstenců, který
zákazníkům poskytuje vylepšenou mon-
tážní technologii a bezpečnost při insta-
laci systémů šroubení Walterscheid™ . . .
Datum: 16.12.2018                     ) více na www.volty.cz

MGS100 umožní vytvořit mic-
rogrid a využívat efektivně
obnovitelné zdroje energie
Integrované mikrosíťové řešení slouží k
efektivnímu řízení solární elektrárny, ba-
teriového úložiště a lokální sítě. Staví na
130 let zkušeností ABB v oboru elektro-
techniky a je významným příspěvkem k
modernizaci české energetické . . .
Datum: 12.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Elektromobil nabitý za 30 min.
Pro rychlodobíjecí stanici u Globusu v Če-
ských Budějovicích, byla použita druhá
generace produktu ABB Terra 54 s výko-
nem 50kW. “U takové stanize lze elektro-
mobil  dobít do 30 minut. Navíc nám v
blízké době budou naše nové dobíjecích
stanice schopné nabít baterii elektromo-
bilu pro ujetí 200 km . . .
Datum: 16.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Optimální ochrana osob a strojů
Otázky bezpečnosti mají v automatizační
technice vysokou prioritu. Se sběrnico-
vým modulem MVK Metal Safety nabízí
Murrelektronik velmi zajímavé řešení pro
bezpečnostní instalace. Lze s ním dosáh-
nout nejvyšších standardů: Safety Inte-
grity Level 3 (podle IEC 61508 a IEC
62061) a Performance Level e (podle . . .
Datum: 17.12.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

UPS Eaton 9SX s nižším výkonem
Nové modely rozšiřují stávající produk-
tové portfolio modelů UPS s výkonem 5
až 11 kVA ve větším výkonovém rozsahu
od 700 VA do 6 kVA a jsou k dispozici ve
formátu Tower a Rack. Tato řada je k dis-
pozici od září 2018. Řady Eaton 9SX jsou
nástupcem řady Eaton 9130, která byla
uvedena na trh v roce 2008 a je . . .
Datum: 13.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Smart linkový kondicionér
Pojem linkový kondicionér označuje zaří-
zení, které je schopno pozitivním způso-
bem ovlivňovat kvalitativní parametry
elektřiny. Do obvodu, ve kterém má dojít
k úpravě napětí, sériově zapojíme další
zdroj, který svým napětím působí proti
vzniklému úbytku na vedení distribuční
sítě nn. Velmi zjednodušeně lze říci, . . .
Datum: 14.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Razantní a k životnímu prostře -
dí šetrná povrchová úprava
Nový postup pro extrémní vysokorych-
lostní navařování laserem (Ehla) má sku-
tečně úspěšný příběh: od roku 2012
intenzivní vývoj v Cáchách, důsledná re-
alizace a odzkoušení systémové techniky
v Nizozemsku a potom nasazení v prů-
myslu v Číně. Postup, který byl vyvinut . . .
Datum: 8.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Podejte si  inzerát 
na Volty.cz  zdarma
Snadno do 5 minut!
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Vylosovaní výherci z křížovky
podzimního čísla Voltů
Správné znění tajenky z křížovky ze strany
81 – z tištěné edice Volty – Podzim 2018
zní: vyjde že lhář je kdo mnoho mluví
Celý Waltherův citát tedy zní: Qui multum
fatur, mendax fore saepe probatur. Často
najevo vyjde že lhář je kdo mnoho mluví.
Z těchto respondentů jsme vylosovali . . .
Datum: 21.12.2018                     ) více na www.volty.cz

IoT – Analýza výrobních senzo-
rických dat
Technologická společnost OptiSolutions
s.r.o. představí na podzimním Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně nový
modul LOTYLDA IoT určený pro sběr a
analýzu senzorických dat. Nejen o novém
modulu BI platformy LOTYLDA jsme ho-
vořili s jednatelem společnosti . . .
Datum: 28.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Konektory MCS MAXI 6 s páčka -
mi – bleskové zapojení vodičů
MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) má
nový přírůstek: Nová řada zásuvných ko-
nektorů MCS MAXI 6 od společnosti
WAGO dovoluje připojit vodiče o průřezu
10 mm² (8 AWG) a má integrovanou
páčku umožňující rychlé a pohodlné za-
pojování. Systém WAGO MCS MAXI 6 . . .
Datum: 22.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Jak Fukušima změnila japonskou
robotiku a probudila průmysl
V březnu 2011 bylo Japonsko zasaženo
katastrofálním zemětřesením, které způ-
sobilo hrozné tsunami. Tisíce lidí bylo za-
bito a v jedné z nejhorších katastrof v
moderní době došlo ke škodám v miliar-
dách dolarů. Na dalších několik týdnů se
však oči světa zaměřily na jadernou . . .
Datum: 29.12.2018                     ) více na www.volty.cz

CoaxStrip 6580
CoaxStrip 6580 je plně programovatelný
vícestupňový odizolovací stroj pro koaxi-
ální, triaxiální, jednožilové a i vícevodi-
čové vodiče. Nejmodernější elektronika,
jasné a přehledné uživatelské rozhraní a
přesná mechanika zaručují bezkonku-
renční kvalitu. Přesnost a opakovatelnost
odizolování koaxiálních vodičů. Díky . . .
Datum: 23.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Umělá inteligence a edge
computing od Siemensu
Společnost Siemens rozšiřuje své portfo-
lio řešení pro digitální podnik o nové
technologie budoucnosti. Podporuje tak
firmy působící ve výrobním a zpracova-
telském průmyslu při jejich digitální
transformaci. „Počet průmyslových pod-
niků, zejména z řad malých a . . .
Datum: 30.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Asteroidy s bilionovými 
hodnotami
Hollywood ve svých filmech (s Brucem
Willisem) líčí asteroidy jako největší
hrozbu pro lidstvo. Podnikatelé (zvláště
ze Silicon Valley) v nich vidí také poten-
ciál, kam investovat své peníze. Jsou totiž
obrovskou zásobárnou velmi vzácných
kovů – některé z nich slouží k uchování . . .
Datum: 31.12.2018                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

ČEPS obhájila vysoký rating,
pokračují rozsáhlé investice do
rozvoje přenosové soustavy
Agentura Moody´s potvrdila společnosti
ČEPS ratingové hodnocení A1 s pozitivním
výhledem. Provozovatel české přenosové
soustavy nadále realizuje rozsáhlý inves-
tiční program, letos plánuje na rozvoj
soustavy vynaložit téměř čtyři miliardy . . .
Datum: 24.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Energetický řetěz rychle,
snadno a online
Správný návrh energetického řetězu není
vždy snadným úkolem. Nový LAPP online
konfigurátor  ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
tento úkol velmi urychluje a usnadňuje:
je jednoduchý, rychlý a jasný. Tento ná-
stroj Vám umožní navrhnout kompletní
energetický řetěz jen ve třech . . .
Datum: 27.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Nový přírubový enkodér MIG
AST s absolutním odměřováním
Od uvedení přírubového enkodéru MIG
NOVA+ na český a slovenský trh si získalo
toto inovativní řešení u našich zákazníků
velkou oblibu. Je to dáno především jedi-
nečnou konstrukcí, minimálními zástav-
bovými rozměry a jednoduchou montáží
na přírubu motoru. Nyní výrobce . . .
Datum: 18.12.2018                     ) více na www.volty.cz

Pro vysoké zatížení i teploty:
Vstřikované díly z 50 materiálů
iglidur® během několika dnů
Díky aditivním technologiím tzv. 3D tisku
se zrychlují a rozšiřují možnosti dodávek
individuálních vstřikovaných plastových
dílů. Individualizované, cenově výhodné,
samomazné a bezúdržbové plastové díly
v malých sériích . . .
Datum: 19.12.2018                     ) více na www.volty.cz

FX3000 – II. generace regulá-
toru pro kompaktní střídavé
motory DKM
Do naší produktové nabídky jsme nově
zařadili externí střídavý regulátor FX3000
určený pro jednoduchou regulaci otáček
a krouticího momentu u kompaktních
střídavých motorů DKM. FX3000 nava-
zuje na úspěšný a velmi oblíbený . . .
Datum: 20.12.2018                     ) více na www.volty.cz
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Pavouk 3 – Nová generace
programu pro dimenzování a
výpočty sítí NN
Programový systém PAVOUK je graficky
orientovaný návrhový systém pro dimen-
zování NN sítí osazených jisticími přístroji
Eaton. Pro paprskové i zauzlené sítě pro-
vádí výpočet úbytků napětí, rozložení zá-
těže a zkratových proudů a následně . . .
Datum: 4.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Rolls-Royce chce čistější lodní
dopravu
Britská společnost Rolls-Royce nejvíce
proslavená výrobou luxusních limuzín,
ale také leteckých motorů špičkové kva-
lity, ve své tiskové zprávě oznámila spuš-
tění bateriového systému určeného pro
lodě. Cíl je jasný: Čistý, bezpečný a záro-
veň levný způsob pohonu nákladních . . .
Datum: 5.1.2018                     ) více na www.volty.cz

Tlačítka pro NOUZOVÉ 
ZASTAVENÍ a RESET
Tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a
RESET od firmy Murrelektronik se inte-
grují do elektronických instalací prostřed-
nictvím předmontovaných standardních
vedení M12. Jde o řešení, které šetří čas a
vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky sy-
stému „Plug & Play“ jsou ovládací . . .
Datum: 7.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Infotherma 2019 – vše o vytá-
pění, úsporách energií 
V tradičním termínu ve druhé polovině
ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na
výstavišti Černá louka v Ostravě usku-
teční již 26. pokračování mezinárodní vý-
stavy Infotherma věnované vytápění,
úsporám energií a smysluplnému využí-
vání obnovitelných zdrojů . . .
Datum: 8.1.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Vodík jako pohon zítřka?
Pokud se podíváme na zdroj energie,
který v budoucnu nahradí fosilní paliva,
je zde mnoho možností. Solární energie,
větrná energie, etanol a biopaliva jsou
obvykle nejpopulárnějšími uchazeči o
nahrazení spalovacích motorů na bázi
ropy a uhelných elektráren. Vodík je nej-
rozšířenějším prvkem ve vesmíru, . . .
Datum: 1.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Přichází éra stejnosměrného
proudu
Střídavý proud je krev, která proudí žilami
naší elektrické sítě. Přenáší elektrickou
energii na velké vzdálenosti od elektrárny
do našich domovů. Ale monopol střída-
vého proudu končí. Nabíječky mobilních
telefonů, LED svítilny i akumulátory elek-
trických vozidel stále více vyžadují . . .
Datum: 2.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Česká rychlonabíječka nabije
auto za hodinu z obnovitel-
ných zdrojů
Plzeňský výrobce domácích baterií na
ukládání energie EnergyCloud dokončil
vývoj unikátních rychlonabíječek, které
můžou výrazně napomoci v rozvoji elek-
tromobility v Česku. Zatímco běžně trvá
nabití elektromobilu až 12 hodin . . .
Datum: 3.1.2019                     ) více na www.volty.cz

www.tripy.cz
váš magazín & portál o cestování
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Elektrárnu Dětmarovice si vloni
prohlédlo 2000 zájemců, zvýšil
se počet odborných exkurzí
Elektrárnu Dětmarovice, jedinou elekt-
rárnu a teplárnu Skupiny ČEZ spalující
černé uhlí, si vloni prohlédly v 61 exkur-
zích a na dni otevřených dveří přibližně
dvě tisícovky zájemců. Zatímco počet
dětí ze základních škol a studentů . . .
Datum: 12.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Gamesa – účinnější větrná
elektrárna o výkonu 10 MW
Nová větrná turbína SG 10.0-193 DD ur-
čená pro provoz v mořských větrných
parcích má kapacitu 10 MW a rotor s prů-
měrem 193 metrů. Nabízí až o 30 % více
roční produkce energie (AEP) než její
předchůdce, SG 8.0-167 DD. Nový deseti-
megawattový model bude na trhu . . .
Datum: 21.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Mnohostranně využitelná
bezpečnostní relé
Optimální ochrana pro člověka a stroj je
důležitá. Proto je bezpečnostní technika
ve výrobě strojů a zařízení v kurzu. Bez-
pečnostní relé MIRO SAFE+ společnosti
Murrelektronik jsou tím pravým řešením
pro dosažení vysokých bezpečnostních
standardů až po Performance Level . . .
Datum: 14.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Kampaň pro širší ochranu
před požáry způsobenými 
závadou na elektroinstalaci
Nová odborná studie zdůrazňuje rizika
požárů způsobených závadou na elektro-
instalaci v obytných a (menších) komerč-
ních instalacích a způsoby, jak jim účinně
zamezit. Kouř, požár a plameny způsobují
rozsáhlé škody na obytných budovách . . .
Datum: 22.1.2019                     ) více na www.volty.cz

6 důvodů, proč budou v roce
2019 české firmy investovat
do 3D tisku
Technologie aditivní výroby již dávno ne-
jsou doménou nadšenců. Se zvyšující se
dostupností a spolehlivostí zařazuje 3D
tisk do výroby celá řada společností v
České republice. Jaké jsou nejdůležitější
důvody, které podle analytiků . . .
Datum: 15.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Kondiční digitální kúra pro
obráběče
Ve světě obrábění se prosazují nová
slova. Nástrojaři a uživatelé nástrojů zcela
samozřejmě používají termíny jako digi-
tální dvojčata, cloud, big data. To vše
bude představeno na veletrhu EMO Han-
nover 2019 pod heslem „Industrial Inter-
net of Things IIoT“, které je současně . . .
Datum: 23.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Jak se vyrovnat s dramatickým
nárůstem ceny povolenky
V důsledku revize evropské legislativy,
která zásadně posílila rezervu tržní stabi-
lity, vyletěly loni ceny povolenek na
emise skleníkových plynů dramaticky
vzhůru. Jak se s tím vyrovnat a jaká opa-
tření musí udělat stát, aby teplárenství
pomohl v transformaci? To budou . . .
Datum: 24.1.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Znovuzrození lincolnského impa
Automobil Ruston B2 z roku 1925, který
byl celá desetiletí zaparkován v továrně
na výrobu spalovacích turbín v anglickém
Lincolnu, byl v podstatě vrak. Historické -
mu vozidlu chyběly důležité součásti,
takže ho nebylo možné opravit. Pomohla
až technologie 3D tisku, s jejíž pomocí se
všechny chybějící komponenty . . .
Datum: 16.1.2019                     ) více na www.volty.cz

HENNLICH nově s teplotně
stálým materiálem pro 3D tisk
Otěruvzdorné a bezúdržbové díly do ex-
trémních podmínek je nyní možno rychle
vyrobit z materiálu iglidur® J350. Aby
bylo možno rychle vyměnit opotřebo-
vané součástky v aplikacích s vysokými
teplotami, vyvinula společnost igus, za-
stoupená v česku firmou HENNLICH . . .
Datum: 17.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Solární energie od ABB 
na Rallye Dakar 2019
Nováček v soutěži Rallye Dakar, tým Craft
Bearings, chce být první posádkou v his-
torii závodu, která sníží využití dieselo-
vých generátorů a bude ze 100 procent
využívat solární energii. A to pomocí mě-
ničů ABB REACT 2. V úzké spolupráci s
technologickým partnerem SoliTek . . .
Datum: 18.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Dlouhé stráně vloni navštívilo
přes 88 tisíc lidí
Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
stráně, podle čtenářů Idnes.cz největší
div Česka vloni obdivovalo 88 756 turistů
a studentů. Snížení počtu návštěvníků
zhruba o 10 tisíc šlo na vrub loňských roz-
sáhlých oprav elektrárny, které zajistily
modernizaci, prodloužení provozu i . . .
Datum: 19.1.2019                     ) více na www.volty.cz

OEZ 4.0. Co přináší čtvrtá fáze
průmyslové revoluce?
Za termínem Průmysl 4.0 se skrývá sou-
časný trend digitalizace a automatizace
výroby. Jak se čtvrtá fáze průmyslové re-
voluce projevuje v OEZ? Všechny výrobní
činnosti – zadání, řízení, průběh, kon-
trola, měření a výsledky, tok materiálů
atd. – jsou propojeny počítačovou sítí . . .
Datum: 9.1.2019                     ) více na www.volty.cz

První rozvaděč bez skleníko-
vého plynu SF6 v přístavu vý-
letních lodí
Divize Energy Management společnosti
Siemens získala objednávku od norského
dodavatele elektrické energie Bergens-
halvøens Kommunale Kraftselskap (BKK
Nett) na dodávku světově prvního ply-
nem izolovaného rozvaděče (GIS) bez . . .
Datum: 10.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Cube67 = decentralizace v té
nejvyšší možné míře
Cube67 je modulární sběrnicový systém
pro dokonalé decentralizované instalační
koncepce. Jeho flexibilita umožňuje reali-
zovat pro každou aplikaci to nejvhodnější
řešení – kompletně v krytí od IP 20 až do
IP 69K. Charakteristickými znaky Cube jsou:
množství funkcí, zásuvné přípojky . . .
Datum: 11.1.2019                     ) více na www.volty.cz
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Cube67 Hygienic Design – vhod-
 ný do potravinářských zón
Cube67 je modulární sběrnicový systém
společnosti Murrelektronik pro dokonalé
decentralizované instalační koncepce.
Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro
každou aplikaci nejvhodnější řešení –
kompletně v krytí od IP 20 až do IP 69K.
S moduly Hygienic Design pro Cube67 . . .
Datum: 28.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Nově měření hladiny s certifi-
kací RINA pro lodní aplikace
HENNLICH dodává měření hladiny na čes -
ký trh a pro zahraniční projekty od svého
vzniku v roce 1991. Vedle produktů pro
standardní průmyslové prostředí patří do
sortimentu i měřidla do prostředí s ne-
bezpečím výbuchu. Nově firma rozšířila
portfolio měření hladiny o hladinoměry . . .
Datum: 4.2.2019                     ) více na www.volty.cz

České videoloterijní terminály
fungují až v Hondurasu
Minimálně pět tisíc videoloterijních ter-
minálů různých typů opustí každý měsíc
prostornou montážní halu v jihomorav-
ských Komořanech. Stroje se zde vyrábějí
pro nadnárodní skupinu Novomatic a na-
prostá většina jich je určena pro export.
Společnost EDP, která je vyrábí . . .
Datum: 29.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Aplikační centrum Sie mens
pro výrobní stroje pomáhá zá-
kazníkům z celého světa
Specialisté z pražského Aplikačního cen-
tra se specializují na jednotlivé technolo-
gie průmyslových provozů jako jsou
potravinářství, automobilový nebo far-
maceutický průmysl a řada dalších. Díky
svým rozsáhlým technickým . . .
Datum: 5.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: 15 let 
na českém trhu
Letos uplynulo 15 let od založení české
pobočky společnosti Matsushita Electric
Works. Patnáct let je krátká doba, navíc v
porovnání se stoletým výročím, které
společnost oslavila v loňském roce;
přesto se podařil velký kus práce. V roce
2004 přichází do Čech Matsushita . . .
Datum: 30.1.2019                     ) více na www.volty.cz

RAVEO představuje Coboty!
Coboti, fenomén poslední doby, jsou ro-
boti, kteří spolupracují a učí se od svých
lidských spolupracovníků. Jednoduše ře-
čeno – coboti a lidé se stávají čím dál tím
více bežnými pracovními kolegy. Typic-
kým, i když poněkud sci-fi příkladem je
robotická ruka Tonyho Starka ze známé -
ho filmu Iron Man, která se od svého . . .
Datum: 6.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Automatizace a IT: Partneři
pro projekt Průmysl 4.0
Spojit reálný a virtuální svět – to je základ -
ní myšlenka projektu Průmysl 4.0. Vyjádře -
no méně abstraktně – Průmysl 4.0 vyža du -
je propojení výroby, automatizační tech-
niky a IT. Veletrh HANNOVER MESSE 2019
ukáže, jak může fungovat propojení, inte-
grace a spolupráce různých oborů . . .
Datum: 7.2.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nově otevřené Ramonovo le-
tiště v Izraeli má český systém
řízení letového provozu
V pondělí 21. ledna bylo za přítomnosti
izraelského premiéra Benjamina Netanja-
hua slavnostně otevřeno nové letiště v
Ra mon Airport Timně na jihu Izraele.
Jmenuje se podle prvního izraelského
kosmonauta Ilana Ramona . . .
Datum: 1.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Digitalizace výrazně zjedno-
duší standard rozhraní
Na veletrhu EMO Hannover 2019 bude
prezentována první konkrétní OPC UA
Companion. A také představena specifi-
kace na bázi reálného souboru parame-
trů. Globální propojení sítí v rámci
projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné,
pokud bude výměna dat probíhat . . .
Datum: 1.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Pohybem s aplikací EPP mů-
žete zdarma pomoct vašim
oblíbeným neziskovkám
Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem
motivuje veřejnost sportovat prostřed-
nictvím charity. Od jejího vzniku v květnu
2015 si ji nainstalovalo již 400 tisíc lidí a
jejím prostřednictvím podpořili 1060
dobročinných projektů za celkem 78 . . .
Datum: 2.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Nová laboratoř inovací na
FEKT VUT pomůže otestovat
nápady studentů v praxi
Za jejím otevřením stojí dlouhodobá spo-
lupráce mezi společností AT&T a Ústavem
telekomunikací FEKT. Navrhnout si
vlastní desky plošných spojů, osadit je
součástkami, implementovat komuni-
kační technologie a na konci dotvořit . . .
Datum: 3.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Modernizovaná a rozšířená
rozvodna Chodov
Transformovna přenosové soustavy na
pražském Chodově je důležitým prvkem
české elektrizační soustavy. V uplynulých
dvou letech prošla modernizací a její
technologie byla rozšířena tak, aby po-
kryla očekáváný nárůst spotřeby elek-
třiny. Rozvodna přenosové soustavy . . .
Datum: 25.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Benzina nabízí „tankování“
elektrické energie
Unipetrol pokračuje v rozšiřování počtu
lokalit sítě čerpacích stanic Benzina, které
vedle klasických pohonných hmot nabí-
zejí řidičům také elektrickou energii z
rychlodobíjecích stanic. Instalaci zajišťuje
Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozova-
tel nejrozsáhlejší tuzemské veřejné  . . .
Datum: 26.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Formule E v Davosu
Světové ekonomické fórum v Davosu ne-
hostí jen věhlasné ekonomy a politiky. Až
do konce dnešního dne bude ve speciální
skleněné schránce k vidění poslední
model závodního vozu Formule E od spo-
lečnosti ABB nazvaný Gen2. Formule byla
do tohoto nejvýše položeného města
světa dopravena vlakem . . .
Datum: 27.1.2019                     ) více na www.volty.cz
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iNELS představuje nový převod -
ník signálu eLAN-RS485/232
Kvalitní systémy vytápění a zabezpečo-
vací systémy začínají být v dnešní době
běžnými standardy. Háček nastává ve chvíli,
pokud je chcete připojit ke své chytré do-
mácnosti. S řešením přichází systém iNELS
se svým převodníkem signálu RS485/232
a aplikací iNELS Home Control . . .
Datum: 11.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Vše, co potřebujete pro prů-
myslový ethernet: kvalitní ko-
nektory i patch kabely
Snadné připojení konektoru hraje v ob-
lasti průmyslového ethernetu obzvláště
důležitou roli – ať se jedná o konektor RJ45,
známý z používání v budovách, nebo
M12, který je standardem v průmyslovém
prostředí. Těmto požadavkům . . .
Datum: 20.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Nové datové kabely 
pro energetické řetězy:
Úspora až 30% nákladů
Pro stavební průmysl nebo nenáročné
cyklicky pracující stroje – přesně pro ně je
navržen a vyvinut nový datový kabel
CF8821 společnosti igus, kterou v Česku
výhradně zastupuje firma HENNLICH. No -
vá série kabelů je cenově výhodnou . . .
Datum: 12.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Elektrikáři zbystřete – v době
elektromobilní očekávejte
pracovní příležitosti
Elektromobilita v Česku nabírá síly.
Schrack technik pořádá v rámci informač-
ních dnů ve čtyřech městech konference
zaměřené na elektromobilitu. Největší tu-
zemští odborníci představí témata pro
odbornou veřejnost. Informační dny . . .
Datum: 21.2.2019                     ) více na www.volty.cz

S pohony RAVEO se úspěšně
dostanete až na Mars
Rádi bychom vás informovali o úspěších
našeho dodavatele motorů PHYTRON,
který se podílel na misi k MARSU s ná-
zvem InSight. Jedná se o robotickou me-
ziplanetární sondu americké agentury
NASA, určenou k výzkumu povrchu pla-
nety Mars, na kterém přistála . . .
Datum: 13.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Ve studentské soutěži v pro-
gramování CNC strojů mohou
letos programovat všichni
Siemens Sinumerik Cup, soutěž o putovní
pohár pro nejlepší středoškolský tým v
oblasti programování CNC strojů, mění
po pěti letech pravidla hry. Rostoucí re-
nomé soutěže a zvýšený zájem ze strany
studentů a pedagogů je důvodem, . . .
Datum: 22.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Nová rychlonabíjecí stanice
na Hlučínsku
V Hlučíně byla ve středu slavnostně uve-
dena do provozu rychlonabíjecí stanice
Siemens pro elektromobily, která je sou-
částí nově otevřené veřejné plnicí stanice
CNG. Investorem a provozovatelem stani -
ce je společnost Teplo Hlučín. Tento krok
vede k posílení dobíjecí infrastruktury . . .
Datum: 23.2.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Technologie Siemens pomá-
hají balicím strojům Viking
Mašek dobýt globální trhy
Rodinná firma Viking Mašek se sídlem ve
středočeské Vlašimi patří k předním svě-
tovým výrobcům balicí techniky. Zaměřuje
se zejména na potravinářský a farma ceu -
tický průmysl a pro řízení svých strojů vy-
užívá nejen řídicí systémy Siemens . . .
Datum: 14.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Siemens partnerem Prvního
průmyslového IoT hackhatonu
Ve dnech 8. a 9. března se koná První prů-
myslový IoT hackhaton, jehož účastníci si
budou moci vyzkoušet vývoj řešení pro
průmysl v prostředí otevřeného operač-
ního systému MindSphere. Až 20 teamů
stráví 48 hodin v prostorách nově otevře-
ného coworkingového centra Business . . .
Datum: 15.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Komplexní monitorování roz-
sáhlých průmyslových sítí
Sinec NMS (Network Management Sy-
stem) představuje nový a výkonný sy-
stém společnosti Siemens pro správu
průmyslových sítí. Podnikům ze všech
průmyslových odvětví umožní udržet
krok s neustále se stupňujícími požadavky
na průmyslové komunikační sítě, . . .
Datum: 18.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Granty Nadace ČEZ pro rok
2019 jsou otevřeny
Nadace ČEZ na svých webových strán-
kách zveřejnila pět grantových programů
pro letošní rok – na podporu regionů, vý-
stavbu Oranžových hřišť, výsadbu alejí
nebo budování bezpečných Oranžových
přechodů. Pátý program je určený pro or-
ganizace, ve kterých působí jako . . .
Datum: 19.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Siemens dodá 56 rychlonabíje-
cích stanic do ŠKODA AUTO a.s.
Siemens dodá 56 rychlonabíjecích stanic
společnosti ŠKODA AUTO a.s. v provedení
150 kW a 50 kW. Dobíjecí stanice vytvoří
potřebnou infrastrukturu pro elektromo-
bily ve výrobních závodech automobilky.
Touto zakázkou Siemens navýší aktuální
počet instalovaných rychlonabíjecích . . .
Datum: 8.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Evropský projekt SUNRISE 
zaměřený na solární energii
obdrží milion Eur
Evropský projekt SUNRISE, „Sluneční
energie pro oběhové hospodářství“, byl
vybrán jako jedna ze šesti koordinačních
a podpůrných akcí (CSA) v rámci pro-
gramu Horizont 2020. Její činnost bude
po dobu jednoho roku (od jara 2019) . . .
Datum: 9.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Deváťáci sestavovali elektrický
obvod a odhalovali optické klamy
Sestavit specifický elektrický obvod, po-
pasovat se se záludnými optickými
klamy, dát do souvislosti proporce lid-
ského těla a starověkou architekturu,
správně určit azimut na mapě… S těmito
a mnoha dalšími úkoly z fyziky, biologie,
chemie, matematiky a zeměpisu se . . .
Datum: 00.00.2019                     ) více na www.volty.cz
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Chladné počasí svědčí opravě
chladicí věže JE Dukovany
Z jedné z osmi chladicích věží Jaderné
elektrárny Dukovany nestoupá vodní
pára. Důvodem je probíhající oprava vni-
třního i vnějšího pláště chladicí věže, kte-
rou i při současném plném výkonu všech
čtyř výrobních bloků umožňuje příznivé
chladné počasí. Do věže se tak na . . .
Datum: 2.3.2019                     ) více na www.volty.cz

S kamerou na krku? Zvolte
husí variantu a uvidíte víc
Některé věci by měly z nejrůznějších dů-
vodů zůstat lidským očím skryté. Pokud
se k nim přesto rozhodnete dostat na
vlastní pěst, můžete rychle narazit. Proč
ale používat hrubou sílu, když moderní
technika nabízí lepší řešení? Svět pohyb-
livých obrázků se s „osmi milimetry“ . . .
Datum: 3.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Excelentní znalosti v oblasti
decentralizace
Veletrh Amper poskytuje cenné impulzy
na cestě k inteligentní a digitální automa-
tizaci. Murrelektronik, coby vysoce inova-
tivní společnost v tomto sektoru, se bude
prezentovat jako přední hráč v digitální
transformaci automatizačních procesů.
Představíme průkopnické produkty, . . .
Datum: 4.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Siemens vyčlenil oblast mecha-
nických pohonů do samostatné
společnosti Flender GmbH –
odštěpný závod Mělník
S účinností od 1. března 2019 vyčlenila
společnost Siemens, s.r.o. svou obchodní
činnost v oblasti mechanických pohonů
(Mechanical Drives – MD). Nově vzniklá . . . 
Datum: 5.3.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

IBM prodalo aplikaci Notes.
OKIN BPS a Fujitsu RunMyPro-
cess zajistí transformaci služby
Fujitsu RunMyProcess poskytovatel clou-
dové platformy a Okin BPS globální po-
skytovatel podnikových služeb, zahájili
novou spolupráci. Jejím cílem je nabíd-
nout firmám po celém světě expertní
podporu při přechodu z Lotus Notes . . .
Datum: 27.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Zavedli průmysl 4.0 na 
IPadech Apple, ten chce v Ray
Service natáčet dokument
Společnost Ray Service, vedoucí český
výrobce kabelových svazků a elektronic-
kých systémů pro speciální pozemní
techniku a letectví, zaujal svým přecho-
dem na Průmysl 4.0 společnost Apple, na
jejíchž iPadech řízení výroby funguje . . .
Datum: 28.2.2019                     ) více na www.volty.cz

V Arktidě i poušti s nabíjecími
stanicemi od ABB
Rychlonabíjecí stanice Terra 53 DC od
ABB bodují v automobilových závodech.
Jsou spolehlivé jak v extrémních mra-
zech, tak velkých vedrech. Rychlonabíjecí
jednotky Terra 53 DC od společnosti ABB
prokazují naprostou bezchybnost a spo-
lehlivost ve velmi nízkých teplotách, . . .
Datum: 1.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Kovovýroba z Rousínova dává
práci řadě firem na Moravě
Desítky milionů korun měsíčně tvoří obrat
moderního závodu v jihomoravském
Rousínově, který pro nadnárodní skupinu
Novomatic vyrábí kovové díly pro mon-
táž výherních přístrojů. Prakticky stejný
objem ale pro společnost EDP vyrábějí
subdodavatelé téměř z celé Moravy . . .
Datum: 6.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Noví roboti se zdokonalenými
možnostmi
Elegantní pohyby, fantastické tempo, ob-
rovská síla a přitom mimořádná preciz-
nost – roboti přivádějí každoročně na
HANNOVER MESSE návštěvníky k úžasu. 
V průmyslové výrobě se vždy jedná o otáz -
ku spolupráce člověka a stroje, ale ještě
nikdy nešlo o natolik úzké propojení . . .
Datum: 7.3.2019                     ) více na www.volty.cz

ABB představuje 
chytřejší budoucnost
Rychlonabíjecí stanice, nové jističe SACE
Tmax XT, inspekční robot, revoluční
ochranná a řídící jednotka nebo solární
měnič - to a mnohem více čeká na náv-
štěvníky stánku ABB na veletrhu Amper
Digitalizace je v plném proudu a společ-
nost ABB je v čele jejího rozvoj . . .
Datum: 8.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Chytré nabíječky jsou klíčem
k rozvoji elektromobility v ČR
Mladoboleslavská Škoda Auto do konce
roku 2022 uvede na trh 10 nových mo-
delů aut na elektrický pohon. Jednička v
prodeji aut na místním trhu věří, že rozší-
řená nabídka vozů a jejich nižší pořizo-
vací cena odstartuje proces, na jehož
konci budou po českých silnicích . . .
Datum: 9.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Lukáš Bauer předal vysporto-
vaných 51 tisíc pro ostrav-
ského studenta Lucase
Šek na 51 145 korun předal Lukáš Bauer
na závěr sobotního závodu ČEZ Cross
City Sprint zástupcům nadačního fondu
Běh pro jako dárek všech profesionálních
i amatérských běžkařů a Nadace ČEZ pro
studenta třetího ročníku Gymnázia . . .
Datum: 24.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Mobilní sklady elektro -
materiálu a příslušenství
ELKOV elektro uvádí na trh SERVISBOXy –
mobilní sklady elektromateriálu a přísluš.
Využití vhodného typu SERVISBOXu a jeho
průběžné zásobování, které zajistí ELKOV
elektro, výrazně zjednoduší a zrychlí poři-
zování materiálu. SERVISBOX pomáhá še-
třit čas a peníze. Víte, že až 40 % času . . .
Datum: 25.2.2019                     ) více na www.volty.cz

Flexibilní a efektivní realizace
řídicích úloh – easyE4, nová
generace řídicích relé 
Pro zajištění maximální flexibility se každá
základní jednotka easyE4 dodává se čtyřmi
výstupy, čtyřmi analogovými/digitálními
vstupy s 12bitovým rozlišením a čtyřmi
rychlými digitálními vstupy, které lze použít
např. pro vysokorychlostní . . .
Datum: 26.2.2019                     ) více na www.volty.cz
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Termokamera v páru s multi-
metrem řekne víc
Na multimetr WBM-460 si dávejte pozor.
Jakmile s ním začnete jednou pracovat,
jen těžko se budete vracet k jinému. Co je
na přístroji s červeným tlačítkem IR a
váhou přes půl kilogramu tak neodolatel-
ného? Chytře vybavené měřidlo od spo-
lečnosti Voltcraft se otázek rozhodně . . .
Datum: 10.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Technologický park Lochovice
má nabíjecí stanici
Siemens nainstaloval a uvedl do provozu
rychlonabíjecí stanici pro elektromobily
umístěnou v areálu Technologický park
Lochovice. Stanice CPC 50 kW bude vy-
užívána především pro potřeby areálu.
Dodávka stanice byla předmětem výbě-
rového řízení. Instalovaná nabíjecí . . .
Datum: 11.3.2019                     ) více na www.volty.cz

Servomotory MINAS LIQI 
Vedle nejvyšší řady servomotorů MINAS
A6 s nejnovějšími vymoženostmi jako je
EtherCat, RTEX, řízení krouticího momentu
nebo široká paleta bezpečnostních funkcí,
nabízí Panasonic řadu MINAS LIQI. U těchto
servomotorů se podařilo vybalancovat
provedení a šíři nejběžněji používaných
funkcí tak, aby výsledný produkt byl . . .
Datum: 12.3.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

ODBORNÝ PROGRAM 
58. konference RT Elektro 2019

7:10 - 8:30 prezence, 8:30 -8:40 zahájení , 8:40 - přednáška,
10.30 - 15 min přestávka, tombola, přednášky, cca 14:00 závěr

❖ Ing. František Grossmann, garant
• Zahájení, aktuální informace

❖ Ing. Miloslav Valena, člen TNK 22, místopředseda Unie soudních znalců
• Nesprávně určený rozsah revizní zprávy v souvislosti s nedosta-

tečným určením vnějších vlivů dokumentaci a z toho vyplývající
některá rizika pro projektanta, montéra i revizního technika při
provádění revizí instalací i následném zpracování revizní zprávy.

• Informace o zpracování TNI k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (100 min)

-------- Přestávka, tombola ---------

❖ Ing. František Valenta, předseda normalizačního výboru, člen TNK 22
• Posuzování bezpečnosti el. zařízení nových a provozovaných

strojů. Informace k nové ČSN EN 60204-1 ed. 3 (100 min)

❖ Ing. Jiří Kutáč Ph.D., předseda Unie soudních znalců, člen TNK (50 min)
• Nejčastější chyby v práci revizních techniků v ochraně před bleskem

❖ Ing. Miroslav Záloha, SÚIP, člen TNK
• Změny v předpisech, nehodové události na EZ, případy pochy-

bení revizních techniků (35 min)

❖ Novinky v měřicí elektrotechnice (vystavovatelé)
S ohledem na délku obou úvodních přednášek vystoupí podle potřeby s krátkými ak-
tuálními informacemi Ing. Petr Létal Ph.D. a Ing. František Grossmann v průběhu
konference resp. případný příspěvek bude uveden ve sborníku.
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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), Infotherma (Ostrava)
Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno). Další distribuce: Elkov – 28 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.






