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úvodník
Vážení čtenáři,

jak bude vypadat svět v roce 2020 byl před třiceti roky, po pádu že-

lezné opony, spíše námět pro sci-fi spisovatele než pro seriózní prognos-

tiky. Tenkrát jen málokdo mohl predikovat, jakým směrem se lidstvo

bude ubírat. O internetu a později i sociálních sítích a jejich vlivu na naši

společnost jsme v té době nevěděli vůbec nic.

World Wide Web, který dokázal propojit hypertextové dokumenty do

informačního systému přístupného z jakéhokoliv uzlu v síti, se zrodil ve

švýcarském CERNu v letech 1989 až 1990. Zásluhu na tom měl britský

vědec Tim Berners-Lee. Když už se zmiňuji o CERNu, musím připome-

nout jejich ambiciózní plán na vybudování toho největšího urychlovače

na světě s délkou 100 kilometrů, o kterém se má rozhodnout již letos.

Potřeba sdílení informací mezi vědci, nejprve v rámci CERNu, vedla

ke vzniku internetu a nastartovala éru počítačů. Devadesátá léta se díky

tomu vyznačovala nebývalou konjunkturou, zej ména ve Spojených stá-

tech, kde byl rozvoj výpočetní techniky velmi dyna mický a následně ovliv-

nil celý svět. Milion počítačů bylo propojeno poprvé už v roce 1992,

nejvíce právě v USA, kde vznikly i první aplikace, aby umožnily používání

internetu běžným uživatelům. Možná to byl jeden z mnoha důvodů, proč

se právě angličtina stala nezpochybnitelným celosvětovým jazykem. 

V období, kdy se nejen u nás zhroutil komunistický re žim, tak začal

vznikat je den z nej silnějších mediálních a ekonomických nástrojů, který

navždy změnil svět naprosto nevídaným způsobem. 

K nám se dostal internet o

pár let později a také se stal

spouštěčem rozvoje nové

ekonomiky. Nyní jsou infor-

mace hlavním atributem eko -

nomiky, propojeny jsou ne -

jen počítače, ale i strojní

linky, datové systémy či spo-

třebiče a díky mobilům a so-

ciálním sítím i my všichni

každou minutu našeho života

v roce 2020.

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu

®
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To nejlepší
z CESu 2020
Přinášíme výběr z nejlepších produktů letošního veletrhu.

Portégé X30L-G byl zkonstruován tak, aby byl dokonalým společníkem moderního profe-
sionála v kanceláři i na cestách. V jednom přístroji snoubí mimořádnou mobilitu a vysokou

odolnost – jeho hořčíkové šasi je extrémně lehké a zároveň robustní. Společnost Dyna-
book navrhla Portégé X30L-G tak, aby vyhovoval vojenským standardům MIL-STD-

810G a odolal extrémním podmínkám. Notebook byl podroben testům na pád, změny
teplot, vlhkost a prašné prostředí. Provedené zkoušky prokázaly jeho celkovou odol-

nost vzhledem k zajištění náročných požadavků dnešních mobilních pracovníků.
Jeho antireflexní 13” IGZO FHD LCD displej vyvinutý společností Sharp poskytuje

při snížené spotřebě energie ve srovnání se standardním LCD vysoký jas 
470 NIT. Díky výdrži na baterie až 14,5 hodiny (s displejem IGZO) a

funkci rychlého nabíjení, která zajišťuje 4hodinovou výdrž po
pouhých 30 minutách nabíjení, se uživatelé nemusí na

cestách obávat nečekaného přerušení práce.
I přes velmi lehké a kompaktní provedení nabízí Portégé X30L-G vysoký

uživatelský komfort. Je osazen nejnovějším procesorem Intel Core™ 10. generace.
Rychlá operační paměť DDR4 RAM odpovídá nárokům dnešních aplikací a čtečka Micro
SD karet přidává další možnosti přenosného úložiště. Pokud jde o síťové připojení, nejnovější
modul Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi podporuje vyšší rychlosti s větší šířkou pásma
a port Gigabit-LAN umožňuje snadný a rychlý přístup k síťovým prostředkům v kanceláři.

Nejlepší notebook: Dynabook Portégé X30L-G

Nejlepší televizor: Vizio
Televizory OLED nemají v kvalitě obrazu konkurenci. Jejich

nevýhoda byla vždy jen příliš vysoká cena ve srovnání s klasic-
kými LCD televizory. To se v roce 2020 mění, především díky
nové vlajkové řadě televizorů společnosti Vizio. Nový model
4K Vizio OLED vypadá stejně skvěle jako televizory vyšší třídy,
jaké jsme viděli od společností LG a Sony – se stejnými doko-
nalými úrovněmi černé a s obrovským kontrastem. K mání
však bude za cenu 1 000 $? w
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Pro rodiče: kolébka MamaRoo Sleep od 4Moms
Plačící děti potřebují občas uklidnit. Originální pohybové sedadlo MamaRoo dá oddechnout náručím
mnoha rodičů. Společnost 4Moms debutovala svou nejnovější kolébkou. Má pět jedinečných typů houpání
a možnost vibrace. Je vybavena bluetoothem a časovač je možné nastavit i v telefonu. Jste-li vyčerpaný
rodič, a máte 1 300 $ navíc, můžete si tuto kolébku objednat od února.

Nová kamera Insta360 One R vám
umožní vyměnit různé objektivy a
senzory. Nabízí 360 stupňový ob-
jektiv, širokoúhlý objektiv a díky
partnerství se společností Leica i

širokoúhlý objektiv spárovaný se
snímačem o průměru jeden palec, který je schopen na-
hrávat video v rozlišení 5K.
Modulární design je tak pěkný, že to, co opravdu odli-
šuje One R od již známých kamer GoPro, je editační
soware. Jakmile nahrajete 360 stupňové záběry do po-
čítače, můžete s videem provádět dříve nemožné věci.

Nejlepší přeprava: Segway Ninebot T60
Nový robustní kickcooter Segway T60 je první opravdu
robotický skútr, jaký jsme kdy viděli. Je určen pro použití
v programech pro sdílení skútrů a má obvyklou tech-

niku vyvažování od Segwaye, která dokáže
korigovat jízdu po nerovné ploše a záro-

veň dokáže zvýšit stabilitu jízdy. Ale je tu
i něco nového: uživatelé si mohou přivolat

tento skútr pomocí aplikace. Takže pokud
hledáte sdílený skútr a T60 je někde poblíž,

může přijet až k vám, aniž byste ho někde hledali.

Nejlepší jídlo: Impossible Pork
Společnost Impossible Foods na sebe v
potravinářském průmyslu upozornila již
v roce 2016 debutem svého rostlinného
hovězího masa. Její „hamburger“ je téměř
nerozeznatelný od skutečného hovězího,
jak jsme vás v magazínu Volty v minulém
roce informovali. Impossible Foods na ve-
letrhu CES přišla s další novinkou – imi-
tací vepřového masa, které je nejvíce
konzumovaným masem na světě. Společ-
nost je zase o něco blíž vizi, že se do roku
2035 zcela odstraní chovy jatečných zvířat.

Nejlepší invence pro volnočasové sportovní aktivity: 
Dálkově ovládaná brzda na ko leč kové brusle
A na úplný závěr, český startup Stopskate v Las Vegas debutoval se svou brzdou na kolečko-
vých in line bruslích. S elektronickým brzdicím systémem Stopskate EBS 480 je možné kdy-
koliv jednoduše a naprosto bezpečně si regulovat rychlost jízdy na in line bruslích a v případě
potřeby elegantně zastavit tam, kde si
to zrovna přejeme. Zamezí to všem ne-
stabilním polohám při zastaralém způ-
sobu brždění, u kterých docházelo
velmi často k různým pádům a nepří-
jemným úrazům. S autorem tohoto ori-
ginálního řešení jsme na našem portálu
Volty.cz udělali vloni rozhovor.

Nejlepší kamera:
Insta360 One R
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Nové školicí centrum KNX

Příprava školicího centra probíhala 
v průběhu celého roku 2019. Zahr -
novala materiálové vybavení, výrobu

a osazení přístrojů a pracovišť, a rovněž pře-
klady materiálů z mezinárodní Asociace
KNX a přípravu náplně kurzů tzn. příklady
a postupy, na kterých budou účastníci pra-
covat v průběhu kurzu. V neposlední řadě to
byla také administrativa týkající se vlastní
certifikace školicího centra.

Po ročních přípravách tak mohl být zahá-
jen první kurz, přesněji řečeno „nultý“ nebo
„rozehřívací“, který proběhl 15. 1. - 16. 1.
2020. Smyslem tohoto kurzu bylo především
si vyzkoušet připravenost, funkčnost, orga-

nizaci a zázemí. I přes drobné nedostatky do-
padl kurz dobře. Spokojeni byli účastníci, 
i vedení školicího centra a školitelé, kteří si
potřebovali vyzkoušet, zda vše funguje tak,
jak má.

Vedoucím školicího centra je Branislav
Bátora z FEKT VUT v Brně, hlavním školi-
telem kurzu byl Richard Müller ze společ-
nosti HDL Automation s.r.o.

V současnosti se pracuje na webových
stránkách školicího centra. V brzké době by
mě ly být dokončeny a následně budou i zve-
řejněny termíny již řádných kurzů na webo-
vých stránkách mezinárodní Asociace KNX
my.knx.org.

Společnost HDL Automation s.r.o.
nabízí systémy bezpečného ovládání a auto-
matizace budov – rezidenční, komerční, ho-
tely, školy, nemocnice atd. Sběrnicové řešení
pracuje jak s technologiemi KNX – meziná-
rodní standard pro automatizaci budov, tak
i s vlastní technologií Buspro. Buspro, na
rozdíl od většiny alternativních systémů na
trhu, má shodně s KNX distribuovanou ar-
chitekturu, tj. neobsahuje žádnou centrální
jednotku. Buspro je koncipováno jako zjed-
nodušené KNX, jehož nastavení zvládne
běžný elektromontér za pomoci soware,
které se k němu dodává zdarma.
Buspro se vyrábí ve variantě
s kabelovou sběrnicí ane -
bo bezdrátovou komu-
nikací.  Všechny výše
uvedené technologie
jsou vzájemně propoji-
telné přes gateway.

Společnost HDL Automation s.r.o.
ve spolupráci s Fakultou elektro-
techniky a komunikačních techno-
logií VUT v Brně zahájila provoz
nového certifikovaného školicího
centra KNX. Jedná se o čtvrté školicí
centrum v České republice, ale
první, které je vybaveno přístroji
více výrobců. Hlavními dvěma ini -
ciá tory zřízení certifikovaného ško-
licího centra KNX jsou FEKT VUT 
v Br ně a společnost HDL automa-
tion s.r.o., která dodala nejen pří-
strojové vybavení, ale také se vý -
razně podílela na organizaci a pří-
pravě materiálů pro vlastní kurzy.

www.hdl-automation.cz
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Malý modulární reaktor, jak název
napovídá, je nevelké zařízení vy-
užívající k výrobě energie jader-

ného štěpení, stejně jako klasický velký
jaderný reaktor. V porovnání s ním produ-
kuje menší množství energie - obecně přijí-
maná definice chápe malý reaktor jako
zařízení produkující max. 200 MW tepelné
energie, případně cca 70 MW elektrické
energie. Pro srovnání - jeden reaktor jaderné
elektrárny Dukovany produkuje 440 MW
elektrické energie, čili více než šestkrát tolik.
Modulární koncept reaktoru pak umožňuje
jednoduchou instalaci - jednotlivé kompo-
nenty zařízení jsou vyráběny jako standardi-
zované moduly ve výrobním závodě a po
dopravení na místo provozu jednoduše
zkompletovány. Tento princip řádově zjedno-
dušuje nejen samotnou instalaci, ale i servis,
údržbu, a případné vyřazování z provozu.

Velké dosavadní zkušenosti s přípravou a
provozem malých reaktorů má Rusko. Ko-
neckonců, za jedno z prvních zařízení na
světě využívajících malý reaktor může být
považována ruská elektrárna Bilibino na Ču-
kotce, jejíž čtyři bloky o výkonu 12 MW zá-

sobují teplem nedaleké město
stejného jména již od roku
1974. V rámci konference zá-
stupci ruské národní společ-
nosti ROSATOM představili
model RITM 200, jehož po-
užití je zamýšleno na několika
odlehlých lokalitách. Právě
pro geografické podmínky
podobné těm ruským je po-
užití malých modulárních 
reaktorů ideální - provoz po-

měrně malého zdroje energie v místě, kde by
výstavba konvenční elektrárny byla příliš ná-
kladná a její výkon zbytečně vysoký. Výz-
namným milníkem v energetickém
zásobování Sibiře bylo i loňské spuštění na
vodu lodě Akademik Lomonosov - plovoucí
jaderné elektrárny navržené k zásobování
těžko dostupných oblastí.

Zástupci korejské společnosti KHNP se-
známili účastníky konference s projektem 
reaktoru SMART, který by měl najít uplat-
nění v Saúdské Arábii. Britský Rolls-Royce
představil projekt PWR 400 MW - velmi za-
jímavý koncept malé jaderné elektrárny, u níž
je snad jako u prvního podobného projektu
řešena nejen technická, ale i estetická stránka
a zakomponování do okolního prostředí.

Zajímavé informace a úvahy poutavým
způsobem sdělila účastníkům konference Dr.
Helene Cook z Austrálie. Tato dynamická
právnička, pracující pro společnost GNE Ad-
visory, se zamýšlela  nad dalším možným vy-
užitím jaderné energie v Austrálii, kde zatím
na tento zdroj energie platí moratorium. 
S odkazem na minulé havárie jaderných
elektráren položila řečnickou otázku, jestli

jsme se dostatečně poučili z minulých chyb.
Podle jejího názoru by se svět energetiky měl
orientovat především na projekty na klíč, ne-
utápět se v technických detailech a zaměřit se
na efektivitu, jednoduchost a celkový přínos.

Ovšem nejzajímavější otázkou, která re-
zonovala celou konferencí (tak jako rezonuje
jaderným oborem v České republice už šest
let) bylo - jakou roli by mohla Česká repub-
lika hrát v budoucnosti malých modulárních
reaktorů?

Významnou část odpovědi na tuto otázku
dává projekt Energy Well (“Energetická
studna”). Jedná se o projekt společnosti Cen-
trum výzkumu Řež (dceřinná společnost
ÚJV Řež a člen skupiny ČEZ), jehož cílem je
vyvinout opravdu malý modulární reaktor o
výkonu cca 20 MW tepelných. Takové zaří-
zení by mohlo být provozováno všude tam,
kde je potřeba k dispozici stabilní zdroj ener-
gie, avšak nároky na výkon nejsou příliš vy-
soké – například odlehlé průmyslové
komplexy, menší města, dlouhodobé zá-
kladny, záložní zdroje apod. Koncept pro-
vozu Energy Well je navržen tak, že reaktor
jako celek bude vyměnitelný (“jaderná bate-
rie”). Zatímco u klasického velkého energe-
tického reaktoru je nutné jaderné palivo
průběžně měnit, malý reaktor Energy Well
by se měnil jako celek - a po “dochlazení” by
se přepravoval zpět do výrobního závodu 
k přepracování.

Koncept tak malého jaderného reaktoru
jako je Energy Well, představuje pro výzkum
a vývoj nové technologické výzvy. Aby
mohlo takové zařízení generovat požado-
vané množství energie, je nutné ho provozo-
vat za výrazně vyšších teplotních rozdílů, než

Malé modulární reaktory
– budoucnost energetiky?
Co jsou to malé modulární reaktory? a jakou roli mohou hrát v energetice v blízké i vzdálenější budoucnosti? Lze využít
při jejich výrobě zkušeností z oblasti jaderného průmyslu, které má Česká republika? a jak se lze poučit ze zahraničí? Na
tyto i další otázky hledali čeští odborníci odpovědi v rámci již šestého ročníku konference Malé modulární reaktory, která
se konala 13. února 2020 na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a kterou pořádá společnost EventEra.
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Potřebuji řešení, které zajistí
vysokorychlostní přenos dat 
v co nejmenším prostoru.

“ „
Han®. Spojení s kvalitou.

Průmyslové konektory Han®

Jedna řada, žádné limity:
www.HARTING.com/powerful-interfaces

Toto a mnohem
víc můžete
vidět na:

AMPER
17.-20. března 
BRNO
Hala F, stánek 3.03

HARTING s.r.o., Mlýnská 2, Praha 6, e-mail: cz@HARTING.com • www.HARTING.cz

Hannover Messe
20.-24. dubna 
Německo
pavilon 12, stánek D03

klasický jaderný reaktor. Zatímco u velkých
reaktorů postačuje k provozu vodní pára za
provozních teplot mezi 300 a 400 stupni Cel-
sia, pro dosažení požadovaného výkonu ma-
lého reaktoru je nutné dosáhnout v pri -
márním okruhu teplot kolem 600 stupňů
Celsia. Ovšem na takových teplotách už není
možné provozovat vodní okruh - proto kon-
cept počítá s využitím roztavených solí, ze-
jména fluoridů. Jejich použití pro chlazení
jaderné reakce tak vyžaduje výrazně odlišný
technologický koncept, který je předmětem
samostatného výzkumu a vývoje.

Centrum výzkumu Řež získalo začátkem
roku 2020 na malý jaderný reaktor Energy
Well patent od Úřadu pro ochranu průmys-
lového vlastnictví. V blízké budoucnosti pak
plánuje postavit a uvést do  provozu experi-
mentální smyčku simulující nejadernou část

zařízení, na níž budou vyvíjeny a testovány
technologie zajišťující přenos energie z reak-
toru.

Významným plusem projektu Energy
Well je fakt, že pro jeho realizaci lze využít
maximum zkušeností českých firem. Jak při-
blížil vedoucí projektu Marek Ruščák z Cen-
tra výzkumu Řež, české společnosti jsou
schopné vlastními silami vyrobit a dodat veš-
keré části zařízení s výjimkou samotného pa-
liva (neboť Česká republika neprovozuje
obohacovací závod) a chladiva (na bázi roz-
tavených fluoridových solí). Odkaz nedávné
minulosti, kdy bývalé Československo mělo
dostatek odborníků, zkušeností a zázemí pro
výstavbu a zprovoznění vlastní jaderné elekt-
rárny, tak může být opět zúročen a pomoci
naší zemi prosadit se na mezinárodním prů-
myslovém trhu. 

Poslední, avšak důležitou otázkou je, zda
v politicko-ekonomické situaci, která v sou-
časné době v Evropě panuje, je reálná před-
stava rozšíření a zprovoznění nových typů
jaderných zdrojů a jejich začlenění do evrop-
ského energetického mixu.

Ing. Milan Buňata, EventEra

Vizualizace malého reaktoru britské společnosti
rolls-royce Zdroj: rolls-royce
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Věda 2020
Směr: Mars
V roce 2020 bude skutečná invaze na Mars. Několik států má
v plánu letos zamířit na rudou planetu. NASA vystřelí svůj
rover Mars 2020, který bude sbírat vzorky hornin, co se pak
vrátí v budoucích misích na Zemi. Přistávací modul bude také
obsahovat malý dron. Čína pošle na Mars svůj první přistá-
vací modul Huoxing-1, který tam nasadí malý průzkumný
rover. Ruská kosmická loď dodá na Mars pro Evropskou kos-
mickou agenturu (ESA) také rover - pokud se jim podaří vy-
řešit problémy s přistávacím padákem. A Spojené arabské
emiráty vyšlou na první misi na Mars svou družici.

Robotická základna na Měsíci
Neexistuje žádný technologický důvod, proč by Japonsko ne-
mělo být schopné postupovat vpřed se svým ambiciózním
plánem postavit v roce 2020 robotickou lunární základnu -
postavenou roboty pro práci robotů. Žádný jiný národ není
pro tuto práci lepší. Pokud jde o technologickou vyspělost ro-
botiky, Japonsko zatím vede, USA ho však rychle dohání.

V době vzniku naší republiky před 27 lety bylo zamyšlení nad rokem 2020 jako sci-fi, které přímo vybízelo progno stiky
z oblasti vědy předpovídat, co bychom v té době mohli asi mít za technologické vymoženosti a kam až se můžeme
dostat na poli vědy. Ne vždy předpovědi vyšly, „černá labuť“ vplula i do vědecko-technologických vod a tok našich myš-
lenek obrátila jiným směrem. Nyní tento rok nadešel a my můžeme s daleko větší přesností predikovat, co nám přinese. 

w

Při dnešním raketovém nástupu skvělých technologií a nových vědeckých 
poznání se mění i způsob komunikace jak na mentální úrovni, tak i fyzické.  

V RRD Supply Chain Solution se zaměřujeme na optimalizaci komunikačních 
a logistických toků v oblasti dodavatelského řetězce na globální úrovni. 

Technologický pokrok nyní mění i způsob, jakým jsou dodávány produkty 
po celém světě. Využití softwarových aplikací a nových logistických metod 

přináší efektivitu a eliminuje neekologické řešení minulých dob. 

Práce na poli nových technologických výrobků
předních světových producentů láká i nové kvalitní 

pracovníky do brněnského Solution centra.
Libor Zajíček

tel.: +420 778 405 500
mail: libor.zajicek@rrd.com

inzerce



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

13

22-AXEKVCEY
Jednožilový kabel s XLPE izolací, podélně
vodotěsný s vnitřním PE a vnějším PvC pláštěm
na jmenovité napětí Uo/U 12,7/ 22 kv

1 ..... Hliníkový vodič, kulatý, laněný (rM)
2 ..... Vnitřní polovodivá vrstva
3 ..... Izolace žíly ze síťovaného polyetylénu (XLPE)
4 ..... Vnější polovodivá vrstva
5 ..... Polovodivá vodoblokující páska
6 ..... Stínění měděnými drátky s protisměrnou měděnou spirálou
7 ..... Vodoblokující páska
8 ..... Vnitřní plášť z polyetylénu (PE)
9 ..... Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), černý

Technické údaje:
Jmenovité napětí Uo/U ............... 12,7 / 22 kV
Maximální napětí ........................... 25 kV
rázové napětí.................................. 125 kV
Zkušební napětí ............................. 75 kV
Teplotní rozsah ............................... při uložení -5°C až +90°C

provozní teplota -20°C až +90°C
Provozní teplota ............................. 250°C
Doba zkratu ..................................... max. za [sek.] 5
Poloměr ohybu............................... min. x VP 15
Normy ................................................ IEC 60502-2, PNE 34 7625 ed.5

Richard Nedvěd, allkabel s.r.o.

allkabel s.r.o. • Skandinávská 989, 267 53 Žebrák
Technická podpora mobil: +420 725 921 990
email: nedved@allkabel.eu • www.allkabel.eu

Společnost allkabel s.r.o. zařazuje do
svého sortimentu kabel na střední na-
pětí, který je určen k distribuci elektrické
energie pro pevné uložení v zemi, vol-
ném prostředí, ve vnitřních prostorách 
a kabelových konstrukcích a kanálech.

Kabel nově splňuje přísnější požadavky na
zkoušení dle aktualizované podnikové normy
PNE 34 7625 ed.5.

Kabel je vyráběn na zcela novém,
nejmodernějším výrobním zařízení, od
firmy Maillefer. 

Při výrobě tohoto kabelu jsou použí-
vány výhradně nejkvalitnější izolační
materiály od společnosti Borealis.
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Urychlovač o délce 100 km
CERN doufá, že se mu v roce 2020 podaří zajistit financování
budoucího největšího urychlovače částic na světě, který bude
mít délku potrubí neuvěřitelných 100 kilometrů! FCC (Future
Circular Collider) má být rovněž ve Švýcarsku a má být až šest-
krát tak výkonný jako Large Hadron Collider a má stát až 21
miliard EUR. Evropská laboratoř pro částicovou fyziku poblíž
Ženevy ve Švýcarsku uspořádá v květnu v Budapešti zvláštní
zasedání své rady, kde se o plánech na výstavbu tohoto urych-
lovače definitivně rozhodne. Současný LHC je 27 kilometrů
dlouhý.

První exascale počítač
V letošním roce se očekává, že Čína postaví první počítač na
světě s rychlostí jednoho exaFLOPu. Taková rychlost před-
stavuje tisícinásobný nárůst oproti prvnímu počítači s rych-
lostí 1 petaFLOP, který byl uveden do provozu v roce 2008 
(1 exaFLOP je 1.000 petaFLOP). To, který superpočítač bude
prvním, zůstává nejisté, protože Čína vytvořila soutěž mezi
třemi institucemi: Národním superpočítačovým centrem Tia-
njin, Národním superpočítačovým centrem v Jinanu a Daw-
ning Information Industry Co. Nové čínské superpočítače a
další, které budou následovat v Evropské unii, Japonsku a
Spojených státech, budou použity k analýze rozsáhlých dato-
vých souborů z astronomických a genetických průzkumů a
budou podporovat pokračující růst umělé inteligence. Někteří
počítačoví vědci očekávali, že mezník exascale přijde dříve;
zpoždění vyplynulo mimo jiné z potřeby vyvinout energe-
ticky účinné počítačové čipy.

Syntetické kvasinky
Ambiciózní úsilí syntetických biologů o přestavbu pekařských
kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) má být dokončeno v
roce 2020. Vědcům se už v minulosti podařilo zcela nahradit
genetický kód mnohem jednodušších organismů - například
u bakterie Mycoplasma mycoides - ale v kvasinkových buň-
kách je to mnohem náročnější kvůli jejich složitosti. Vědecký
projekt Synthetic Yeast 2.0 zahrnuje spolupráci mezi 15 labo-
ratořemi na 4 kontinentech. Týmy po částech nahradily DNA
syntetickými verzemi v každém ze 16 chromozomů. Experi-
mentuje se také s reorganizací a úpravou genomu - nebo s od-
straněním jeho části - aby se zjistilo, jak se organismus vyvíjel
a jak se vyrovnává s mutacemi. Vědci doufají, že upravené
buňky kvasinek uvolní účinnější a flexibilnější způsoby vý-
roby řady produktů, od biopaliv až po léky.

w
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Xenotransplantace
Pomocí editoru genomu CRISPR můžeme nahradit lidské or-
gány nebo tkáně orgány vypěstovanými na zvířatech, třeba na
prasatech. V tomto roce by mohly být zahájeny nové klinické
studie této strategie. Xenotransplantace již dlouho slibuje zmír-
nění nebo dokonce vyřešení chronického nedostatku lidských
jater, srdcí, ledvin a dalších orgánů. V budoucnu se od xeno-
transplantace slibuje také vytvoření rohovky. V dřívějších tes-
tech však lidské imunitní systémy rychle zaútočily na cizí
transplantáty. Nedávné experimenty CRISPR ale modifikovaly
geny u prasat, aby zabránily nebo tlumily imunitní reakce pa-
cientů na jejich tkáň. Transplantace orgánů z těchto upravených
prasat například opicím již prokázaly dlouhodobou života-
schopnost orgánů u svých nových hostitelů s minimem nepří-
znivých imunitních reakcí.

Ultra tenké OLED 
Kvalita zobrazovacích zařízení se posunuje vpřed neuvěřitelně
rychle. V roce 2020 bude stále existovat několik „starožitných“
obrazovek typu LCD monitorů, ale pokud jde o nové typy vý-
robků, je vidět již nyní, jak se celý průmysl přesouvá na tenké
a ohebné OLED povrchy, mnohé s dotykovou schopností.

Rychlejší rozmach umělé inteligence
Protože si stále více firem uvědomuje výhody umělé inteli-
gence pro svou každodenní činnost, poptávka po její využí-
vání vzroste a bude tak stále více pohánět vývoj této mladé
technologie. V roce 2020 bude umělá inteligence stát až za
80% chatování se zákazníky na internetu. Nejdříve se tak
stane v USA, ostatní země budou tento trend následovat.

Rozpoznávání obličeje je již nasazeno v maloobchodě, ban-
kovnictví a pojišťovnictví, aby bylo možné identifikovat zá-
kazníky a zabránit případným podvodům. Další technologie
rozpoznávání obličeje budou zavedeny v oblastech, jako jsou
bezpečnost a kontrola dokumentů, dopravní logistika, zdra-
votnictví, restaurace rychlého občerstvení, dále v leteckých
společnostech, u výrobců potravin a nápojů, v hotelech, v
automobilech a v energetickém průmyslu.

S pomocí umělé inteligence se editace genů stává daleko přes-
nější a rychlejší a mohla by v budoucnosti připravit cestu k
eliminaci některých nemocí. 

Vědci z Google Health dokáží systémem umělé inteligence
lépe předpovědět rakovinu prsu než lékaři-radiologové, jak jsme
vás informovali na serveru Volty.cz na počátku tohoto roku.

–r–
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procentuální podíl 

jaderné energie

na celkovém

energetickém mixu

v jednotlivých státech.

Zatímco se u nás letos rozhodne o parametrech nových jaderných bloků v
Dukovanech, Německo se svých jaderných reaktorů bude během příštích
dvou let postupně zbavovat. Příští rok se má odstavit polovina ze šesti
bloků a v roce 2022 přijde na řadu i ta druhá polovina. Následovat
bude v roce 2025 Belgie, která má, i přes svou malou rozlohu a ne
o moc větší zalidnění než naše republika, v provozu o jeden 
reaktor více než v Německu nebo v Česku.

Naopak o výstavbu nových reaktorů usilují
také v Polsku, na Slovensku, ve Finsku a
ve Velké Británii, která je už teď v
Evropě se svými 15 reak-
tory na druhém místě
hned za Francií, která
drží jasné prvenství
se svými 58 reaktory.

26%

podíl energie
z jádra v EU

124

počet jaderných
reaktorů v EU



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

19



Elektromobily
2020 Kromě očekávaných významných událostí ve vědě, o kterých

jsme vás informovali v úvodu, bude rok 2020 také rokem elek-
tromobilů. Podle Sdružení výrobců automobilů a obchodníků
má být v tomto roce uvedeno na trh mnoho nových elektro-
mobilů. Těch 11 nejzajímavějších z nich vám tady představíme.

Toto je Seat el-Born - první elektrický vůz španělské značky, která
je součástí skupiny VW Group. Byl představen na autosalonu v Že-
nevě v roce 2019. Zajímá vás, odkud pochází jeho jméno? Logicky
by vás asi napadlo „zrozen elektricky“, ale to není ten správný původ.
Je pojmenován po stejnojmenné malé módní čtvrti v Barceloně, která
se nachází nedaleko turisty oblíbené gotické čtvrti.

Seat el-Born má celkový systémový výkon 201 koní, s kterým do-
káže vystartovat z nuly na stovku za 7,5 sekundy. Z akumulátorové
baterie s kapacitou 62 kWh je možné ujet až 400 km a u 100 kW na-
bíječky ji lze dobít za přibližně 45 minut.

Audi e-tron GT je elegantní model velikosti A7 a bude vlajkovou
lodí elektrické sestavy Audi. Nabíjení zvládne až 350 kW nabíječkou,
což je 80 % za 20 minut a dojezd má 400 km. Pro domácí nabíjení a
použití tradičního kabelu nabídne Audi možnost bezdrátového na-
bíjení prostřednictvím indukční desky. Baterie o kapacitě 96 kWh
zabírá celou podlahovou plochu mezi přední a zadní nápravou, čímž
dává vozu těžiště srovnatelné s R8. Model bude vyráběn v německém
Böllinger Höfe, kde se v současné době vyrábí model R8. Očekává
se, že základní cena bude přes 100.000 Euro.

Porsche vyvinulo 800 V systém nabíjení speciálně pro Taycan.
Podle výrobce lze baterii v ideálních situacích nabít z 5 % stavu na-
bití na 80 % za 22,5 minuty u stejnosměrné rychlonabíječky o vý-
konu 270 kW. Doba nabíjení závisí na aktuálním počasí a infra-
struktuře. Při nákupu Taycanu získají majitelé tříletý bezplatný pří-
stup k infrastruktuře rychlého nabíjení v síti Ionity. Porsche Taycan
bude nabízet tento model ve čtyřech kategoriích: 4S, 4S Perfor-
mance Battery Plus, Turbo a Turbo S. Nejsilnější model s motorem
560 kW slibuje zrychlení z 0 na 100 km/hod za 2,8 vteřin, ale i
motor o výkonu 390 kW v základní nabídce nabízí velmi slušné
zrychlení za 4 sekundy. Všechny typy slibují dojezd přes 400 km.
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Volkswagen ID.3 se u nás poprvé představil loni v listopadu
na E-Salonu v Praze. Volty.cz, jako mediální partner této výstavy,
byly u toho a své čtenáře informovaly na svém facebookovém
účtu. Vůz bude nabízet tři velikosti baterií: 48, 62 a 82 kWh s do-
jezdem od 230 do 400 km. Pro rezervace si firma zvolila podobný
způsob jako Tesla u Modelu 3, kde zájemce složí tisíci eurovou zá-
lohu a svůj vůz dostane nejdříve v tomto roce, kdy bude zahájena
jeho výroba. Volkswagen bude poskytovat záruku na akumulátory
modelu ID.3 po dobu 8 let, resp. do ujetí 160.000 kilometrů. Při
vnějších rozměrech 4 261 mm délky, šířky 1 809 mm a výšky 1 552 mm,
které jsou srovnatelné s modelem Golf, nabízí interiér modelu
ID.3 vnitřní prostor, který nemá v této třídě obdoby.

Výrazným futuristickým vozem je Tesla Cybertruck vzbuzu-
jící v lidech různé emoce. Jeho základní cena však na elektromobil
není vůbec závratná. Má na americkém trhu začínat už na 39.900
dolarů, v základu si jej doposud objednalo jen 17 % zákazníků.
Přes 40 % zákazníků si však rezervovalo nejdražší a nejvýkonnější
třímotorový model za 69.900 dolarů. Netradiční řešení zadní části
pick-upu, kdy se celá korba zvládne kompletně uzavřít a vytvořit
rovný povrch přes celou druhou polovinu vozidla, bude mít svůj
praktický účel. Na zavřené části bude možné umístit v rámci nad-
standardní výbavy solární panel, který dokáže automobil po-
stupně dobíjet. Podle Tesly by měl solární panel za ideálních
podmínek generovat energii na dojezd zhruba 24 km za den.

Ford Mustang Mach-E nebude sportovním autem jako je jeho
benzínová verze, která se vyrábí už 55 let, ale plně elektrickým SUV.
Na trh bude uveden do konce roku 2020. Ze strany Fordu je vzít iko-
nický produkt a pokusit se jej proměnit v něco zcela jiného odvážný
krok. Zavazadlový prostor má objem až 1 420 litrů. Mustang Mach-E
bude nabízen ve variantách se standardním a prodlouženým dojez-
dem. Rozdíl je pouze v kapacitě akumulátoru (75,7 kWh vs. 98,8 kWh).
Zákazníci budou mít také možnost zvolit pohon zadních nebo všech
kol Mach-E 4X, který nezávisle rozděluje hnací sílu mezi přední 
a zadní nápravu. Podle předběžných údajů společnosti by varianta 
s větším akumulátorem a pohonem jedné nápravy měla nabídnout
dojezd až 600 km podle normy WLTP.

Elektrický Peugeot 208 má motor o výkonu 100 kW (134 koní).
Kapacita baterie je 50 kWh, to stačí na více než 200 km dojezdu.
Zrychlení z 0 na 100 km/hod zvládne za 8,5 sekundy, což je rychlejší
než kterákoli ze současných dostupných benzínových či naových
verzí tohoto modelu. Plné nabití u tradiční domácí zásuvky na 230 V
zabere více než 20 hodin. Na baterii dává výrobce osmiletou záruku
nebo ujetí 170.000 kilometrů. Zavazadlový prostor je stejný jako 
u klasické 208 se spalovacím motorem. Zvýhodněná cena Peugeotu
e-208 ve výbavě Allure startuje na 810 tisících Kč. Výbava GT vás
vyjde o 85 tisíc korun dráž. Na český trh však také míří elektrický
crossover Peugeot e-2008, za který zaplatíte o 30 tisíc korun více.
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Vedení Volva se rozhodlo, že Polestar 2 se bude prodávat pouze
online. Nyní jsou na webových stránkách přijímány objednávky s 
1 000 eurovou zálohou. První dodávky se očekávají už v červnu. Zá-
kladní cena 60 tisíc Euro zahrnuje běžný servis a údržbu po dobu tří
let. Prvních 12 měsíců výroby bude věnováno objednávkám v plné
výbavě. Automobilka Volvo Cars je součástí čínské společnosti Geely,
která ji v roce 2008 koupila od Fordu za 1,8 miliardy dolarů. Švédské
automobilce se pod čínským vlastníkem podařilo zvrátit pokles pro-
deje, se kterým se v předchozích letech potýkala. Ford převzal Volvo
Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se nyní soustředí
na výrobu nákladních vozů.

Desítku nejzajímavějších zahraničních aut uzavírá to nejlepší:
Tesla Roadster – nejrychlejší auto této planety. Z 0 na 100 km/hod
vystartuje za 2 vteřiny. Na 300 km/hod to dá za 12 sekund. Je to je-
diné auto, ve kterém skutečně zažijete přetížení 1G. Na to, jak úžasná
je jeho akcelerace a rychlost, je poměrně levné. Cena se má pohybo-
vat okolo 5 milionů korun, což se zdá jako vysoká cena, ale když
tento vůz srovnáte třeba se sportovními vozy Koenigsegg, Bugatti
Veyron, Lamborghini Veneno, Ferrari F60 America, Pininfarina
Battista nebo s chorvatským Rimacem, které mají srovnatelnou 
(i když kromě značky Rimac přesto menší) akceleraci s Teslou 
Roadsterem, tak ty stojí minimálně desetkrát tolik. Točivý mo-
ment Tesly má být neuvěřitelných 10.000 Nm. O takový výkon se
má postarat trojice elektromotorů. Auto nabídne místo pro 2+2
osoby. Zadní sedadla jsou pochopitelně méně pohodlná a vhodná
spíše pro menší osoby. Kapacita baterií má být 200 kWh. Při tak
ohromné baterii slibuje dojezd zhruba 1 000 km při běžném provozu.

BMW zahájí výrobu svého i4 EV až zcela v závěru tohoto roku
nebo na začátku roku 2021. Pozdější rozjezd chce ale společnost
BMW vyvážit širokou paletou elektrických aut, kterou chce do
roku 2023 uvést. Má jich být až 25!. Model i4 bude asi jediným váž-
ným konkurentem Tesle. Ze specifikací: BMW i4 bude zpočátku
poháněn baterií s kapacitou 80 kilowatthodin, která dokáže dodat
potřebný výkon asi 390 kW. Zrychlení na stovku zabere 4 sekundy
a i4 bude mít elektronicky omezenou maximálku na 200 km/hod.
I4 bude používat nové baterie 5. generace, které jsou výrazně menší
než sady z generace 3 a 4, používané v současných elektromobilech
značky BMW. To usnadní jejich umístění do podlahy vozidla.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*

Vývoj počtu elektroaut
do roku 2030

meziroční přírůstek elektrických vozidel v Česku

celkový počet registrovaných elektrických vozů u nás

* odhad

Na úplný závěr však nesmíme zapomenout ani na
tuzemskou značku Škoda. Ta kromě již vyráběného
elektrického vozu Citigo, který začíná na zcela bez-
konkurenční ceně 429.900 Kč, začne letos vyrábět i
svou SUV kupé variantu Škoda Vision iV. Její do-
jezd automobilka slibuje až 500 km. O dynamickou
jízdu se má postarat dvojice elektromotorů o celko-
vém výkonu 225 kW. Výroba tohoto modelu s po-
honem na všechna čtyři kola, který je už minimálně
dva roky vidět na mnoha veletrzích, se má spustit
ve druhé polovině tohoto roku. –r–
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Přes množící se zprávy o ekologické
náročnosti výroby a recyklaci baterií
elektromobilů vnímá celých 65,5 %

dotázaných jako nejvýraznější výhodu elektro-
mobilů jejich ekologický provoz. V očích
Čechů je to tak vůbec nejvýraznější výhoda
elektrického pohonu aut. Polovina dotázaných
(50,4 %) však považuje za výrazný limit dojezd
současných elektromobilů a ještě větším prob-
lémem je pak vysoká pořizovací cena. Ta je vý-
raznou nevýhodou pro 60,4 % respondentů.

Jako nejoblíbenější způsob placení za na-
bíjení elektromobilu na veřejné dobíjecí sta-
nici by si Češi vybrali platbu kartou přímo
na stojanu nabíjecí stanice (60,4 % dotáza-
ných). Druhým preferovaným způsobem by

pak bylo pravidelné měsíční vyúčtování za
odebranou elektřinu (15,8 %). Platbu v apli-
kaci mobilního telefonu by upřednostnilo
pouze 5,4 % dotázaných.

„Nízká míra preference aplikace, jako
platebního prostředku je v České repub-
lice zatím pochopitelná. Tento fakt vy-
plývá zejména z nízké informovanosti
široké populace o výhodách aplikací,
které mají stálí uživatelé elektromobilů
k dispozici. Je to rozdíl oproti praxi 
v zahraničí, kde se k placení za dobíjení
elektromobilů aplikace využívají ve
velké míře,“ říká k výsledku průzkumu
Jiří Voldán Executive Director for Solutions
Delivery v Cleverlance.

Průzkum odhalil i poměrně velké rozdíly
ve vnímání kladů a záporů, kterých si na
elektromobilech všímají ženy a muži. Vysoká
pořizovací cena je problémem pro 76,8 %
mužů, ale jen pro 43,5 % žen. Stejně tak muži
se mnohem více obávají drahé servisní péče
o elektromobil (29,7 %) než ženy (pouze 
12,4 %). Limitovaná životnost baterií elek-
tromobilu by pak byla problémem téměř pro
polovinu mužů (49,7 %). U žen je tato obava
aktuální pro necelou čtvrtinu (22,1 %) z do-
tázaných.

Průzkum proběhl na konci roku 2019 na re-
prezentativním vzorku 609 respondentů.

Hlavní rozpor elektromobilů
pro Čechy?

Ekologie versus cena
Podle průzkumu veřejného mínění, který si nechala vyhotovit technologická společnost Cleverlance od agentury
Stem/Mark, by hlavním důvodem Čechů pro pořízení elektromobilu byl jeho ekologický provoz. Za jeho největší výhodu
to považují více než dvě třetiny dotázaných. Naopak největším problémem by byla jeho vysoká cena, kterou jako velkou
nevýhodu uvedlo přes 60 % respondentů. Průzkum odhalil i vcelku zásadní rozdíly v aspektech, kterých si na elektro-
mobilech všímají ženy a muži.
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2020: Hlavní předpovědi
v energetickém segmentu

1. Obnovitelné zdroje energie budou
pokračovat ve svém nástupu a začnou být
důležitější než tradiční zdroje v celé oblasti
EMEA. Solární energie se postupně stane
důležitým energetickým zdrojem v celé Ev-
ropě. V následujícím roce dojde k rozvoji
velkých solárních projektů s nulovými sub-
vencemi. Společně s tím dojde ke zvýšené
potřebě skladování solární elektrické energie
a k narůstajícímu využití budov pro získá-
vání solární energie. To umožní spotřebite-
lům získávat a uchovávat energii na dobu,
kdy ji budou potřebovat, – čímž se jim sníží
účty za elektrickou energii. 

2. Tento rok se Evropská komise musí
věnovat tématu využití fluoridu sírového
(SF6) ve vysokonapěťových rozvaděčích a
jeho spolehlivým, nákladově efektivním a
energeticky účinným alternativám. Vzhle-
dem k tomu, že se buduje stále více solárních
a větrných elektráren, poroste také poptávka
po VN rozvaděčích. 

Bohužel většina dnešních rozvaděčů vy-
sokého napětí obsahuje plyn SF6, který z
nich také uniká. SF6 je zdaleka nejhorším ze
všech skleníkových plynů (23.500krát silnější
než CO2) a pro většinu jiného využití je v EU
již dlouho zakázán.

Pro velké VN rozvaděče byla ale v dů-
sledku tlaku energetického lobby povolena
výjimka. Vzhledem ke vzrůstajícímu pově-
domí o globálním oteplování je nyní ale
jasné, že je potřeba tuto otázku vyřešit, po-
něvadž využití SF6 ve VN rozvaděčích roste.
EK musí nejpozději do července 2020 podat
jasné vyjádření, jak rychle dokáže toto odvě-
tví ukončit využívání SF6. To platí zejména
pro rozvaděče středně vysokého napětí, které
jsou nejrozšířenějším typem, a kde na trhu
již dlouho existuje řada jiných možností.

3. V roce 2020 bude na trh uvedeno více
nových modelů elektromobilů – od tradič-
ních výrobců i od menších značek. I když
je těžké předvídat, kolik elektromobilů se
během roku prodá, očekává se, že jejich
počet poroste. Přestože do kompletního a
úplného přijetí elektromobilů uběhne ještě
mnoho let, je již nyní zapotřebí věnovat po-
zornost vytvoření řádné infrastruktury a
podpůrných systémů. To také může napo-
moci zmírnit obavy spotřebitelů týkající se
dojezdových vzdáleností a komfortu dobí-
jení a zároveň zvýšit celkovou atraktivitu
elektromobilů. Například zvyšování pově-
domí o inteligentním dobíjení a obousměr-
ných nabíječkách a s nimi spojené snižování
nákladů pro spotřebitele a menší nároky na
elektrický systém, pomůže uspíšit rychlejší
přijetí elektromobilů. w

Hlavní témata roku 2020 budou, jak
reagovat na obavy veřejnosti 
týkající se změny klimatu a tlak na
přijetí zelených technologií. Je stále
jasnější, že představitelé států musí
zaujmout proaktivní přístup při 
řešení překážek, které v současné
době brání významnému pokroku 
v této oblasti.
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4. Flexibilita a potřeba nových regulač-
ních opatření se v roce 2020 stanou důleži-
tými tématy na energetickém trhu. Růst
poptávky po elektromobilech znamená ros-
toucí poptávku po elektrické energii. Obno-
vitelné zdroje nejsou tak flexibilní jako uhlí
nebo plyn, a proto je potřeba nalézt řešení,
které pomůže uspokojit navýšenou poptávku
po elektrické energii. Řešení distribučních
sítí tak, aby odpovídaly nabídce a poptávce
po elektřině, je stále složitější. K umožnění
rozvoje nových technologií, například sklado-
vání energie a inteligentní využití energie, je
potřeba zajistit stabilní systém, který umožní
operátorům elektrické sítě využívat přidané
flexibilní možnosti, a proto je nutné umožnit
síťovým operátorům využívat nové zdroje. 

5. Celkový trend směřuje k velkým pro-
jektům bateriových úložišť zapojených do
sítě. Omezují ho ale zastaralé předpisy a
tržní struktura. Díky rostoucímu počtu elek-
tromobilů a zapojení nových gigawattových

továren ceny baterií neustále klesají. To
umožňuje nárůst projektů na zapojení vel-
kých energetických úložišť v distribuční síti.
Jejich využití a přístup na trh je ale stále
omezené. Je zapotřebí otevřít trhy pro agre-
gátory a vylepšit předpisy, aby se významně
urychlil nárůst používání baterií „za elektro-
měrem“ – zejména v komerčních  a rezidenč-
ních budovách. To umožní rychlý růst
využití všech obnovitelných zdrojů energie a
vývoj v oblasti možností skladování energie.

6. Vodíková ekonomika a zelená energie
vs. šedá energie budou v roce 2020 hlav-
ními tématy diskuse. Investoři si stále více
uvědomují, jak můžeme od využití zemního
plynu přejít k využívání nízkonákladové ze-
lené energie a vytvářet tak vodík. Přestože to
bylo dříve považováno za důležité pouze v
odvětví mobility, v průběhu tohoto roku se
tomuto tématu pravděpodobně dostane více
pozornosti v rámci stacionárních aplikací a
průmyslových procesů, například zelené

oceli.  Nejen, že je to způsob, jak dekarboni-
zovat teplo a mobilitu na dlouhé vzdálenosti,
ale lze to využít také jako způsob řízení se-
zónních poptávek po energii.

7. V roce 2020 bude kladen větší důraz
na digitalizaci distribuční sítě. Je jasné, že
se musíme vyhnout velkým výpadkům - jako
tomu bylo v roce 2019 ve Velké Británii - a
nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout,
bude využití nových digitálních nástrojů. 
V současné době je možné vytvářet a spra-
vovat mikrosítě, které mohou umožnit, aby
části sítě běžely bez přerušení, a to i v případě
závažných poruch nebo neplánovaných udá-
lostí. Až dosud byla většina těchto inovací
pouze simulována, ale nyní je čas zvýšit
počet pilotních projektů, zaměřit se na vývoj
digitalizace a zavést správný soware. To
bude další velký krok směrem k inteligentní
síti budoucnosti.

Autor: Dirk Kaiser, vedoucí segmentu 
řízení distribuce energie, EMEA, EATON
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Lighting Management:
Inteligentní osvětlení bez programování
WaGo Lighting Management je propracované řešení pro řízení osvětlení ve vel-
kých prostorách, například ve výrobních závodech a skladech. Systém kombi-
nuje předem definovaný, robustní, průmyslovými podmínkami prověřený
hardware s uživatelsky přívětivým softwarem s webovým rozhraním. Výrazně
usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů, jejich uvádění do provozu i sa-
motný provoz.

Inovativní koncepce 
zaměřená na obsluhu
Management osvětlení WAGO se řídí

různými potřebami ve skladovacích a výrob-
ních halách. Zásada: Hala je rozdělena do
virtuálních ploch, resp. místností, které od-
povídají různým funkčním oblastem a okru-
hům činnosti – například montážní linky,
dopravní cesty nebo kanceláře. Každá vir -
tuální místnost snímá signály senzorů a akč-
ních členů, na jejichž základě systém pro -
střednictvím nastavených funkcí automati-
zovaně optimalizuje světelné podmínky tak,
aby odpovídaly vykonávané činnosti. 

Robustní hardware
Hardware je založen na novém řídicím

systému WAGO PFC200 a I/O modulu pro
DALI ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750.
S každým I/O modulem je možné do sys-
tému integrovat až 64 světel DALI, až 16 sen-
zorů DALI a až 16 tlačítkových ovladačů

DALI. Počet modulů je variabilní. Řešení
WAGO Lighting Management tak lze použí-
vat v malých výrobních závodech i velkých
logistických centrech. S řídicím systémem
lze propojit doplňkové I/O moduly, napří-
klad modul pro měření třífázového výkonu,
modul pro synchronizaci času na bázi GPS
nebo moduly rádiového přijímače pro rádio-
vé ovladače EnOcean. Osvětlení je samo-
zřejmě možné ovládat i pomocí klasických
drátových tlačítek.

Moderní software
Díky snadné konfiguraci pomocí webo-

vého rozhraní představuje WAGO Lighting
Management výkonné a zároveň uživatelsky
přívětivé řešení. Veškerá nastavení v rámci
uvádění do provozu i provozu samotného lze
upravovat kliknutím myši – není třeba nic
programovat. Ke grafickému uživatelskému
rozhraní je možné přistupovat z libovolného
standardního webového prohlížeče. Díky
tomu není nutné lokálně instalovat žádný

soware. Bezproblémové konfigurování
osvětlovacího systému zaručuje webová vi-
zualizace na bázi standardu HTML5. Využít
můžete i funkci hromadného zpracování
prostřednictvím importu/exportu souborů
aplikace Microso Excel. Hodnoty parame-
trů lze ukládat buď na SD kartu, nebo proto-
kolem SFTP na zálohovací server.
Protokolem MODBUS TCP/IP je možné
předávat hodnoty nadřazenému řídicímu sy-
stému budovy nebo velínu (BMS – Building
Management Soware). Na vstupní obra-
zovce jsou předem vyplněna výchozí nasta-
vení a rovněž se tu zobrazují provozní stavy.

www.wago.cz

Nejlepší hardware
pro váš systém 
řízení osvětlení 
– procesorový

modul 
PFC200
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Nástroj, který otevírá cestu
k náročnému zákazníkovi
Potřeba individualizovat produkt podle

přání zákazníka se objevuje ve stále nových
odvětvích. Elegantním a uživatelsky příjem-
ným řešením, jak tuto možnost nabídnout 
v online světě, jsou konfigurátory. Zatímco
například při výběru automobilu se staly
běžnou praxí, do jiných segmentů postupně
pronikají. Možnost sestavit si jednoduše pro-
dukt na míru je pro zákazníky lákavá. Firmy,
které tento trend zachytí včas, získávají vý-
znamný náskok před konkurencí: Nabízejí
produkt s vyšší přidanou hodnotou a navíc
díky automatizaci ušetří náklady na sklado-
vání zboží, které v danou chvíli zákazníci ne-
poptávají.

Mezi marketingem 
a technologií
„Online konfigurátor je sice především

technologickou lahůdkou, představuje však
skvělý nástroj i z pohledu B2C marketingu.
Nabízí mnoho způsobů, jak zaujmout zákaz -
níka a nadchnout ho pro značku, kterou jinak
může vnímat neosobně. Ve výsledku pak kon-
figurátor přináší trojí užitek: Zákazník má
přesně takový výrobek, jaký potřebuje, získává
k němu osobní vztah, protože se sám podílel

na jeho vzniku, a navíc jej dostane v rekordně
krátkém čase. Technologie Infor CPQ na po-
zadí konfigurátoru poskytuje veškerá techno-
logická a výrobní data a umožňuje zbraň v
podstatě okamžitě začít vyrábět,“ vysvětluje
Tomáš Odl, vedoucí developerského týmu
digitální agentury AITOM Digital. Ta na
podzim 2019 spustila jedinečný online CZ
konfigurátor na zbraně České zbrojovky a.s.

Fungování v praxi
Spolu se svým technologickým partne-

rem, společností ITeuro, vyvinul AITOM Di-
gital pro českou zbrojařskou firmu online
konfigurátor civilních zbraní, který napří-
klad myslivcům nebo sportovním střelcům
dává možnost sestavit si zbraň podle svých
představ. Zákazník přímo v reálném čase
vidí, jak sestavovaný produkt vypadá a jak se
mění jeho cena v závislosti na zvolených
komponentech. „Největší důraz jsme kladli
na jednoduchost a přehlednost aplikace,“ vy-
světluje záměr Tomáš Odl.

V 10 – 15 krocích si tak uživatel zvolí z de -
sítek variant parametrů. Postupně sestaví
jednu z 25 000 000 možných podob své bu-
doucí zbraně, zaplatí zálohu a odešle objed-
návku přímo do výroby. Po předložení zbroj -
ního průkazu a dalších dokumentů si svou
zbraň může za dva týdny vyzvednout.

Jako bonus navíc naprogramoval AITOM
Digital do aplikace možnost zřízení dárko-
vého konta, prostřednictvím kterého může
zákazník vyzvat své blízké a přátele, aby mu
vysněnou zbraň pořídili jako dárek, napří-
klad k významnému životnímu jubileu. Tato
část aplikace je naprogramována podobně
jako crowdfundingová kampaň například na
Hithit.com. Uživatele i jeho oslovené přátele
provází stavem dárkové sbírky prostřednic-
tvím automatické sestavy e-mailů, které in-
formují o nasbírané částce, zbývajícím čase 
a průběhu výroby zvoleného produktu.

Budoucnost patří 
indivi duálnímu přístupu
Online konfigurátory představují sílící

trend, který otevírá nové marketingové mož-
nosti pro řadu nových odvětví. Průmyslové
zboží, přístroje, oděvy, obuv, interiérové vy-
bavení… „Fantazii se meze nekladou a jediné
omezení může přicházet ze strany výroby. 
V blízké budoucnosti bude možné online kon-
figurovat cokoli, co zvládne zadavatel vyrobit.
Záleží tedy pouze na schopnosti firem se no -
vým technologickým možnostem přizpůsobit.
Praxe ukazuje, že odvaha investovat do vlast-
ního online konfigurátoru se odrazí jak na ob-
chodních výsledcích, tak na posílení značky
jako takové,“ uzavírá Tomáš Odl.

Online konfigurátor
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Nové typy architektonického
LED osvětlení
V roce 2018 společnost McLED předsta-

vila na veletrhu ForArch v pražských Letňa-
nech zcela novou řadu úsporného LED
architektonického osvětlení, které nyní do-
plňuje několik zcela nových typů. 

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 náhradních teplot chromatičnosti
(3000 K a 4000 K). 

Architektonické profily vhodné
pro sádrokartony a obklady
Nabídku hliníkových profilů doplnily

zcela nové typy určené pro instalaci pod
omítku a obklady. Díky unikátnímu prove-
dení profil nemusí být vůbec patrný a zcela
tak splyne s okolním povrchem.

LED závěsné svítidlo Fashion
Závěsná svítidla značky McLED® doplnil no -

vý typ elegantního lineárního svítidla Fashion. 
LED svítidla Fashion jsou v nabídce v

neutrálně bílé barvě světla (4000 K), s příko-
nem 40 W a v délce 120 cm. 

Základní balení svítidel obsahuje kromě
úchytů k přisazení i 1,5 m dlouhá lanka, díky
kterým lze svítidla zavěsit. Samostatně lze
dokoupit spojovací díly, s jejichž pomocí je
možné svítidla pohodlně spojovat. 

LED pásky s vysokou účinností
Široký sortiment LED pásků McLED® dopl -

nily zcela nové LED pásky s vysokou účinností. 
Měrný výkon těchto LED pásků dosahuje

až 139 lm/W, pásky jsou dostupné zatím ve
třech náhradních teplotách chromatičnosti
(WW – 3000 K, NW – 4200 K a CW – 6000 K)
a s Ra>90. Pro srovnání: naše standardní LED
pásky dosahují účinnosti kolem 100 lm/W.

Tyto LED pásky o wattáži 19,2 W/m mají
160 LED/m a díky kvalitnímu provedení je
možné napájet až 10 metrů pouze z jedné
strany, aniž by byl patrný úbytek svítivosti
podél pásku. 

Dekorativní LED pásky 
pro nízké profily
Nejen pro nové architektonické hliníkové

profily jsme vytvořili speciální LED pásky s
vysokou hustotou LED (240 LED/m) a níz-
kým výkonem (6 W/m). Díky této kombi-
naci jsou velmi vhodné pro dekorativní účely
– vysoký počet LED typu SMD 2835 zaru-
čuje možnost použití i v nízkých profilech
bez nežádoucího „tečkování“, menší výkon
při 24V provedení umožňuje zapojovat až
desetimetrové délky napájené pouze z jedné
strany. Novinkou je v případě tohoto pásku
také krytí IP65, ve kterém dokážeme dodat
pásek v délce na přání až do 10 metrů.

Napájecí zdroje pro LED pásky
Pro napájení LED pásků napětím 12/24 V

jsme do sortimentu zařadili nové napájecí
zdroje, které díky kvalitním značkovým
komponentám poskytujeme s prodlouženou
tříletou zárukou. 

Napájecí zdroje je možné instalovat do
nábytku i na lehce hořlavé povrchy (značky
MM, F). www.mcled.cz

McLED s.r.o. je na českém i zahraničním trhu již zavede-
nou společností, která disponuje silným zázemím a posky-
tuje ke svým LED produktům profesionální servis a poradenství.
Velkou výhodou jsou pro zákazníky rovněž velké skladové zá-
soby ve skladu umístěném přímo v sídle firmy, ve Vestci u Prahy.

Nová architektonická LED svítidla McLED

architektonický profil
pro sádrokartony

LED pásky 19,2 W/m a 160 LED/m s vysokou účinností Napájecí zdroje do nábytku se značkami MM, F
architektonický profil

pro obklady

McLED®

vaše značka
kvalitního 

LEd osvětlení





Vsoučasnosti je známo několik desí-
tek principů měřících výšku hla-
diny. Jejich správné pochopení

napomá há k plnému využití jejich předností.
U laika ovšem může často dojít k podcenění
situace, nesprávnému popisu zadání, zaned-
bání podstatných vlivů a okolností, nebo na-
opak k nekritické důvěře ve vše, co mu obratný
ob chod ník navrhne. Obojí pak vede ke zbyteč-
ným ztrátám, a proto je rozumné se obrátit na
pro fesionály, kteří vám tento adrenalin ušetří.

Firma Dinel, s.r.o. je předním výrobcem
senzorů a systémů pro měření výšky hladiny
a průtoku v České republice a svou prestiž
staví na odbornosti směřující vždy ku pro-
spěchu zákazníka. Zákazníkovi musí být vy-
hověno i za cenu ztráty zakázky, pokud je
jeho požadavek dostupnými prostředky ne-
řešitelný. Pokud lze ale naopak pro nějakou
aplikaci nasadit jednodušší a levnější řešení,
vždy je s ním zákazník seznámen. 

Typickými aplikacemi těchto elektronic-
kých přístrojů jsou např. čistírny odpadních
vod, vodohospodářská díla a úpravny vody,
čerpací stanice pro pohonné hmoty, farma-
cie, chemické technologie, zemědělské a po-
travinářské technologie, zařízení pro zpra-
cování a skladování stavebních hmot, tope-
nářství a automatizace kotlů, turbíny, hy-
draulika, mazací systémy, dopravní prostřed-
 ky, důlní stroje apod. Měřicí senzory lze na-
sazovat v náročných podmínkách vysokých
teplot a tlaků, ve výbušných atmosférách
nebo hygienicky čistých technologiích, ale 
i v jednoduchých prostorech obytných budov. 

Dinel provádí vlastními silami jak vývoj
produktů a jejich výrobu, tak i jejich prodej
ve více než 50 zemích světa, přičemž objem
exportu překračuje dvě třetiny produkce.
Dodávkou správně zvoleného přístroje však nic
nekončí. Společnost nabízí i asistenci při insta-
laci a uvedení do provozu, poprodejní servis,
následný upgrade hardwaru i firmwaru, mož-
nost časově neomezené opravitelnosti, nebo re-
pase. Standardem je 3letá záruční doba. 

V oblasti procesní automatizace je jedním
z trendů posledních let masové nasazení mi-
niaturních inteligentních senzorů na místa,
která dosud zůstávala bez kontroly, popř.
byla osazena robustními přístroji. 

Příklady lze nalézt v letošních novin-
kách: 

Flexi Watch FLD-32
Světovou novinkou je miniaturní limitní

snímač hladiny Flexi Watch, který indikuje
hladinu kapaliny přes stěnu nádoby. Svou
pružnou konstrukcí navazuje na dřívější typ
FLD-48 Medúza, ale díky použité vysokofre-
kvenční technologii dokáže eliminovat usa-
zeniny, nečistoty a vodivé filmy na vnitřní
stěně nádoby. To snímač předurčuje pro po-
užití na tiskařské barvy a kapalné tonery,
menší nádoby na chemikálie, dávkovače, la-
boratorní aparáty apod. Bočními oky lze
provléct popruh se „suchým zipem“ a ovi-
nout jej kolem menší nádobky. Pro montáž
na nádobu lze ale využít i tvarovanou samo-
lepicí vrstvu, nebo kombinovat oba způsoby.
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Hladina bez adrenalinu
Měření hladiny je historicky nejstarším
procesním měřením sahajícím až do
počátků naší civilizace. Jakmile si člo-
věk uvědomil svou závislost na vodě,
začal se zajímat rovněž o její množství
či objem v nádobě, o její hloubku 
v řece, jezeře, nebo na moři. od dob
prvních měrných latí a vodočtů ale
přeci jen uteklo již nemálo vody 
a dnešní doba spíše fandí měřením
elektronickým. Dnes měříme nejen
vodu, ale téměř jakoukoli kapalnou
i sypkou látku, v otevřeném i uzavře-
ném prostoru.

FLD-32FLD-32
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Ponorný limitní snímač
hladiny RFLS-28
V praxi často nastávají případy, kdy je

nutno snímat hladinu kapaliny v hluboké ná-
době, kde není přístup zboku. Tyto situace

lze řešit novým vysokofrekvenčním hladino-
vým snímačem RFLS-28 se zadním proces-
ním připojením. Ten se do nádrže montuje
celý na prodlužovací trubce, která je pak za-
končena instalační přírubou. Vnitřkem trubky
je pak veden připojovací kabel ke snímači. 

Nastavitelný hydrostatický
hladinoměr HLM-35 
Měření hladiny pomocí hydrostatického

tlaku může být v mnoha případech výhod-
nější, než pomocí jiných (odrazných, kapa-

citních) metod, a to zejména v případě silně
pěnicích médií. Je ovšem nutno, aby byl za-
jištěn přístup ke dnu nádrže pro provedení
montáže.

HLM-35 je robustní a odolný snímač s po-
lozapuštěnou měřicí membránou. Ta může
být keramická nebo nerezová. Je možno jej
rovněž použít pro obecná měření relativního
tlaku do 10 bar, přičemž kompenzace atmo-
sférického tlaku je provedena ventilem s po-
rézní membránou nebo kapilárou uvnitř
kabelu.

rFLS-28

HLM-35
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Výrobek je jedním z hlavních pro-
duktů ucelené řady G-line a stejně
jako ostatní výrobky firmy Hakel 

i tento je navržen v souladu s normou 
ČSN EN 61643-11 ed. 2. Jedná se o první
svodič přepětí typu 1+2+3 firmy Hakel, který
obsahuje v jednom pouzdru varistor v kom-
binaci se sériově zapojenou bleskojistkou.
Daná bleskojistka zamezuje vzniku nežádou-
cích průsakových proudů, jejichž hodnoty
dosahují řádově desítky uA, a které protékají
skrze samostatné varistory vlivem jejich po-
lovodičové struktury. HLSA25G-255 je svo-
dič přepětí typu 1+2+3, který chrání zařízení
před účinky bleskových impulzů až do veli-
kosti 25 kA/pól i rázových přepětí v elektrické
síti. Instaluje se co nejblíže vstupu kabelového
vedení do chráněného objektu – do hlavního
případně do elektroměrového rozvaděče, kde

plní svoji funkci při svádění těch největších
energií, které vstupují do objektu. Jako svodič
přepětí typu 3 je jeho ochranná účinnost do
vzdálenosti 10 metrů kabelového vedení. 

Výrobek se používá v objektech zvláštní
důležitosti, například v nemocnicích, ban-
kách, průmyslových objektech, ve školách, v
supermarketech, v katedrálách a dalších.
HLSA25G-255 je však možné využít 
i k ochraně rodinného domu. 

Jelikož výrobek patří do ucelené řady 
G-line, vyrábí se ve stejném designu i rozmě-
rech jako další produkty této řady. Oproti
předchozí řadě je svodič přepětí vybaven ko-
vovým DIN klipem, který je v porovnání 
s plastovým pevnější a výrobek je tak bez-
pečně upevněn k DIN liště i při mechanic-
kých účincích bleskového proudu. Výrobek
má nízkou hodnotu UP – napěťovou ochran -

nou hladinu. Jedná se o hodnotu napětí, na
kterou dokáže svodič při výskytu přepětí
omezit. 

Svodič přepětí vyrábí firma Hakel v pro-
vedení s nevýměnnými moduly. Tato varian-
ta je, obecně podle fyzikálních vlastností
nerozebíratelných elektricky vodivých cest
uvnitř SPD, schopná přenášet větší impulzní
výbojové proudy. Dosahuje tak lepších para-
metrů než provedení s výměnnými moduly.

Hakel je rodinná elektrotechnická firma 
z Hradce Králové. Vyrábí přepěťové ochrany
a hlídače izolačního stavu – zařízení, která
chrání domovy, nemocnice, administrativní,
průmyslové a dopravní stavby, produkto-
vody i fotovoltaické elektrárny. Zákazníkům
pomáhá zajistit bezpečný a stabilní provoz
elektrických sítí. 

Více informací na www.hakel.cz

Géčko 
od Hakelu

Přepětí nelze brát na lehkou váhu 

a je potřeba se proti němu patřičně

chránit. ať už do objektu udeří blesk,

anebo dojde k přepětí v síti, správný

svodič přepětí dokáže škodám na

elektroinstalaci i spotřebičích zabrá-

nit. Společnost Hakel představuje 

výrobek HLSa25G-255 – Géčko. 

jako 
svodič přepětí 

typu 1+2+3



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

37



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

38

U rozvaděčových skříní do různých
typů prostředí to platí dvojnásob

Rozvaděčové skříně 
pro venkovní použití
Pro skříně do běžného vnějšího prostředí,

kde není třeba řešit kontrolu vnitřního pro-
středí a je požadováno provedení skříně na
sloup, nebo na zeď, je tak nejvhodnějším ře-
šením skříň WME-O. Jedná se o skříň s ne-
rezového materiálu 1.4016 (AISI 403, ČSN
17040). Tato nerezová ocel je následně pro
zvýšení ochrany proti vnějším vlivům opa-
třena práškovou barvou s vyšší UV ochra-
nou. Tímto je zajištěna vysoká stabilita
povrchu po velmi dlouhou dobu proti UV
záření, a tím i barevná stálost povrchu. Tyto
rozvaděčové skříně jsou běžně používány 
v severském prostředí Finska, přes mírné
prostředí Střední Evropy, až po téměř poušt-
ní prostředí Blízkého východu. V prostředí s
vysokou mírou dešťů je vhodné skříň vybavit
střechou, která brání přímému působení
vody na těsnění PUR aplikované na všech
rozvaděčových skříních WME. Tento těsnicí
materiál obsahuje hydrofobní složku, která
ještě více zvyšuje odolnost proti vniknutí
molekul vody k samotnému povrchu těsnění
a dovnitř. Tím je zajištěno, že například při
použití v mrazivých prostředích, nedojde
během otevření dveří skříně obsluhou k po-
škození tohoto těsnění.

Pro běžné vnější prostřední, kde je kladen
důraz na kontrolu vnitřního prostředí, se 
ja ko samostatně stojící hodí skříně řady 
outTEG OMR v kombinaci materiálu nerez
a hliník, a pro montáž na sloup či zeď pak
verze outTEG Lite z hliníku. Dvouplášťové

provedení zajišťuje přirozenou ventilaci mezi
vnitřním a vnějším pláštěm. Oba tyto mo-
dely jsou také opatřeny práškovou venkovní
barvou s UV ochranou a integrovanou stře-
chou. V přípa dě potřeby je možné je doplnit
o chla zení či topení, případně ventilátory,
obdobně jako u ostatních typů skříní. 

Nerezové skříně dovnitř
Pro vnitřní prostředí s vyššími nároky na

okolní prostředí dodáváme skříně řady
WME-X. Ty jsou standardně vyrobeny z ne-
rezové oceli 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).
Tento materiál má vynikající odolnost vůči
korozi v přirozeném okolním prostředí (voda,
venkovská a městská atmosféra) bez význam-
ných koncentrací chloridů nebo kyselin.

V případě požadavku na řešení do pro-
středí chemického či potravinářského je 
k dispozici i provedení z nerezové oceli 1.4404
(AISI 316L, ČSN 17349). Tato nerezová ocel
s přidaným molybdenem je vhodná všude
tam, kde je požadována vysoká odolnost
proti neoxidujícím kyselinám nebo vysoká
čistota skříně. Dále se používá
tam, kde je vyžadována odol-
nost vůči korozi v přírodním
okolním prostředí s mírnou
koncentrací chloridů a kyse-
lin, ale i v početných chemic-
kých kyselých prostředích
(kyselina sírová a kyselina fos-
forečná, organické kyseliny)
podle teploty a koncentrace.

Oceloplechové skříně
Celou škálu naší nabídky doplňují běžné

oceloplechové kompaktní skříně WME pro
jednoduché aplikace ve vnitřních prostorách,
jsou vybaveny montážní deskou, v jedno či
dvoudveřovém provedení. Tyto jsou k dispo-
zici v 54 velikostech! 

Modifikace rozvaděčových
skříní
Veškeré rozvaděčové skříně dodáváme sa-

mostatně nebo včetně  dalšího příslušenství
k nim, jako například topení, chlazení, ven-
tilátory, montážní lišty, které zákazníkům 
v případě jejich požadavků předinstalujeme
rovnou do skříní.

Vždy je třeba do a ze skříně vést metalické
kabely, ať napájecí tak signálové, nebo na
pláště skříní či dveře umístit ovládací tlačítka
či zobrazovací jednotky. Pro tyto účely nabí-
zíme zákazníkům možnost vytvoření těchto
otvorů v našem vlastním modifikačním cen-
tru vybaveném moderním CNC strojem

Staunhauer MODCenter 293, na
kterém jsme schopni splnit jakékoliv
požadavky přes frézování, vrtání až
po závitování. Díky nabízeným mo-
difikačním službám má instalační
firma o polovinu méně starostí. Kdo
někdy dělal, byť i jen kulaté, otvory
do nerezu, tak si umí představit, jak
náročná je to práce. Službu nabí-
zíme už od jednoho kusu! 

Společnost CoNTEG je českým výrobcem rozvaděčových skříní pro průmysl a ven-
kovní aplikace. Zaměřujeme se především na nerezové rozvaděčové skříně vhodné
pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Dodáváme do po-
travinářského či chemického průmyslu, ale uplatnění najdou naše skříně i ve vodo-
hospodářském sektoru či u dopravních staveb nebo firem, které realizují různé typy
zabezpečení. V tomto případě se jedná o řady nerezových rozvaděčových skříní (WME-X),
venkovní rozvaděčové skříně  (WME-o s UV lakem a outTEG oMr nerez/hliník). Řady
WME-X, WME-o a řada outTEG Lite jsou určeny pro montáž na sloup/zeď, outTEG
oMr je samostatně stojící. Kvalitu našich rozvaděčových skříní dokládá i UL certifikace.

Není nerez
jako nerez

Více informací o produktech a službách společnosti CONTEG naleznete na www.conteg.cz

Venkovní rozvaděčová
skříň outTEG v Čr
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Vsoučasné době prochází řada LDS
modernizací, která zahrnuje mě-
ření kvality elektřiny třídy A na

vstupech do LDS. Tento rozvoj je také pod-
porován z dotačního programu OP PIK
Smart Grids.

Jednotlivé kroky pro mě-
ření kvality elektřiny v LDS

Obecně lze celou problematiku rozdělit do
následujících fází a funkčních částí:
• Projektová dokumentace (pro posouzení,

realizační)
• Měřicí přístroje
• Kompletní dodávka a montáž měřicích pří-

strojů a uvedení do provozu
• Centrální systém – aplikace pro práci s na-

měřenými daty.

Měřicí platforma ENA-NXG
Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy

ELCOM je postavena na modulární archi-
tektuře, umožňující kombinaci CPU mo-
dulu, a až 6 vstupních modulů do jednoho
měřicího přístroje. Vstupní moduly posky-
tují vstupní izolaci, filtraci a A/D převod a
poskytují data na digitální sběrnici. CPU
modul je vybaven nejprve FPGA polem při-
jímajícím a zpracovávajícím data z digitální
sběrnice. Dále je CPU modul vybaven samot-
ným RT kontrolérem, na kterém běží samotný
měřicí firmware, ukládání dat a rozhraní.

Výsledná funkcionalita ENA-NXG je tedy
přímo definována počtem a typem vstup-
ních karet a samotným měřicím firmwarem,
a umožňuje měřit více třífázových systémů
napětí a proudu jedním přístrojem.

Velikou výhodou této měřicí platformy je
možnost nepřímého měření proudů pomocí
převodníků XX A/330mV. Přístroj může být
sestaven z modulů umožňujících měření to-
hoto nízkého napětí a přepočtu na proud. V
takovémto případě je možné jedním vstup-
ním modulem měřit až 16 proudů. Nespor-
nou výhodou takového měření je, že není
potřeba vůbec vstupovat do proudových
okruhů, což je někdy ve spojení s distribuční
soustavou velmi problematické. Stačí použít
například převodní měřicí transformátor
5A/330mV s dělitelným jádrem, a to nasadit
na 5A výstup z MTP. Rozměr takovéhoto
transformátoru je 50 mm x 28 mm, otvor má
průměr 10 mm, takže instalace je velmi
snadná. Existuje samozřejmě široká škála ta-
kovýchto převodníků pokrývající velký roz-
sah proudů a rozměrů vodiče.

Měření kvality elektřiny (PQ) 
v lokálních distribučních sítích (LdS)
Stacionární měření kvality elektřiny dle mezinárodních norem bylo postupně nejdříve nasazováno na nejvyšších úrovních
sítě, tedy mezi přenosovou a distribuční soustavou. Následně se postupnou evolucí rozšířilo toto měření i na úroveň dis-
tribuční soustavy, a nyní v některých pilotních případech již až na úroveň distribučních transformátorů. Díky stále kom-
plexnějším výrobním technologiím v průmyslových podnicích tyto v současné době začínají instalovat měření kvality
elektřiny i na vstupech do svých podniků. Tato problematika se tím pádem také začíná týkat lokálních distribučních sou-
stav, kdy obvykle vlastník LDS již není i koncovým uživatelem. LDS je vlastně vazební článek mezi velkým distributorem
typu ČEZ/E.oN a koncovým odběratelem. Provozovatel LDS by tedy měl mít informaci o tom, jak kvalitní elektřinu odebírá
od distribuční soustavy. Také by měl být v určité míře schopen garantovat kvalitu elektřiny svému odběrateli, ale i vědět
zda odběratel nemá na kvalitu elektřiny negativní vliv svým odběrem.

ENa-NXG



Funkcionalita ENA-NXG
Firmware přístroje počítá parametry kva-

lity elektřiny dle EN50160 a splňuje poža-
davky na vyhodnocení dle normy IEC
61000-4-30 Třídy A a dalších (61000-4-7,
61000-4-15).

Hlavní měřicí funkce jsou:
• U, I, P, Q, S, frekvence, THD U, THD I, úči-

ník, energie – AP, AQ, AS, APin, APout,
všechny veličiny po fázích i celkově

• Harmonické – U a I, do 50té harmonické,
volitelně i harmonické výkonů

• Všechny veličiny jsou počítány z 200ms in-
tervalu (10/12 period signálu) dle IEC
61000-4-30

• Kvalita napětí dle EN50160, IEC 61000-4-
30 (U, frekvence, THD U, flicker, nesyme-
trie, harmonické)

• Napěťové události dle EN50160, IEC
61000-4-30 (přepětí, podpětí, přerušení)

• Osciloskopické záznamy – přístroj uloží os-
ciloskopický záznam v případě splnění
podmínky
o Záznam je spuštěn, když zvolené veli-

činy (U, I, P, Q, S, frekvence, PF, atd.)
překročí nastavené limity

o Osciloskopický záznam je tvořen prů-
běhy napětí a proudu s vzorkovací pe-
riodou 128/256 vzorků na periodu,
délka záznamu je 20 period signálu (0.4
sekundy), variantně i déle

o Záznamy jsou pro snadnou integrova-
telnost uloženy ve standardizovaném
formátu, přístroj jich lokálně uloží ně-
kolik set.

• Data jsou poskytována dvěma způsoby:
o Okamžité hodnoty – pomocí standard-

ního protokolu (MODBUS/TCP), ob-
novování každých 200ms, všechny výše
uvedené veličiny

o Historická data - přístroj vyhodnocuje
True RMS/průměrnou hodnotu všech
výše uvedených veličin v nastaveném in-
tervalu (například 1 minuta) a ukládá tyto
data ve standardizovaném formátu (CSV
soubory). Přístroj je schopen lokálně
uchovávat tyto data minimálně 12 mě-
síců. Historická data také obsahují kvalitu
napětí a události na napětí dle EN5016.

Montáž
Přístroje je možné dodat samostatně, ale

i včetně rozvaděče s výzbrojí a 4G modemu
pro vzdálenou komunikaci. Instalaci je také
možné provést na klíč. Pokud je pro měření
proudů použito nepřímé měření použitím
výše uvedených proudových transformátorů,
může být zařízení umístěno v malém nástěn-
ném rozvaděči, i když měří více třífázových
systémů.

Centrála PQ měření 
ENA-SCADA
Data naměřená přístrojem je samozřejmě

nutné následně zpracovávat a vyhodnocovat,
primárně dle požadavků norem na kvalitu
elektřiny EN50160. Pro tyto účely máme při-
praven centrální soware pro práci s analy-
zátory kvality elektřiny ENA-SCADA.

ENA-SCADA je centrální systém pro
práci s analyzátory kvality elektřiny různých
výrobců. ENA-SCADA umožňuje sběr on-
line i historických hodnot z analyzátorů kva-
lity elektřiny, prezentaci těchto hodnot v
různých typech pohledů, prezentaci a ana-
lýzu uložených offline hodnot, dohledový sy-
stém – kontrola stavu všech komponent
systému, automatický reporting a odesílání
výsledků, automatické statistické vyhodno-
cení dat a podobně. Obsahuje také rozhraní
do dalších centrálních systémů.
Základními funkcemi systému 
ENA-SCADA jsou:
• Stahování okamžitých a historických dat

z PQ analyzátorů – primárním stavebním
kamenem systému je komunikace specific-
kými protokoly a formáty s daným typem
zařízení. Tyto protokoly a funkce jsou
různé pro různé modely analyzátorů kva-
lity elektřiny

• Ukládání do SQL databáze (MS SQL,
ORACLE) – veškerá historická data, pro-
tokoly, záznamy dohledového systému atd.
jsou uložena v SQL databázi. Data nejsou
žádným způsobem šifrována, jsou tedy do-
stupná i jiným uživatelům s dostatečnými
uživatelskými právy

• Zobrazování online (okamžitých) hodnot
– systém zobrazuje okamžité hodnoty v
řadě různých vizualizací

• Zobrazování offline (historických) hod-
not – systém zobrazuje okamžité hodnoty
v řadě různých vizualizací, analýz a reportů

• Virtuální elektroměry (sumy/rozdíly
řady zařízení) – nad samotnými měřicími
body lze vytvořit ještě tzv. virtuální elektro-
měry, kdy je takový virtuální elektroměr
tvořen sadou kladných a sadou záporných
měřicích bodů a výsledkem je suma energií
z daných měřicích bodů

• Automaticky generované reporty – sys-
tém je schopen automaticky generovat pro-
tokoly událostí, automatické výsledky
EN50160 a podobně ve formátu PDF

• Rozesílání zpráv – email, sms – systém do-
káže automaticky odesílat informace v pří-
padě určité situace, včetně přiložení
reportu je-li dostupný. Odeslání lze spustit
od samotné události na přístroji (událost
na napětí, uložení transientu atd.) anebo od
dohledového systému

• Plnohodnotné on-premise řešení nebo i
cloudové řešení formou pronájmu/služby
– systém může běžet samostatně na serveru
zákazníka, anebo jej lze používat i ve verzi
běžící takzvaně v cloudu, kdy je postaráno
o veškerou funkčnost výrobcem aplikace.

Mezi nejdůležitější výsledek měření kva-
lity elektřiny patří statistické vyhodnocení
dle EN50160. Za každý týden či měsíc je do-

rozvaděč s ENa-NXG pro 7 třífázových systémů proudu
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stupný report kvality, a pokud nejsou poža-
davky na kvalitu splněny, může uživatel dále
analyzovat všechna data.

Systém ENA-SCADA může běžet také tzv.
v cloudu. V případě, že má uživatel nasazeno
jen několik málo přístrojů/monitorovaných
systémů, bylo by neekonomické pořizovat si
vlastní centrální systém, server(y), databázi
atd. V tomto případě lze přístroje doplnit o
4G modem a data posílat do centrálního sys-
tému ve formě placené služby.

Nasazení měření kvality
elektřiny s podporou 
dotačních programů
V současné době je možné projekt měření

kvality elektřiny realizovat i s podporou do-
tačních programů, například OP PIK Smart
Grids. V tom případě je nutné splňovat ná-
sledující:

• Zpracování kompletní projektové doku-
mentace ve stupni nutném pro přiložení 
k žá dosti o dotace dle vyh. 499/2006 Sb ve
znění novely č. 62/2013 Sb. tedy minimálně
ve stupni dokumentace pro stavební povo-
lení zpracované autorizovanou osobou

• Splňující podmínky výzvy C – potřeb-
nost a relevance projektu bod 2

o zvýšení počtu bodů měření alespoň
minutových hodnot elektrických veličin 
v distribuční síti s dálkovým přenosem těchto
hodnot do dispečerského řídicího systému

o Zvýšení počtu měřících míst s měře-

ním kvality elektrické energie s dosažením
alespoň jednoho místa na každé TDS s vy-
hodnocováním hodnot v minimálním roz-
sahu úrovně napětí ve stanovených mezích a
přerušení s dobou trvání alespoň 1 sekunda
a současně ne delší než 3 minuty

o Implementace nových funkcí zpraco-
vání údajů, alarmů a událostí z implemento-
vaného inteligentního měření 

o Nutné je kombinovat nasazení analy-
zátorů tedy zvýšení počtu měřících míst s re-
konstrukcí VN zařízení, kobky/rozvaděče se
zvýšením počtu spínacích prvků a zvýšením
spolehlivosti

o Zpracování podrobného oceněného
výkazu výměr dle katalogů a aktuální cenové
úrovně ÚRS.

Závěr
Primárním úkolem měření kvality elek-

třiny je výsledné statistické vyhodnocení
kvality. Nad rámec těchto informací celý sys-
tém poskytuje desítky dalších veličin, prů-
běhů, přechodových dějů, zobrazení atd.
Umožňuje tak v případě problému snadněji
dohledat zdroj nekvality, rušení atd. Při po-
užití nepřímého měření proudu lze také celý
měřicí systém jednodušeji nasadit (není po-
třeba rozpojovat proudové okruhy).

Společnost ELCOM, a.s. je schopna po-
moci již při přípravě projektové dokumen-
tace, a následně jsme schopni celý systém
dodat na klíč včetně cloudového řešení pro
práci s výsledky.

Vybraná zobrazení ENa-SCaDa

Ukázkový protokol dle EN50160

www.elcom.cz
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Humanoidní robotický systém HERMES je navržen pro
studium celotělového řízení člověka se zpětnou vazbou na rov-
nováhu. Tým vědců z americké MIT zkoumá využití celého těla
lidského operátora pro řízení humanoidního robota.

Tato práce zahrnuje návrh a experimentální implementaci
celotělového teleoperačního systému pro řízení celého těla hu-
manoidního robota. Účelem tohoto rozhraní člověk-stroj (HMI)
je vytvoření nových rozhraní, která pomohou při komunikaci
při zpětné vazbě během celotělové teleoperace humanoidních
robotů. Vědci zkoumají primitivní motorické schopnosti člo-
věka, aby posílili dynamické chování robotické platformy na
úroveň srovnatelnou s lidmi. Tento projekt si klade za cíl využít
humanoidních robotů k reakci na katastrofické situace, jako
jsou jaderná, požární nebo chemická nebezpečí. Massachusetts
Institute of  Technology věří, že se jedná o klíčovou technologii,
která umožňuje velký posun k daleko dynamičtějšímu výkonu
humanoidních robotů.

Elektrické kolo nese prostý název Jeep e-Bike a podrobnosti
o něm lze najít na nově spuštěném webu distributora elektric-
kých jízdních kol QuietKat jeepe-bike.com. Má se jednat o nej-
výkonnější kolo s výkonem motoru 1 600 wattů, zavěšením
Fire-Link a robustními pneumatikami, jež by měly zvládnout i
drsnější stezky.

Server Electrek vyslovuje přesvěd-
čení, že bicykl bude pohánět čínský
elektromotor Bafang M620 s výkonem až
1,5 kilowattů a točivým momentem 160 Nm. Jeho
skutečný výkon však bude snížen, aby nedocházelo k nadměr-
nému zatěžování pohonného ústrojí, zejména řetězu.

Předpokládaný dojezd na jedno nabití se pohybuje přes 60
kilometrů. K zastavení slouží, soudě z fotografií a videa, kvalitní
hydraulické kotoučové brzdy značky Magura nebo Tektro Do-
rado. Už z výběru komponent je jasné, že kolo nebude levné.
Jeho primární cílovou skupinou mají být majitelé automobilů
značky Jeep.

Sto dvanácti metrovou loď Aqua s vodíkovým pohonem
bude vlastnit Bill Gates. Jachta bude mít pět palub a prostor pro
ubytování 14 hostů a 31 členů posádky. Když se budou chtít
hosté venku ohřát, budou moci využít ekologicky šetrný zdroj
tepla – misky s gelovým palivem. Nebude tak třeba spalovat
dřevo ani uhlí. Nejekologičtější záležitostí na celé lodi ale budou
její dvě 28 tun vážící vodíkové nádrže, ve kterých je při - 253 o C
uchováván kapalný vodík.

Podle The Sunday Telegraph, plavidlo se nejspíš nedostane
na moře dříve než v roce 2024. Jakmile se tak ale stane, jeho ma-
ximální rychlost může dosahovat asi 17 uzlů (přes 30 kilometrů

za hodinu). Vodíkový pohon umožní jachtě uplout na jediné na-
tankování vzdálenost až 3 750 námořních mil, což je přibližně 
6 945 kilometrů, tedy asi vzdálenost z Londýna do New Yorku.
Cena tohoto plavidla má být v přepočtu asi 15 miliard korun.

Zdroj: MIT

Zdroj: VTM

Zdroj: Seznamzpravy



Výkonový UPS
Ovládací modul DR-UPS40 je určen 

k mon táži na DIN lištu a pro UPS je paralelně
připojen k napájecí sběrnici 24 V s přepína-
cím proudem až 40 A. Použití tohoto mo-
dulu je ve spojení s hlavním zdrojem energie
(není součástí DR-UPS40) a záložním aku-
mulátorem. Po výpadku hlavního zdroje na-
pájeného např. ze sítě 230 V/50 Hz dojde 
k polovodiči zajištěnému přepnutí napájení
zátěže z akumulátoru. Hlavní zdroj může mít
výstupní úroveň 21~29V, přičemž napětí je
v praxi voleno tak, aby v období mimo výpa-
dek hlavního zdroje byl akumulátor dobíjen
(napětí hl. zdroje je větší než akumulátoru,
ale menší než hodnota přebíjející články po
nabití). Nabíjecí proud je vnitřně omezen na
2 A. Za přítomnosti napětí na napájecí sběr-
nici svítí na modulu zelená LED. Modul 
DR-UPS40 je vybaven vnitřním testerem
připojeného akumulátoru. Pokud hrozí pod-
bití (napětí akumulátoru klesne pod 21,9 V),
sepne relé alarm stavu baterie a rozsvítí se
červená LED. Pokud je z baterie odebírána
energie, svítí na modulu žlutá LED a je sep-

nuto další relé pro informaci o záložním re-
žimu. Relé lze použít pro spínání akustic-
kého/optického alarmu nebo obslužné
elektroniky pro management řízení napájení.
Kontakty relé jsou dimenzovány až pro 1 A
při spínacím napětí do DC 30 V. Při poklesu
napětí akumulátoru pod kritickou mez dojde
k jeho odpojení od zátěže a k úpl né mu pře-
rušení dodávky energie pro zamezení poško-
zení akumulátoru podbíjením. Ochrana
proti přepólování zabrání náhodnému chyb-
nému připojení akumulátoru. Tichý provoz
a polovodičové okamžité přepínání z hlav-
ního na záložní zdroj a zpět činí modul spolu
s tříletou zárukou  vhodným pro zálohování
větších výkonů v průmyslu i v jiných oblas-
tech s výkonovými spotřebiči.

Redundantní napájení
Při napájení zátěže, jejíž výpadek by vedl

k ohrožení bezpečnosti nebo vysokým ná-
kladům, jsou na napájecí sběrnici tzv. redun-
dantní zdroje energie připravené převzít
úlohu napájení po výpadku hlavního napá-
jecího prvku. Modul pro přepínání redun-
dantních zdrojů na napájecí sběrnici
DR-RDN20 je určen pro napájecí soustavu
24 V (pracovní oblast 21~28 V)  a zálohovat
lze systémem 1+1 (jeden záložní zdroj) nebo
1+N, kde počtem redundantních zdrojů N
roste spolehlivost napájení. Max. přípustný
proud modulu je 20 A, napětí do 30 V a kon-
strukčně je určen na DIN lištu. Vnitřní úbytek
na modulu je typ. 0,6 V a o přítomnosti napětí
náhradních zdrojů informují zelené LED. Při
výpadku hlavního napájecího zdroje (zdroj A
na obr. ve schématu na protější straně) dojde k
okamžité komutaci na zdroj B, aby zátěž zů-

stala kontinuálně napájena. Při další poruše
a výpadku zdroje B dojde k okamžitému pře-
pnutí na napájení z akumulátoru pomocí
modulu DR-UPS40 s možností signalizace
tohoto stavu pomocí sepnutých kontaktů
relé. Po obnově funkce alespoň jednoho ze
zdrojů A/B je zátěž napájena z něj a současně
dobíjen akumulátor. Pokud není napětí na
sběrnici v rozsahu 20~30 V, je sepnuto relé
pro signalizaci poruchy napájení. Modul DR-
RDN20 má taktéž záruku 3 roky a chlazení
postačuje volně proudícím vzduchem.

Redundance 12/24/48 V 
napájecí soustavy
Moduly pro redundantní napájení nové

řady DRDN20/40 jsou štíhlejší (šířka 32,
resp. 55 mm) variantou principiálně podob-
nému modulu DR-RDN20. Na rozdíl od něj
lze v řadě DRDN vybrat napájecí hladinu
nejen 24 V, ale i 12 V a 48 V, což rozšiřuje
výběr i o aplikace zálohované 12 V i 48 V
akumulátory. V nabídce DRDN najdeme
model s až 40 A propustností. Nové prove-
dení modulů umožnilo rozšířit jejich pra-
covní teplotu od -40 °C do 80 °C. Zachována
zůstala funkce galvanicky oddělených kon-
taktů relé pro monitorování stavu náhrad-
ních zdrojů, včetně LED indikací. Mecha -
nicky jsou opět určeny na DIN lištu a i zde
je díky kvalitě provedení umožněna tříletá
záruka. Napěťový úbytek na modulu je v roz-
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MEaN WELL, jeden z největších výrobců napájecích zdrojů na světě, představuje
řešení zálohování a redundance napájení pro výkony až 960 W. Zálohovací mo-
duly Dr-UPS40, redundantní moduly na DIN lištu Dr-rDN, DrDN a k zabudo-
vání ErDN jsou vhodné pro oblast automatizace, telekomunikace, zabezpečení
a pro všechna průmyslová zařízení, u kterých jsou výpadky napájení nežádoucí.

Zálohování napájení v průmyslu
komponenty MEan WELL

redundantní
modul DrDN-20

Zálohovací
modul 
Dr-UPS40
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mezí 0,2~0,5 V. Vstupy modulu dimenzova-
ného do 20 A (DRDN-20 12/24/48) jsou
2x10 A, výstup odpovídá součtu (20 A).
Špičkově lze zatížit vstupy proudy až 15 A 
a výstup až 30 A (5 vteřin). Vstupy modulu
dimenzovaného do 40 A (DRDN-40 12/24/48)
mají max. specifikovaný proud 2x20 A, po
spojení svorek vstupů až 40 A. Špičkový
proud na vstupu (po spojení vstupů do jed-
noho) i výstupu je krátkodobě až 60 A. Při-
jatelná je spotřeba obou typů v poho to-
vostním režimu do 1,5 W.

Redundantní napájení ve
standardním provedení
Jednotky pro redundanci napájení nové

řady ERDN20/40 jsou konstrukční alterna-
tivou funkčně shodných typů na DIN lištu.

Na výběr jsou modely pro hladiny
5/12/24/48 V. I ve standardním provedení
(montáž na podklad) tak pokrývá řada
ERDN aplikace napájené záložními akumu-
látory mnoha typů, kapacit a napětí. V na-
bídce ERDN řady najdeme modely s
proudovými možnostmi 20 A nebo 40 A.
Provedení jednotek umožňuje rozsah jejich
pracovních teplot od -40 °C do 80 °C. Zacho-
vána zůstala rovněž funkce galvanicky oddě-
lených kontaktů relé pro monitorování stavu
náhradních zdrojů, včetně LED indikací po-
ruchy napájecích zdrojů připojených na
vstupy. Na vstupy mohou být připojeny
zdroje s napětím  5/12/24/48 V (ERDN20,
max. 20 A) nebo zdroje s hladinou 12/24/48 V
(ERDN40, max. 40 A). Vstupní proudy
mohou být od 10 A do 40 A, v závislosti na
typu řešení redundance napájení. Napěťový
úbytek na popisovaných jednotkách je v roz-
mezí 0,2~0,5 V. Špičkový proud na vstupu
(po spojení vstupů do jednoho) i výstupu je
krátkodobě až 60 A podobně jako v typech
na DIN. Spotřeba ERDN jednotek v pohoto-
vostním režimu nepřekročí 1,5 W a na svor-
kách opět najdeme mechanickou (kontakty
relé) informaci o stavu vstupního napětí pro
případný servisní zásah v podobě opravy
nebo zajištění náhradního zdroje energie
kriticky napájených zátěží.

Krátkodobé výpadky zdroje
- řešení bez akumulátoru 
Vývojové centrum MEAN WELL dokon-

čuje testy nového produktu DBUF20/40
vhodného k překlenutí krátkodobých vý-
padků zdroje energie. Místo použití drahých
a těžkých akumulátorů s náročnější údržbou
je díky technologii možné zařadit zásobníky
energie v provedení na DIN na principu kon-
denzátorů. Při zálohování bude možné na zá-
sobníku  DBUF20/40 zvolit způsob překlenutí
výpadku – pevné držení napětí nebo relativní
v závislosti na vstupním napětí zálohovaného
zdroje. Doba výpadku je garantována na až
350 ms (verze 20 A) nebo až 250 ms (verze 40 A)
s možností paralelního spojování pro navyšo-
vání doby zálohy. První moduly budou určeny
pro 24 V napájecí systémy, do budoucna lze
očekávat rozšíření o další hladiny napětí.

Zálohovací a redundantní moduly dopl-
ňují širokou nabídku napájecích zdrojů za-
hrnujících více než 9 500 různých modelů,
které tchajwanský výrobce MEAN WELL za
více než 35 let své působnosti úspěšně uvedl
na trh, a jsou zárukou spolehlivosti napájení.

Autor: Libor Machan, AKAM s.r.o.

Schéma zapojení redundantního a zálohovacího modulu

redundantní
modul ErDN-40

Buffer modul
DBUF40
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ELKOV elektro působí na trhu s elektroinsta-
lačním materiálem a svítidly téměř 30 let. Se
sítí 29 provozoven po celé ČR, obratem přes 
3 mld. Kč, 500 zaměstnanci a více než 20.000
zákazníky patří mezi největší firmy ve svém
oboru. 

„Zajímáme se o podnikání našich záka-
zníků, o to, co potřebují a tím se řídíme.
Vidíme rozdíl v tom, být součástí jejich
podnikání nebo jim jen prodávat zboží.
Neexistuje pro nás lepší inspirace v na šem
podnikání, než jsou naši zákazníci. Učí me
se od nich a na tomto základě vytváříme
služby, které jsou jim opravdovou hodno-
tou. Nespokojíme se nikdy s průměrem.
Na našich skladech dosahujeme špičkové
dostupnosti zboží 97,4 %. Naleznete v nich
více než 100 tisíc jedinečných položek 
v celkové hodnotě přesahující 750 milionů
korun“, říká Michal Vodička, předseda před-
stavenstva společnosti ELKOV elektro a.s.

Co spojuje firmy ELKoV elektro 
a VarNET?  Jak napovídá titulek, 
je to především energie. a to nejen
elektrická energie, která úzce souvisí 
s obory, ve kterých obě firmy působí,
ale i energie, kterou obě firmy vkládají
do společného působení na trhu.

&

Energie
nás spojuje
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ELKOV elektro do svého portfolia
postupně přidává nové služby:
- prodej nářadí a jeho příslušenství,
- pronájem mobilních skladů elektromateriálu,
- prodej fotovoltaických komponentů a do-

bíjecích stanic,
- zpracování světelně-technických projektů od

osvětlení rodinných domů, průmyslových
hal až po revitalizaci veřejného osvětlení.

„Díky akvizici společnosti VARNET,
která vznikla fúzí firem VARIANT plus
a STASANET, můžeme nově zákazní-
kům nabídnout špičkové služby v ob-
lasti bezpečnostních technologií“,
dodává Michal Vodička. 

Společnost VARNET nabízí kompletní
sortiment slaboproudých technologií pro za-
bezpečení a správu budov spolu s kvalifiko-
vanou technickou a projektovou podporou.
Díky přímému zastoupení nejvýznamnějších
výrobců v oboru poskytuje zákazníkům nej-
modernější technologie zabezpečení objektů
včetně jejich integrace centralizované správy. 

Nabídka společnosti VARNET 
zahrnuje: 
• EZS - poplachové a tísňové zabezpečovací

systémy – jádro nabídky tvoří systémy 
Jablotron a PARADOX a veškeré příslušen-
ství k elektronickým zabezpečovacím systé-
mům

• CCTV – kamerové systémy společností
Dahua a Hikvision v plné nabídce, doplň-
kově ACTi a AVTECH, kompletní příslu-
šenství, SW AxxonNext pro pokročilou
videoanalýzu obrazu

• EVS – elektronické vstupní systémy – vi-
deotelefony Commax, V-line, Farfisa, Hi-
kvision, Dahua, 2N, Tesla Stropkov /
audiotelefony Genway, čtečky a přístupové
systémy: Dahua, Hikvision, Sebury, VAR-
TEC, ... docházkový systém WebVisitor

• EPS – elektrická požární signalizace –
kon venční a adresovatelné systémy Detec-
tomat, hasicí ústředny, lineární teplotní de-
tekce, nasávací systémy, certifikovaná
kabeláž

• SKS – strukturované kabelážní systémy –
metalická a optická kabeláž, aktivní prvky,
nástěnné, stojanové a serverové rozvaděče
LAN-TEC pro slaboproudé instalace

• ISB – integrace systémů budov – inte-
grační SW VARNET Integral a SW Axxon
Intellect, vizualizační SW Security View

• CEL – spotřební elektronika nejrůznější
druhy kamer – autokamery, kamery
skryté, policejní, inspekční atd., bluetooth
sluchátka a reproduktory, dárková elektro-
nika, LED svítilny a čelovky a další. 

www.elkov.cz

www.varnet.cz



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

50

Budoucnost 
osvětlování patří 
LED páskům

LEDVANCE Superior jako
symbol TOP kvality
Nejnáročnější skupinu zákazníků osloví

TÜV certifikované pásky LEDVANCE třídy
Superior. Jsou vždy označeny oranžovým rá -
mem s bílým textem Superior Class, tedy je -
dno duše v barvách společnosti LEDVANCE.
Oproti běžným páskům
ma jí vysoký

index podání barev, který přesahuje hodnotu
CRI>90. Díky tomu je lze spolehlivě použít
pro osvětlení obchodů, nákupních
center, výstavních síní,
hotelů, kancelář-

ských budov. Pásky se dále vyznačují
vel mi vy sokou střední dobou života 60.000
hodin. Zákazník dále může volit mezi zá-

kladní variantou nebo variantou se zvýše-
ným krytím (IP67), vhodnou i pro použití ve
ven kovním prostředí nebo ve vnitřním pro-
středí se zvýšenou vlhkostí. Vysoká hustota
diod na metr pásku (140) zajišťuje zcela ho-
mogenní světelný výstup a vyzařování po
celé jeho délce. Pásky Superior o šíři 8 mm
(13 mm ve variantě IP67) lze zkracovat po
segmentech 7 diod (50 mm). K dostání jsou
ve čtyřech teplotách chromatičnosti (2 700 K,
3 000 K, 4 000 K a 6 500 K) a světelným to -
kem od 470 do 2 175 lumenů na metr a 120°
vyzařovacím úhlem. Pásky jsou provozovány
se zdroji stejnosměrného napětí 24V, což
umožňuje větší vzdálenost mezi LED páskem
a napájecím zdrojem a při použití vhodného
předřadníku jsou stmívatelné. Při linio vém
osvětlení lze z jedné strany napájet až 7 m 
z jednoho zdroje. Na pásky této třídy posky-
tuje společnost LEDVANCE pětiletou zá-
ruku. 

Použití LED pásků pro nejrůznější aplikace designového, nepřímého ale i jako hlavního zdroje umělého osvětlení, je stále
častější a jejich kvalitativní úroveň nám v dnešní době umožňuje používat je i v těch nejnáročnějších aplikacích. Mezi
hlavní výhody dnešních LED pásků patří vysoká flexibilita, spolehlivost a odolnost. Jako zdroj světla jsou díky své dlouhé
životnosti bezúdržbové, umožňují nám snadné stmívání a použití jak v liniovém, tak i plošném osvětlení. Můžeme si
zvolit potřebnou teplotu chromatičnosti, světelný výkon a speciální verze jsou vhodné i do vlhkého prostředí, což je ve
spojení s nízkým provozním napětím další velká výhoda. Společnost LEDVaNCE nabízí tři základní skupiny
LED pásků pro různé oblasti použití pod příznačným heslem "špatné světlo dokáže zamotat život".
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Vysoká kvalita a spolehlivé
řešení
Pokud zákazníci vyžadují vysokou kvalitu

LED pásků za přijatelnou cenu, jsou pro ně
vhodné produkty z třídy LEDVANCE Per-
formance. 

Tato řada obsahuje nejširší sortiment pro-
duktů. Označována je zeleným rámem s bí -
lým textem Performance Class. Ta se vyzna -

čuje podobně jako LEDVANCE Superior
TÜV certifikací, vysokou spolehlivostí, 24 V
napájením a možností vybírat v základní va-
riantě a variantě se zvýšeným krytím (IP66
– varianta Protected). Dále vynikají vysokou
životností 35.000 hodin a indexem podání
barev CRI≥80. Pásky Performance se vyzna-
čují hustotou diod 70/m, kdy je lze zkracovat
po segmentech 7 diod (100 mm). K dostání
jsou ve čtyřech teplotách chromatičnosti 
(2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K) a svě-
telným tokem od 300 do 2 000 lumenů na
metr a 120° vyzařovacím úhlem, resp. 105° 
u varianty Protected. Jsou určené pro středně
náročné aplikace (středně velké kancelářské
budovy, školy, restaurace, bary a obchody).
Na pásky třídy Performance nabízí společ-
nost LEDVANCE tříletou záruku.

Třída Value za atraktivní cenu
Základní skupina dodávaných LED pásků

od společnosti LEDVANCE je označena tyr-
kysovým rámem s bílým textem Value Class.
Je určena pro nenáročné aplikace, jako jsou
interiéry rodinných domů nebo jiné sou-
kromé vnitřní ale také venkovní prostory. Za
atraktivní cenu dostane každý zákazník vý-
borný poměr cena/výkon, index podání
barev (CRI≥80), střední dobu života 20.000

hodin a základní variantu nebo variantu se
zvýšeným krytím. Pásky jsou tradičně jako
celá rodina LED pásků společnosti 
LEDVANCE napájeny zdrojem stejnosměr-
ného napětí 24 V a jdou zkracovat po seg-
mentu 6 diod (100 mm). Na tyto pásky se
vztahuje dvouletá záruční lhůta.

Příslušenství pro LED pásky
Kromě samotných LED pásků nabízí spo-

lečnost LEDVANCE rovněž veškeré příslu-
šenství potřebné k instalaci, a to díky
modulární konstrukci. Vybírat můžete sa-
motné LED pásky, předřadníky v různém
provedení pro příslušné třídy, s možností
provedení s IP ochranou nebo s funkcí stmí-
vání, kabely, konektory, koncovky, příchytky
a další příslušenství jako jsou montážní pro-
fily a difuzory pro stropní či nástěnnou při-
sazenou nebo zapuštěnou montáž. A to vše
vzájemně optimalizované, od jednoho doda-
vatele se stejně vysokou úrovní kvality. 

Veškerou konfiguraci lze provést jedno-
duše pomocí online nástroje na adrese:
www.ledvance.cz/led-strip-configurator.
Tento konfigurátor systému LED pásků vede
zákazníky krok za krokem. LEDVANCE
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Vodní nádrž Hostivař v Praze však
dlouhodobě trpí výskytem sinic,
které v letních měsících výrazně

snižují kvalitu vody v nádrži. V létě 2017 byla
voda v hostivařské přehradě vyhodnocena
Ústavem zdravotnických informací a statis-
tiky ČR dokonce jako „Voda nebezpečná ke
koupání“. Tuto velmi nepříjemnou situaci se

Magistrát hlavního města Prahy rozhodl
řešit ošetřením vodní plochy pomocí ultra-
zvukové technologie pro eliminaci sinic. Na
vodní nádrži byly v polovině května 2018
umístěny tři autonomní plovákové jednotky,
které jsou osazeny solárním panelem s bate-
riemi. Sluneční energie tak napájí ultrazvu-
kový vysílač nejen ve dne, ale díky bateriím

i v noci. Dosah ultrazvukového vlnění každé
jednotky je 400 m do každého směru. Každá
jednotka tak ošetří kruh o průměru 800 m.

Pro zhodnocení efektu ultrazvuku na
vodní nádrži Hostivař byla porovnána data
z roku 2017 (před aplikací ultrazvuku) a z
roku 2018, kdy byl ultrazvuk na lokalitě apli-
kován. Rok 2018 byl oproti roku 2017 chara-
kteristický nižším úhrnem srážek, významně
vyšší mírou slunečního svitu a společně s
ním i vyšší průměrnou teplotou (např. duben
2018 vykazoval stejné teploty jako květen
2017). Z meteorologického pohledu byl tedy
rok 2018 k rozvoji sinic významně přívěti-
vější než rok 2017.

Celou sezónu 2018 se dařilo udržovat vý-
razně nižší hodnoty chlorofylu-A a dvojná-
sobnou průhlednost vody oproti roku 2017.
Koncentrace sinic se dařilo držet až do konce
sezóny na významně nižší úrovni než v roce
2017. Mimořádně vhodné klimatické pod-
mínky a celkové prohřátí vodního tělesa do
hloubky způsobily koncem léta nárůst kon-
centrace sinic. Odběry i analýzy vody prová-
děla nezávislá laboratoř.

Celková cena projektu byla necelých půl
milionu korun. –r–

Plovoucí 
solární
ultrazvukový vysílač

Hostivařská přehrada je největší vodní plocha v Praze, slouží především 
k ochraně před povodněmi a rekreačním účelům. Pouze několik minut cesty 
z centra Prahy se tak nachází přírodní koupaliště, kolem kterého se rozprostírá
jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit v hlavním městě.

likviduje sinice na přehradě

Foto: Photon Water Technology s.r.o.
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Jednomodulový “chráničojistič“
i jako přepěťová ochrana?

Firma BONEGA úspěšně dodává na trh miniaturizovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou (“chráničojistič”)
v rozměrech běžného jednomodulového jističe. Přístroj je dodáván v chráničové konstrukci jak typu “AC”, tak i “A”. 
Z toho vyplývá nejen úspora místa, ale díky příznivé ceně i možnost ideálního rozdělení jištění do více obvodů.

Jak je toho dosaženo?
V přístroji je implementován malý varistor.

Jakou schopnost varistor má?
Jde o varistor, který zvládá de facto stupeň “D” nově označován jako stupeň III.
Nenahradí pochopitelně stupeň II či dokonce stupeň I, ale jistě ochrání blízké
spotřebiče před malým přepětím.

Pokud navíc takovému elektrickému obvodu předchází stupeň I a stupeň II,
tak se tímto přístrojem docílí velmi spolehlivého napájení.

Co však možná nevíte je i jeho schopnost sehrát 
v elektrickém obvodu AC 230V roli přepěťové ochrany.! !

www.bonega.cz
navrh-rozvadece.cz
chytrevodomery.cz

Jednomodulové chráničojističe jsou k dispozici i v aplikaci  navrh-rozvadece.cz

• Automatické nahazovače, které jsme nedávno představili jsou již naskladněny a plně v prodeji. Úspěšně lze jimi nahradit i stykače, navíc
s výhodou velmi malé spotřeby energie. Koncová cena jednomodulového automatického nahazovače je 1.780 Kč, pro získání obchodních
podmínek a nákupní ceny pro vás nás neváhejte kontaktovat.

• Protipožární a kouřotěsné skříně jsou aktuálně žádané především v únikových cestách 
(snadné a cenově přijatelné konstrukční řešení protipožárních uzávěrů před stávající 
nevyhovující rozvaděče bez jejich nutné demontáže).

Oblíbená aplikace www.navrh-rozvadece.cz umožňuje samozřejmě do rozvaděčů přidat i chráničojističe BONEGA. 
Snadno tak získáte veškerou dokumentaci včetně výrobního štítku s QR kódem pro rychlou úpravu rozvaděče v budoucnu. 

Do aplikace navrh-rozvadece.cz přibyly v posledních týdnech tisíce dalších přístrojů od různých světových výrobců.

Vylepšujeme stále také aplikaci chytrevodomery.cz = sledování, vyhodnocování,
upozorňování či automatické uzavírání vody i přes mobil.
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Laboratorní měřicí přístroje

Co jsou to laboratorní 
měřicí přístroje?
Laboratorní měřicí přístroje, jak už sám

název napovídá, jsou přístroje, které se po-
užívají v laboratořích. Používají se pro vě-
decké účely, ve výzkumu, vývoji a v oblasti
pro zabezpečení kvality a například v me-
dicínských laboratořích, biologii, che-
micko-fyzikálních institutech, ve výrobě a
strojírenství nebo při testování různých
stavebních materiálů, nářadí nebo potra-
vin. Práce v laboratořích je vysoce náročná
a vyžaduje maximální úsilí, proto jsou na la-
boratorní měřicí přístroje kladeny tak vysoké
nároky. Tyto přístroje proto musí fungovat
naprosto bezchybně, musí vykazovat maxi-
mální ergonomii a potřebný výkon. Mimoto
musí laboratorní přístroje poskytovat velmi
přesné výstupní hodnoty.

Laboratorní přístroje jsou navrženy speciál-
ně pro konkrétní oblast použití. Ve své pod-
statě se tyto měřicí přístroje používají pro 2
hlavní procesy: Analýzu a syntézu. V rámci
analýzy dochází k rozložení prvku na jednot-
livé části, proto aby mohlo dojít k průzkumu
jejich funkce, vztahů a interakce. Naproti tomu
je pak syntéza, kterou se provádí složení a spo-
jení dílčích prvků do jeho nové látky. V závi-
slosti na účelu zkoumání a pracovním procesu
se může vybavení laboratorních přístrojů a je-
jich příslušenství určitým způsobem lišit. 

Pro chemickou analýzu (například mě-
ření pH u vodního roztoku) jsou laboratorní
přístroje – pH metry vybaveny speciálními
pipetami. K měření indexu lomu látek se v
laboratořích používají profesionální refrak-
tometry. Mezi další laboratorní přístroje po-
užívané v oblasti elektroniky a elektro-
techniky patří zejména ampérmetry, multi-
metry, voltmetry a osciloskopy. Mezi labora-
torní přístroje samozřejmě patří i například
profesionální digitální váhy nebo přístroje
pro měření teploty. 

Laboratorní měřicí přístroje jsou zpra-
vidla stacionární zařízení, která jsou vyba-
vena různými ovládacími prvky, obra zovkou
nebo dotykovým displejem a zahrnují navíc
různá komunikační rozhraní (například USB
port verze 2.0, Ethernetový port a další),
která zároveň poskytují možnost dálkového
ovládání systému měřicího přístroje a přenos
dat do počítače. Rozhraní mohou být inte-
grována do samotného přístroje, popřípadě
je možné těmito komponenty měřicí přístroj
dodatečně vybavit. Tyto stacionární měřicí
přístroje mohou být nahrazeny přenosnými
– mobilními měřicími přístroji. Většinou
se tak jedná o různé USB přístroje, které ne-
jsou vybaveny obrazovkou a speciálními
ovládacími prvky. Do počítače se takové pří-
stroje připojují většinou prostřednictvím
USB portu a jejich nezbytnou výbavou je
speciální, tovární soware.

Druhy laboratorních 
přístrojů
Na e-shopu Conrad naleznete celou řadu

vysoce kvalitních měřicích přístrojů určených
pro použití v laboratořích a speciálně zamě-
řených na elektroniku pro oblast vývoje a vý-
roby obvodů DPS (deska plošných spojů).

Elektronické zátěže
Elektronické zátěže jsou přístroje, které

slouží jako zátěžové rezistory pro testování
kapacity napájecích zdrojů. Speciální vlast-
ností těchto přístrojů je to, že je na nich
možné elektronicky regulovat zátěžový proud
a nastavit tak hodnotu odporu v požadova-
ném výstupním rozsahu. Většinu elektronic-
kých zátěží je možné programovat a tím
zautomatizovat zkušební procesy s použitím
různých podmínek. Tyto elektronické zátěže
mají zpravidla větší rozměry (zejména na
šířku), větší hmotnost a jsou velmi robustní.
Vyžadují tak pro jejich instalaci v laboratoři
vymezení určitého prostoru. K dispozici jsou
však i rozměrově úspornější přístroje, jejichž
konstrukce je proto uzpůsobena spíše do
výšky. Elektronické zátěže jsou obvykle vyba-
veny displejem pro zobrazení příslušných pa-
rametrů, jako jsou režim ovládání a aktuální
provozní režim. Většina z nich pak disponuje
celou řadou komunikačních rozhraní jako je
například USB port, CAN nebo RS232.

Elektronické měřicí přístroje jsou součástí základní výbavy každé moderní laboratoře. Vysoké
požadavky se přitom kladou na jejich přesnost a dokonalé přizpůsobení pro oblast konkrét-
ního použití. Jaké typy laboratorních měřicích přístrojů jsou k dispozici, na jakém principu
fungují a co je dobré před jejich nákupem vzít v potaz, se dozvíte v následujícím článku.

Co byste o nich
měli vědět
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Přístroje pro měření 
frekvence
Měřič frekvence nebo také frekvenční

čítač je laboratorní měřicí přístroj, který
umožňuje měření frekvence střídavého
elektrického napětí. Čítače zaznamenávají
změny signálu v předdefinovaném časovém
úseku tzv. „gate“. Tyto přístroje přitom
mohou být vybaveny různou měřicí techno-
logií. Nejjednodušší metodou je přímé čítání
kmitočtu, při kterém tyto laboratorní pří-
stroje zaznamenávají vstupní impulzy (osci-
lace) měřeného signálu nebo také průchod
signálu s kladným sklonem skrze nulový bod
v určitém časovém úseku. Zaznamenaný stav
při určité časové základně pak odpovídá fre-
kvenci elektrického sig-
nálu vyjádřený v jednotce
Hertz. Při měření nízko-
frekvenčního signálu není
metoda s přímým čítáním
jednotlivých impulzů pří-
liš vhodná a používá se
zde proto raději měření
průběhu periody a reci-
proční čítání. 

Generátory funkcí
Tyto přístroje mají za úkol generovat

periodické signály s různým tvarem vlny.
Nejběžnější průběhy signálu jsou sinusové,
čtvercové, trojúhelníkové a pilovité. Fre-
kvenci a amplitudu výstupního signálu mů-
žete na tomto přístroji nastavit v určitém
rozsahu. Generátory funkcí jsou většinou vy-
baveny mnoha dalšími volbami nebo fre-
kvenčním čítačem. Generátory jsou k
dispozici jako samostatné přístroje s disple-
jem a ovládacími prvky a stejně tak i jako
přenosné přístroje vybavené USB portem
pro připojení a přenos dat do počítače.

Jednoduché přístroje jsou založené na
technologii analogového přepínání a jsou
vybavené oscilátorem a můžete je pořídit již
za velmi příznivou cenu. Digitální přístroje
jsou pak o něco dražší. Disponují však da-
leko vyšší přesností než analogové generátory
funkcí. Digitální generátory funkcí generují
signály metodou přímé digitální syntézy a
mohou také generovat periodické průběhy.

Osciloskopy
Osciloskop je elektronický měřicí přístroj,

který se používá k zobrazení průběhu elek-
trického napětí v čase. Změny v průběhu na-
pětí se na displeji osciloskopu zobrazují v
podobě oscilogramu, což je graf, který sestává
z horizontální osy x a vertikální osy y. Osa x
označuje čas, osa y pak napětí. Vzhledem k
tomu, že měřicí technologie osciloskopu do-
káží interpretovat řadu fyzikálních veličin,
jako je hodnota napětí, patří osciloskopy
mezi vysoce univerzální měřicí přístroje. 

Napětí se u osciloskopů měří pomocí spe-
ciální sondy. Existuje přitom několik druhů
měřicích sond. Hlavní rozdělení sond pro
osciloskopy je na aktivní a pasivní sondy.
Aktivní sonda má ve svém těle integrovanou
elektroniku a ke svému provozu vyžaduje
vlastní zdroj napájení. Tato sonda je vhodná
pro měření vyšších frekvencí a je tak správ-
nou volbou pro osciloskopy s příslušnou šíř-
kou pásma (od 500 MHz). Pasivní sonda
neobsahuje žádné aktivní komponenty a k
jejímu provozu není zapotřebí napájení. Os-
ciloskopy se uplatňují v praxi při každoden-
ním měření a zejména při vyhledávání a
odstraňování různých chyb v obvodu resp.
připojené zátěži (spotřebiči). V moderních
laboratořích se používají prakticky pouze os-
ciloskopy s aktivní sondou. 

Spektrální analyzátory
Spektrální analyzátory nezobrazují elek-

trické signály v časovém průběhu tak jako
osciloskopy, ale mapují signál v jeho fre-
kvenčním rozsahu. Tyto měřicí přístroje
zobrazují sinusové funkce signálu s jeho fre-
kvencí a amplitudou (tzv. frekvenční spek-
trum). Spektrální analyzátory neměří výkon,
ale slouží především pro zobrazení napětí.
Výkon energie však dokáží vypočítat ze sinu -
sového napětí pomocí vstupních rezistorů.
Funkci pro analýzu spektra elektrického sig-
nálu nabízejí i některé výkonnější oscilosko -
py. Přesto jsou tyto dodatečné funkce pro mě -
ření frekvence a výkonu nesrovnatelné s pro-
fesionálním „stand-alone“ spektrálním ana -
lyzátorem. Osciloskopy vybavené analyzáto -
rem spektra jsou vhodné pouze pro nízko-
frekvenční rozsah, zatímco výkonné spek-
trální analyzátory se používají především ve
vysokofrekvenčním pásmu, například při vý-
voji a testování elektronických obvodů.

Datové USB moduly 
(Dataloggery)
Datové USB moduly (nebo také moduly

pro sběr dat) je možné připojit a ovládat pro-
střednictvím USB rozhraní na vašem počí-
tači. Tyto moduly umožňují sběr dat a jejich
převod do příslušného binárního kódu a je-
jich další zpracování pro analýzu ve vhod-
ném programu. Datové moduly jsou ideální
pro záznam dat a analýzu z důvodu vyhledá-
vání a odstraňování různých závad v elek-
trických a elektronických obvodech. Vyjma
klasických datových modulů (dataloggery s
integrovanou pamětí) jsou k dispozici i jiné
měřicí přístroje, například USB osciloskopy
nebo teploměry, které rovněž disponují pa-
měťovými funkcemi. 



Sonda s českými přístroji se vydala ke Slunci
Start evropské sondy Solar orbiter letos v únoru, který se pů-

vodně plánoval už na rok 2017, bude následovat americkou
sondu Parker Solar Probe, která se ke Slunci vydala již v roce
2018 a sluneční fyzici v současnosti analyzují první získaná data.
Solar orbiter doplní její měření slunečního větru hlavně o po-
zorování Slunce kamerami a dalekohledy ve viditelné, ultra-
fialové i rentgenové části spektra z blízké vzdálenosti.

Kamery Solar orbiteru budou snímkovat naši hvězdu přes
malé otvory v 30 cm tlustém titanovém štítu, který bude chránit
sondu proti vysokým teplotám a nepřetržitému působení vy-
soce nabitých částic slunečního větru.

Zatímco vnější část tepelného krytu bude odolávat teplotám
520 °C, vnitřní části budou pracovat při teplotě okolo 50 stupňů
a okolní prostředí studeného vesmíru bude mít teplotu mínus
170 stupňů.

Cílem 1800 kg vážící kosmické sondy s možným rozpětím so-
lárních panelů až 18 metrů je komplexní studium Slunce a
vnitřní heliosféry z bezprostřední vzdálenosti a tedy s vysokým
rozlišením.

Ke Slunci se má každého půl roku přibližovat až na vzdále-
nost asi 60 slunečních poloměrů (0.28 astronomické jednotky),
tedy blíže než je planeta Merkur. Přičemž jedna astronomická
jednotka (aU) je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem, tedy zhruba
150 milionů kilometrů.

Pozorovací fáze bude trvat šest let s možností prodloužení o
dalších až pět let, aparáty tak opravdu musejí „přežít“ obrovské
teplotní zatížení i vysokou radiaci nabitých částic. Cesta od
startu na finální dráhu kolem Slunce potrvá téměř dva roky.

Pravidelná měření lokálního prostředí budou zahájena v břez-
nu až květnu 2020, fotografování Slunce až o dva roky později,
jakmile se sonda dostatečně přiblíží ke Slunci.

Samotná meziplanetární sonda byla konstruována a testo-
vána ve společnosti airbus Space and Defence ve Velké Británii.
Česko se prostřednictvím vědeckých pracovišť a vybraných
firem podílelo na vývoji a výrobě čtyř vědeckých přístrojů z de-
seti umístěných na palubě této sondy – METIS, STIX, RPW a SWA.
• STIX: Spektrometr a teleskop pro zobrazení rentgenových

zdrojů. Přístroj má umožňovat studium fyzikálních procesů ve
slunečních erupcích a v dalších energetických jevech v solární
atmosféře.

• METIS: Jedná se o koronograf pro studium koróny, eruptivních
procesů v koróně (tzv. výrony koronální hmoty – CME) a slu-
nečního větru.

• RPW (Radio and Plasma Waves): Je určen k měření elektromag-
netického pole, plazmových a rádiových vln ve slunečním
větru obklopujícím sondu Solar orbiter. K tomuto účelu zazna-
menává a zpracovává signály ze tří elektrických antén a cívko-
vého magnetometru pomocí specializované elektroniky.

• SWA (Solar Wind Analyzer): Jde o analyzátor slunečního větru.
Při zpracování a interpretaci dat sondy Solar orbiter půjde o

spolupráci expertů z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, Ústavu fyziky atmosféry aV Čr a astronomic-
kého ústavu aV Čr.

Českou účast na misi podpořila ministerstva školství a do-
pravy. aktivity akademie věd na přípravě projektu se realizují 
v rámci Strategie aV21 programu „Vesmír pro lidstvo“.

STIX
těsně před
integrací do sondy

Přístroj METIS během laboratorních testů

Ilustrace sondy se všemi přístroji
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Nechceme vám vnucovat konkrétní
instalační řešení, ale jsme otevřeni
naslouchat potřebám našich záka-
zníků. Cílem našich jednání je spo-
lečně najít takový systém, který bude
šitý přesně na míru a připravený na
další rozšiřování a modifikace.

A co uvidíte na našem veletržním
stánku?

Spínané zdroje
Nejnovější generace rozvaděčových jed-

nofázových spínaných zdrojů Emparro na-
bízí účinnost 95 %, která sníží ztrátový výkon
a minimalizuje výdaje. K jeho pozoruhod-
ným funkcím patří PowerBoost pro krátko-
dobý nárůst výkonu (na 150 %), nebo Power
Limiter, který výkon naopak omezuje. Ve vý-
bavě je i systém pro prediktivní diagnostiku.

Dosud se spínané zdroje nacházely vždy
v rozvaděči, nyní je možné je přemístit do
prostředí stroje, tzn. co nejblíže spotřebiči.
Spínané síťové napájecí zdroje Emparro67
jsou navržené speciálně k použití mimo ří-

dicí rozvaděč, protože dokážou odolávat i
drsným podmínkám prostředí. Hybridní
spínaný zdroj Emparro67 Hybrid pomocí
dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zá-
těžového obvodu 24 V DC sleduje proud a
zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost.
Díky rozhraní IO-Link je zajištěna transpa-
rentní komunikace.

Výkonný napájecí systém Emparro do-
plňuje UPS modul Emparro ACCUcontrol,
který při výpadku sítě přepne bez přerušení
na bateriový provoz, čímž zabrání prostojům
stroje. Druhý modul Emparro Cap je záložní
zdroj, který místo tradičních baterií využívá
ultrakondenzátory. Ty umožňují překlenout
poklesy nebo až střednědobé výpadky napětí.

Murrelektronik vám zajistí 
instalaci skutečně na míru

Zveme vás na veletrh
amper 2020, 

kde představíme 
svůj koncept 

decentrální instalace
jako cestu 

k efektivním 
a výkonným 

automatizačním 
systémům.

Stánek
Murrelektronik
Hala V, č. 4.04

Stánek
Murrelektronik
Hala V, č. 4.04



Kompaktní moduly MICO
V komplexním napájecím systému bývají

srdcem právě spínané zdroje, které elektro-
nicky kontrolují výstupní napětí a proud.
Pokud dojde ke zkratu nebo přetížení, rea-
gují ochranné prvky (např. jističe) pomaleji
než spínaný zdroj, čímž znemožní přesnou
identifikaci vzniklé poruchy. To může vést ke
kritickým výpadkům napájení nebo proho-
ření vodičů. Kompaktní moduly MICO po-
máhají tyto problémy eliminovat. Monitorují
proudy, signalizují mezní zatížení a detekují
přetížení (při překročení nebo při zkratu ble-
skově odpojí postižený kanál).

Nejnovější systém MICO Pro je určen k
sledování proudu. Jeho modulární kon-
strukce umožňuje přizpůsobit se konkrétní
aplikaci. Je určen pro provozní napětí 12 a 24 V
DC a vyžaduje jen minimální prostor na
modul (pouze 8, 12 resp. 24 mm). 

Portfolio výrobků Murrelektronik obsa-
huje mnoho řešení pro univerzální koncepce
systémů napájení, aby spolu perfektně spo-
lupracovaly. Navíc splňují požadavky mezi-
národních norem, takže jsou použitelné na
celém světě.

Komunikace v prostředí IP20 
Modulární koncepce sběrnicového sy-

stému Cube20 je vhodná pro potřeby mo-
derní instalace v rozvaděči. Umožňuje snížit
náklady při stavbě strojů, např. díky pruži-
novým svorkám je zjednodušena instalace
vodičů. Decentralizovaný sběrnicový systém
Cube20S nabízí kompaktní řešení šířkou
pouhých 12,9 mm a bezpečnostním vstu-
pům a výstupům pro ProfiSafe. 

Malé I/O moduly SOLID67, které pod-
porují ProfiNet a EtherNet/IP, usnadňují in-
stalaci v terénu, a jsou vhodné pro aplikace s
IO-Link senzory a akčními členy. Poskytují
8 IO-Link portů sousedících s řízeným pro-
cesem a dokážou začlenit klasické IO do sys-
tému. Díky komplexní diagnostické funkci
prostřednictvím řídicí jednotky nebo inte-
grovanému webovému serveru dokážou jed-
noduše odstranit závadu. 

Koncepce pro automatizaci
Na robotických pracovištích je nutná

rychlá výměna nástrojů. Ideálním řešením
jsou moduly MVK Metal, které jsou vyba-
veny funkcí FSU (Fast Start Up) zajišťující na-
stavení a rozběh modulu za méně než 500 ms.
Moduly MVK Metal a Impact67 perfektně
spolupracují s IO-Link huby. Kombinují počet
vstupů a výstupů, a zjednodušují diagnostiku. 

Sběrnicový modul MVK Fusion disponuje
velkou rozmanitostí. Modul ProfiNet/PROFI-
safe spojuje tři základní funkce instalační
techniky – standardní digitální senzory a
akční členy, bezpečnostní digitální senzory a
akční členy a také IO-Link. Tato inovační
kombinace umožňuje nové a převratné kon-
cepce pro automatizaci, zjednodušuje a
urychluje instalace. Díky modulu MVK Fu-
sion se výrazně snižuje složitost konfigurace
(plně se provádí v inženýrském nástroji bez-
pečnostního řízení). Se třemi bezpečnými
vstupními porty jsou sbírány signály bezpeč-
nostních senzorů, jako jsou nouzové vypí-
nače, světelné závory, obouruční ovládání,
bezpečnostní dveře atd., až do maximální
výkonnostní úrovně PLe.

Bezpečný výstupní port se dvěma bezpeč-
nými výstupy může být konfigurován dle po-
třeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo
PPM) a umožňuje proto integraci nejrůzněj-
ších typů akčních členů až po dvojité ventily
(do úrovně PLe). Speciální IO-Link port
třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-
Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo
huby, jednoduchým způsobem bezpečně vy-
pínat až do výkonnostní úrovně PLd.
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Diagnostické možnosti
Systém Cube67+ nabízí rozsáhlé diagno-

stické funkce. Skládá se ze sběrnicového uzlu
(umožňuje připojení k různým sběrnicím a
k napájení) a mohou na něj být napojené sys-
témové vedení s 32 I/O moduly v délce až 60 m.
Systémové vedení již obsahuje komunikaci a
napájení pro moduly, senzory i akční členy. 

Jde o malé multifunkční I/O moduly, které
se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů
a akčních prvků, čímž se ušetří čas při insta-
laci a údržba má větší přehlednost. Diagno-
stické funkce Cube67+ zobrazují stavy na
jednotlivých kanálech prostřednictvím LED,
příslušné kanály mohou být vypnuty a do ří-
dicí jednotky nebo webového serveru jsou
předána chybová hlášení. Výhodou pro uži-
vatele je maximální flexibilita díky modula-
ritě a rozsáhlým funkcím systému. 

Nová diagnostická brána DiGa systému
Cube67 umožňuje jednoduchý přístup (Plug
& Play) k datům prostřednictvím etherneto-
vého rozhraní. Toto řešení se snadno imple-
mentuje a poskytuje jasné pokyny při poruše.
Umožňuje tak vysokou disponibilitu stroje.

S pomocí diagnostické brány mohou
technici při uvádění do provozu snadno zís-
kat přehled o topologii daného systému
Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci. Tak
lze rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o do-
konalé řešení pro zkoušky při přejímce
strojů. Například operátor stroje, který trvale
integruje diagnostickou bránu, může včas rea-
govat na hrozící problémové situace. 

Rozhraní Nexogate
Cloud společnosti Murrelektronik je

úžasné místo pro inteligentní využití
strojních dat – a Nexogate je dokonalé
rozhraní. Aktuální procesní data jsou
využívána např. pro řízení výroby, pro
plánování využití personálu nebo pro
organizaci údržby a oprav. Odpovídající
data jsou přenesena na jinou systémo-
vou úroveň, díky čemuž mohou být
jednoduchým způsobem bez komplex-
ních rozhraní doručena do jiného sys-
tému. Předem je definováno, kteří
pracovníci obdrží jaké informace. Na-
příklad plánovač výroby získá infor-
mace o aktuálním výstupním výkonu
určitého zařízení, naproti tomu pracov-
ník údržby např. informace o teplotě ser-
vomotoru apod.

Bezpečnost na prvním místě
Pro člověka i stroj je důležitá optimální

ochrana. Proto je bezpečnostní technika na
prvním místě při výrobě strojů. Bezpeč-
nostní relé MIRO SAFE+ jsou řešením
právě pro dosažení vysokých bezpečnostních
standardů až po Performance Level e (vý-
konnostní úroveň PLe) podle EN 13849-1.

Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací
tlačítka lze nyní velmi snadno integrovat do
elektronických instalací. Propojení ovláda-
cích a signalizačních zařízení se provádí po-
mocí předem nastaveného kabelu M12 (je 4-,
5- nebo 8pinový). Tím se obsluha vyhne ri-
ziku chybného zapojení, navíc uspoří čas.

Kruhové konektory kabelů M12 umožňují
jednoduché připojení stylem Plug & Play a
jsou vhodné pro širokou škálu strojů.

Napájecí a komunikační panelové roz-
hraní Modlink MSDD disponuje více než
100.000 možnými kombinacemi. Když dojde
k diagnostickému nebo servisnímu případu,
rozhraní (integrované v čelní stěně rozva-
děče) umožňuje snadný přístup k řídicí jed-
notce. Výhodou je, že řídicí rozvaděč může
zůstat zavřený a provoz komponent uvnitř
probíhá v daném druhu krytí. 

Strojní osvětlení řady Modlight Illumix
zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení
v kvalitě denního světla pomocí bez-
údržbové LED technologie s dlouhou život-
ností. Světla jsou se svou kompaktní
konstrukcí výtečným řešením i pro aplikace
ve stísněných prostorech. 

www.murrelektronik.cz
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Decentralizovaná řešení automatizace

Z jakých výhod těží výrobci?
• Standardizace a zjednodušení procesů plá-

nování a programování
• Výrazné zjednodušení zapojení
• Redukce potřebného prostoru v rozvaděči
• Jednoduchá montáž (Plug & Play)
• Široké možnosti modularizace aplikace
• Redukce jednotlivých variant komponent
• Kratší doba uvedení do provozu
• Zkrácení dodací doby stroje
• Integrovaná bezpečnost – bezpečnostní

prvky jako součást konceptu
• Posílení konkurenceschopnosti.

Z jakých výhod těží uživatelé?
• Nalézání chyb namísto jejich hledání díky

granulaci kanálů a různým možnostem
diagnostiky

• Jednoduché a proaktivní výměny kompo-
nent v duchu prediktivní diagnostiky

• Krátké prostoje, vysoká dostupnost stroje,
maximální produktivita

• Digitalizace procesů a rutin.

Neexistují “katalogová” řešení elektrické
insta lace. Existuje široká škála aplikací a nároků
na ně. Tři příklady za všechny: V některých
strojích je přítomno velké množství IO bodů v

malém prostoru, v jiných se rozkládají na velké
ploše. Některé systémy se nacházejí v chráně-
ném prostředí, jiné v drsných průmyslových
podmínkách. U některých strojů je důležité rea-
lizovat napájení v rozvaděči, u jiných je možné
přivést je až k technologii v krytí IP67.

Jak mě může Murrelektronik podpořit
v hledání optimálního řešení automatizace
v mé aplikaci?

Vy oplýváte hlubokými znalostmi vašich
základních procesů. My máme široké know-
how ve všech aspektech automatizačních
technologií a decentralizovaných instalací.
Tyto přednosti kombinujeme a vytváříme
perfektní řešení. Naši aplikační inženýři vám
pomohou s analýzou požadavků, návrhem
technického konceptu, odhadem konečné
ceny a rozhodovacím procesem.

Pokročilé koncepty elektrické instalace přivádějí všechny signály ze strojů do řídicího systému nebo cloudu ekonomicky nej-
výhodnějším možným způsobem. Klíčem k nejlepší možné elektrické instalaci je zvážení všech fází životního cyklu stroje nebo
systému. Výrobci takových strojů a systémů by měli ze zvoleného konceptu těžit stejně, jako budoucí provozovatelé. Důraz by
měl být kladen na “celkové náklady na vlastnictví” a takový životní cyklus, z jakého mají užitek všechny zainteresované strany.

Užitek pro všechny! 
Náš příklad: Softwarový
inženýr



Užitek pro všechny!
Náš příklad: Softwarový inženýr

Osvojení instalačního konceptu připrave-
ného na budoucnost, který je už v základu na-
vržen s ohledem na co nejlepší poměr ceny a
výkonu, přináší výhody společnostem jako
celku. Je ale důležité pochopit, že všechna od-
dělení a pracovníci zapojení do tvorby no-
vého konceptu z něj budou mít užitek.

Náš příklad: Sowarový inženýr
V závislosti na implementovaném kon-

ceptu – přínosy sowarovému inženýrovi
jsou následující:
• Konfigurace mohou být přeneseny na další

stroje dle potřeby (copy & paste).
• Sowarovou konfiguraci lze provést nezá-

visle na hardwarové struktuře.
• Senzory nemusejí být parametrizovány, na-

místo toho je možné příslušný soubor zaří-
zení přímo nahrát.

• Rozpoznání topologie a detailní diagnosti -
ka pro jednoduché nalezení chyby a nápravu.

• Implementace modulárních systémů do ovlá -
dacího sowaru pro přehlednou správu sestav.

• Snížení nároků na programování díky elimi -
naci samostatných bezpečnostních okruhů.

• Průmyslové standardy jako OPC-UA a IO-
Link slouží jako rozhraní mezi cloudem a
I/O signály.

Současný trend:
Tvoření mechatronických jednotek

Modularizace strojů a provozů je považo-
vána za obchodní model budoucnosti: Stan-
dardizované mechatronické jednotky lze
připojovat flexibilně a na vyžádání. S MVK
Fusion Murrelektronik vyvinul sběrnicový
produkt, který jednoduchým způsobem re-
prezentuje tuto ideu modularizace.

PROFINET / PROFIsafe modul kombi-
nuje tři základní funkce instalačních techno-
logií v jediném těle:

• Standardní digitální I/O signály
• Bezpečnostní digitální I/O signály až do

úrovně PLe
• IO-Link.
Tato kombinace je zcela inovativní. 
S MVK Fusion je pro instalaci vyžado-

váno méně modulů na modulární jednotku,
v ideálním případě pouze jeden. To vytváří
atraktivní příležitosti pro velké množství ap-
likací – a velké množství zákazníků.

MVK Fusion s připojením 
push-pull: Chytré řešení pro
stavbu strojů a provozů

Sběrnicový modul MVK Fusion se připo-
juje pomocí konektorů push-pull. To umož-
ňuje rychlé připojení komunikace a napájení
jediným “cvaknutím”. Proč přední německé
automobilky volí právě push-pull? A může se
jednat o vhodnou volbu i v segmentu vý-
robců strojů a zařízení? 

Technologie rychlého připojení push-pull
vychází z požadavků automobilového prů-
myslu. Proto jde o tak atraktivní volbu i v
dalších průmyslových odvětvích a aplikacích.
Významnou výhodu konektorů push-pull
představuje možnost velmi rychlého připo-
jení v několika snadných krocích.

Pokud lze přesné délky propojovacích ka-
belů určit až po montáži strojních komponent,
samostatně připojitelné konektory push-pull
ukáží svou největší výhodu! V kombinaci s ka-
bely, které Murrelektronik prodává v metráži
na cívkách, můžete propojovací kabely “vyro-
bit” na místě s centimetrovou přesností.

MVK Fusion s připojením push-pull vy-
tváří rychlé a flexibilní řešení a činí z něj za-
jímavou volbu pro profesionály z řad tvůrců
strojů a provozů. Dobrý příklad: propojení
ve velké logistické jednotce.
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Zdravější 
lososi 
díky umělé 
inteligenci
Společnost Norway royal Salmon pro-
dukuje díky řešení od aBB a Micro-
softu zdravější lososy při nižších
nákladech a nižším zatížení životního
prostředí.

Se vzrůstajícím počtem obyvatel na Zemi
přichází naléhavá potřeba hledat nové a ino-
vativní způsoby, jak pro všechny zajistit do-
statek potravin. Z chovu ryb, kterému se začali
ve Skandinávii věnovat v roce 1970, se po-
stupně stalo významné průmyslové odvětví.
Společnost Norway Royal Salmon (NRS) patří
k předním producentům udržitelně chova-
ných lososů s ročním prodejem kolem 70.000
tun. Toto množství umožňuje konzumaci jed-
noho milionu porcí lososa denně po celý rok. 

Společnost NRS chová ryby v nejsever-
nějších částech Norska, kde panují tvrdé a
někdy až nebezpečné podmínky. Proto se
snažila hledat způsoby, jak zvýšit bezpečnost
svých zaměstnanců, snížit provozní náklady
a podporovat udržitelnost skandinávské
akvakultury.

Čistější moře i vyšší efektivita
Společnosti ABB a Microso ve spolu-

práci s NRS vytvořily řešení, které umožní
produkci kvalitních potravin bezpečnějším
a ekologicky odpovědnějším způsobem. Ře-
šení je založeno na umělé inteligenci a bylo
využito v rámci pilotního projektu, který
jasně prokázal možnost zvýšit efektivitu a
bezpečnost zaměstnanců NRS, kteří již nyní
nemusí být tak často na otevřeném moři jako
dříve. Nová technologie rovněž pozitivně
ovlivňuje uhlíkovou stopu, protože znamená
menší provoz a lepší péči o chované ryby.
Výsledkem tak je nejen čistější moře, ale i
vyšší efektivita. 

„Abychom mohli trvale zvyšovat bez-
pečnost jednotlivců a udržitelnost, spo-
jili jsme se společnostmi ABB a
Microso a společně se pokusili vyvi-
nout inovativní způsoby, které nám
umožní dosahovat ve všech aspektech
lepší výkony,“ uvedl Arve Olav Lervag,
provozní ředitel společnosti NRS.

Technologie ABB dokáže 
počítat lososy automaticky
Společnosti ABB a Microso vyvinuly

technologii, která umožňuje vizuální detekci
předmětů na dálku. V tomto případě je tato
technologie využita pro odhad množství bio-
masy a zjišťování počtu rybí populace. Tech-
nologie umožňuje sledování růstu lososí
populace a snižuje zátěž zaměstnanců NRS.
Současně bude sbírat kritická data týkající se
produkce lososů.

Podvodní fotoaparáty pořizují fotografie
lososů žijících v podmořských sádkách, umí -
stěných kilometry daleko od pobřeží. Video-
záznamy doplňuje vrstva umělé inteligence.
S ní je možné měřit a počítat lososy auto maticky.

„Řešení využívající naši platformu ABB
ABilityTM umožňuje sledovat zdravotní
stav ryb a jejich chování a následně pak
minimalizovat dopad na životní pro-
středí a snižovat provozní náklady,“ vy-
světluje Guido Jouret, ředitel digitálních
řešení ABB.

„Pustili jsme se do projektu s odhodlá-
ním zajistit udržitelný zdroj potravin
do budoucnosti. Jsou to právě takovéto
společně vyvíjené inovace a spolupráce
mezi inženýrskými týmy a zákazníky,
které umožňují zajistit maximální pří-
nosy. Během několika málo měsíců jsme
se dostali od úvodní myšlenky k insta-
laci řešení přímo na místě,” dodal Chris-
tian Bucher, globální specialista na umělou
inteligenci společnosti Microso.
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Společnosti, které exportují velké množ-
ství strojů na mezinárodní trhy, musejí vy-
tvářet různé koncepce pro zdroje napájení
řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu
musejí používat různé výrobky, mít různé
koncepce zapojení, případně používat různé
metody při zajišťování síťového napětí, a
dobře se orientovat ve značném množství
různých mezinárodních norem a specifikací.

Jak dodávky na mezinárodní trhy
ztěžují každodenní instalace?
Na některých trzích se používá metrický

systém, jinde britský, někde se řídí podle
norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení
těchto problémů stojí čas a peníze! Různé vý-
robky je nutno schvalovat, zkoušet jejich
kompatibilitu, zapracovávat je do systému a
zajišťovat jejich dostupnost ve skladech.
Každý pracovník provádějící instalaci řídi-
cích obvodů musí dobře znát různé normy a
požadavky. A kromě toho mít správné díly k
dispozici na správných trzích je noční můrou
všech logistických pracovníků!

Jak lze vyřešit tento problém? 
Představujeme vám jednu koncepci, kterou

je možno používat jako standardní u všech
strojů a systémů po celém světě bez ohledu na
místo jejich instalace! Portfolio výrobků spo-
lečnosti Murrelektronik obsahuje mnoho ře-
šení pro koncepce univerzálních zdrojů
napájení. Naše výrobky mají jednotný design a
získaly povolení a certifikace, které potřebujete.
Byly vyvinuty a vyzkoušeny tak, aby perfektně
vzájemně spolupracovaly. Naše řešení splňují
mezinárodní normy, proto může být váš stroj
nebo systém používán kdekoli na světě.

Konkrétní příklady instalací
Vezmeme-li například malé stroje s níz-

kou spotřebou energie, pak je řešením Mico
Pro® s integrovaným 1-fázovým zdrojem!
Moduly Mico Pro® s výstupy třídy 2 dle NEC
chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co
je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje
schválení ze strany UL z důvodu certifikace
třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování
proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem
napájení snižuje množství potřebných certi-
fikací od UL.

Dalším příkladem jsou větší stroje se zvý-
šenými požadavky na energii: Řešením je 3-
fázový zdroj Emparro 40 A v kombinaci s
Mico Pro®. Moduly sledování proudu Mico
Pro chrání I/O moduly připojené pomocí
výkonového připojení M12, které jsou na-
montovány na stroji.
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Univerzální zdroje
napájení
Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit,
jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz
v různých regionech na celém světě. 

Jaké jsou výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení od Murrelektronik?
• snižují počet různých potřebných výrobků
• zaměstnanci potřebují znát pouze jeden systém namísto mnoha dalších
• omezuje se doba provádění inženýrských prací
• obvody třídy 2 dle NEC snižují dobu potřebnou pro schválení a řídicí obvody na minimum
• zákazník optimalizuje náklady na materiál a čas potřebný pro montáž
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Termokamery InfraTec 
skutečně profesionální systémy „Made in Germany“
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 bo-

lometrického detektoru 1 024 x 768 pixelů.
Tato termokamera může být navíc dovyba-
vena zabudovaným optomechanickým roz-
kladem obrazu – MicroScan, díky kterému se
zvýší výsledné rozlišení až na 2 048 x 1 536 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 interpo-
laci hodnot. Současně toto řešení vyniká špič-
kovou spolehlivostí zaručující dlouhodobý
provoz bez závad (zatím nebyla žádná zazna-
menána). Tato unikátní funkce MicroScan
spolu s vynikající teplotní citlivostí až 20mK
zajistí termogramy s nejlepším možným zob-
razením. Komfort a efektivitu obsluhy navíc
zvýší velký a přehledný displej a hledáček s di-
optrickou korekcí. Na těle termokamery jsou
manuální tlačítka, jejichž funkci lze individuál-

ně nastavit a uložit do paměti termokamery.
Každý uživatel si tak jednoduše přizpůsobí
termokameru svým požadavkům. Zároveň je
již standardem kamer InfraTec zabudovaný
mikrofon a reproduktor pro vytvoření audio-
komentáře přímo při měření. Termokamera
umožňuje snímat rychlostí až 240 Hz a zá-
znamy lze jednoduše ukládat na SD kartu.
Termokameru je možné dovybavit příslušen-
stvím ve formě převodníku měřené teploty na
napěťovou úroveň, rychlonabíječi baterií, ka-
bely a samozřejmě velkým množstvím objek-
tivů. Při měření jednotlivých součástek se s
vhodným objektivem lze dostat na velikost
hrany plochy, kterou zabere jeden pixel, 17 µm.
Mikroskopická rozlišení jsou nejčastěji po-
třeba v R&D a v kontrolách již existujících
prvků pro DPS.  V kombinaci s vysokou sní-
mací frekvencí až 240 Hz a vysokou citlivostí
20 mK zajistí výbornou viditelnost i těch nej-
rychlejších a nejmenších teplotních projevů.
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Funkce optomechanického rozkladu Mic-
roScan je naprosto unikátní a jediné řešení
umožňující skutečné navýšení rozlišení v
případě uchycení kamery na stativ. Zavádě-
jící informace o této technologii přikládáme
buď nekompetentnosti jejich šiřitelů, pří-
padně jejich snaze odvrátit pozornost od
vlastních problémů s kvalitou, nebo ne-
schopnosti nabídnout vlastní funkční řešení.
Kvalitě MicroScan věříme natolik, že jsme
připraveni vám na něj nabídnout prodloužení
záruky a to jak pro přenosné, tak stacio-
nární kamery.

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 1 024 x 768 px, s možností optomecha-
nického navýšení obrazu až na 2 048 x 1 536
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 +2 000 °C. 

V oblasti R&D lze také využít zcela od-
lišný typ termografických kamer. Díky svým
vlastnostem zajišťují v R&D sektoru neza-
stupitelnou 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 20mK (standardně lepší
než 15mK), zároveň zajišťuje přesné kvanti-
tativní měření v rychlostech až tisíců snímků
za sekundu. Samotné rozlišení termografic-
kých kamer může dosahovat až 1 920 x 1 536
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 rozvod-
ných sítí se využívá primárně termografic-
kých kamer s vysokým rozlišením z důvodu
měření z větších vzdáleností. To zajišťuje po-
krytí oblasti zájmu dostatečným počtem pi-
xelů. Další 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 
1 024 x 768 pixelů s vhodným objektivem. 

Společnost “TMV SS“ ve spolupráci s In-
fraTec nabízí i komplexní celky pro aplikace
NDT pro kontrolu sváření, lepení tenkých
vrstev, různých materiálů i technologií
včetně jejich řízení. Jednou z aplikací je i 
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,
stálou zákaznickou podporou a uživatelskou
hot-line. Společně s tímto poskytujeme akre-
ditovaná školení a zprostředkování kontaktů
se špičkami v oboru. Mezi další služby patří
záruční a pozáruční servis, akreditované ka-
librace nebo např. možnost zapůjčení ná-
hradního přístroje po dobu opravy apod.

“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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Největší úpravna vody v moravsko-
slezském regionu v Podhradí u
Vítkova loni vyrobila v malé vodní

elektrárně celkově více elektřiny, než na svůj
provoz spotřebovala. To platí i pro úpravnu
vody ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Mís-
tecku a čtyři významné vodojemy, kde jsou
daná zařízení umístěna (Bílov, Zelinkovice,
Ostrava-Krásné Pole a Frýdek-Místek). Malá
vodní elektrárna v největší beskydské úpravně
vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí cel-
kově vyrobila 45 % objemu elektrické energie,
kterou potřebuje pro svůj provoz. To bylo dáno
především tím, že v souvislosti s probíhající re-
konstrukcí strojně-technologického zařízení a

automatizovaného systému řízení za téměř
125 milionů korun byla na podzim instalo-
vána nová a výkonnější malá vodní elektrárna.

Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava
se nacházejí v areálech úpraven pitné vody
(Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty), čtyři
jsou instalovány u významných vodojemů.
Elektrickou energii z bioplynu vyrábí spolu
s teplem také jedenáct kogeneračních jedno-
tek v areálech osmi největších ČOV.

Malé vodní elektrárny jsou budovány v
provozech úpraven vody na přivaděčích su-
rové vody z údolních nádrží. Efektivní pro-
voz je zajištěn díky stálému průtoku a
dostatečnému spádu přiváděné vody. Zaří-

zení s menším výkonem jsou instalována na
přivaděčích pitné vody s vhodnými para-
metry. Vyrobená elektrická energie je pri-
márně spotřebovávána přímo v místě
výroby, přebytky jsou dodávány do sítě.

Malá vodní elektrárna u největší úpravny
vody SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova
byla spuštěna v roce 2014. Zařízení na příto-
ku surové vody z Kružberka do úpravny do-
kázalo v roce 2019 vyrobit zhruba o šestinu
elektřiny více, než byla spotřeba provozu za
dané období. V případě Úpravny vody Vyšní
Lhoty šlo dokonce o téměř dva a čtvrt náso-
bek celkové výroby v porovnání se spotřebou
provozu. –r–

Smvak ostrava: Voda z hor jako zdroj čisté elektřiny
Téměř 4 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2019 sedm malých vodních elektráren v areálech úpraven vody
a vodojemů. To představuje 107 % vlastní celkové spotřeby příslušných lokalit.

Musí to být rychlé a jednoduché.
Nemám čas ztrácet čas.
.

“ „
Han®. Spojení s kvalitou.

Průmyslové konektory Han®

Jedna řada, žádné limity:
www.HARTING.com/easy-handling

Toto a mnohem
víc můžete
vidět na:

AMPER
17.-20. března 
BRNO
Hala F, stánek 3.03

HARTING s.r.o., Mlýnská 2, Praha 6, e-mail: cz@HARTING.com • www.HARTING.cz

Hannover Messe
20.-24. dubna 
Německo
pavilon 12, stánek D03
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Co přinesou 5G sítě
nové generace?

Jak 5G funguje?
Na rozdíl od dosavadních technologií

bude spektrum pro 5G sítě rozděleno do tří
radikálně rozdílných kmitočtových oblastí.
Toto rozdělení je základním prvkem této
atraktivní moderní technologie. Na základě
zvoleného frekvenčního pásma se 5G sítě
dokáží přizpůsobit určitému nasazení z hle-
diska rychlosti připojení, či dosahu signálu.

Nižší část kmitočtového spektra, které re-
prezentuje oblast frekvencí do 1 GHz posky-
tuje vynikající pokrytí a penetraci signálu,

ale na druhou stranu je v ní limitována pře-
nosová rychlost (100 Mbps).

Střední část kmitočtového spektra s roz-
sahem 1 až 6 GHz představuje kompromis
mezi přenosovou rychlostí (až do 1 Gbps) a
dosahem, který úměrně klesá s rostoucí frek-
vencí.

Poslední nejrozsáhlejší část kmitočtového
spektra zahrnuje oblast vyšší než 6 GHz (ozna-
čována jako „mmWave“), počítá se zde s velmi
vysokými přenosovými rychlostmi řádově až
do 10 Gbps (10.000 Mbit/s) s extrémně nízkou
latencí (odezvou připojení). Naopak dosah

signálu a jeho penetrace je velmi omezena. Ba-
víme se zde o přímé viditelnosti a nasazení v
rámci méně rozsáhlých prostor jako jsou vý-
robní areály, továrny, kampusy, kancelářské
prostory aj., kde si můžeme dovolit hustší na-
sazení BTS (vysílacích stanic). 

Rozdělení 5G technologie do tří zcela roz-
dílných frekvenčních oblastí umožní posky-
tovat sítě nové generace s velmi kvalitním
pokrytím, ale také s vysokou rychlostí a níz-
kým zpožděním a maximalizovat tak kvalitu
připojení (QoS) podle potřeby daného nasa-
zení.

označení „5G“ reprezentuje pátou generaci bezdrátových systémů,  které postupně nahradí, případně rozšíří, dnes velmi
oblíbené LTE sítě. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nedávno zveřejnil orientační harmonogram pro aukci kmitočtů
technologie 5G. Tato pásma budou vydražena operátory a dalšími investory, kteří následně vybudují novou infrastruk-
turu, která poskytne základní stavební kámen pro nové vzrušující technologie ze světa telekomunikační techniky.



Co tedy 5G přináší?
Standardy, které nastavila asociace 3GPP

pro 5G sítě, jsou velmi komplexní a předsta-
víme si pouze ty, které mají globální dopad
na běžné uživatele a firmy. Rychlosti, kterých
mohou 5G sítě teoreticky dosáhnout, sahají
až na astronomických 20 Gbps pro stahování
dat. Lze však reálně očekávat, že uživatelská
5G zařízení budou dosahovat stabilní rych-
losti okolo 100 Mbps. Odezva připojení je
hlavním benefitem 5G sítí. V ideálních pod-
mínkách se odezva bude pohybovat okolo 
4 ms a v případě vysoce bezpečných dediko-
vaných systémů, které v 5G nazýváme
URLLC (ultra-reliable low latency commu-
nications), neuvěřitelnou 1 ms. Energetická
úspora je dalším benefitem sítí nové gene-
race. Očekává se, že 5G zařízení mohou pře-
cházet do velmi úsporných režimů bez
přerušení připojení v případě, že není linka
využívána nebo není dostupná – z nové ge-
nerace tak budou čerpat i bateriově napájené
IoT zařízení, kde je úspora energie klíčovým
aspektem při návrhu zařízení. Tyto energe-
ticky úsporné systémy, zaměřené na M2M
komunikaci v 5G nazýváme mMTC (ma-
chine-type-comms) a jedná se tak o „ná-
stupce“ dosavadního NB-IoT. Hustota sítě se
zvyšuje každým dnem. Ať už se jedná o kom-
plexní komunikační zařízení, mobilní tele-
fony, nebo chytré klíčenky, tak i počet
chytrých zařízení nezastavitelně roste. 5G
sítě si kladou za cíl obsloužit až 1 milion za-
řízení na 1 km.

5G Antény a význam 
„5G-Ready“
Pro zajištění kvalitního 5G signálu bude

potřeba precizně vyrobeného anténního sys-
tému, který představuje klíčový element ce-
lého 5G řešení. Aktuální 4G zařízení
spoléhají na MIMO konfigurace antén (Ně-
kolik antén v jednom zařízení, které se po-
užívají pro současný příjem a odesílání
informací.).  Společně s příchodem 5G dojde
také k rozšíření MIMO od jednodušších 8 x 2
až k masivním 64 x 64 konfiguracím (5G
Massive MIMO). Fyzická velikost celé certi-
fikované 5G antény i BTS stanice je velmi po-
dobná stávajícím LTE řešením, avšak
samotný element 5G antény je podstatně

menší, což povoluje mnohonásobně kom-
plexnější MIMO konfigurace i v kompakt-
ních zařízeních. Vzhledem k citlivosti u 5G
sítí ve vyšších kmitočtech (sítě mmWave), se
očekává také časté využití aktivních antén,
které budou obsahovat elektricky napájené
komponenty pro lepší zisk a filtraci signálu.

Na trhu lze momentálně nalézt takzvané
„5G-Ready“ antény, které vás dokáží připravit
na připojení do 5G sítí ve specifickém pásmu,
ale je však třeba dbát na to, že se jedná o pro-
dukty, které jsou pouze naladěné na kompa-
tibilní frekvenční pásmo, ale prozatím
nepodlehly fyzickému testování v 5G sítích.

Kde najde 5G reálné 
využití?
Opětovné navýšení rychlosti je důležitou

a klíčovou vlastností bezdrátových sítí nové
generace. Samotná přenosová rychlost řadu
potencionálních uživatelů osloví, ale výčet
reálných benefitů je mnohem rozsáhlejší. Sítě
nové generace se nezaměřují zdaleka pouze
na zvýšení rychlosti, ale na možnosti obsluhy
vyššího počtu zařízení a na zvýšení kvality
připojení, které je u velmi sofistikovaných za-
řízení budoucnosti nutností. Není žádným
překvapením, že v lokalitách, kde nalezneme
velké množství uživatelů už dosavadní kapa-
city LTE sítě nestačí a lze pozorovat výrazné
zhoršení připojení. 5G sítě by tyto problémy
měly vyřešit a v místech, kde se pohybuje
velké množství zařízení poskytnou vynikající
stabilitu připojení.

V posledních letech zažívá elektromobi-
lita obrovský rozmach. 5G sítě s minimálním
zpožděním budou bezpochyby hrát klíčovou
roli v rozmachu autonomních řídicích sys-

témů, kde komunikace mezi zařízeními v reál-
ném čase otevřou zcela nové možnosti pro
umělou inteligenci. Například jednotlivé
automobily si tak budou předávat informace
o pozici, stavu dopravy a mnoho dalších
podstatných informací, které strojové učení
v praxi posunou na novou úroveň. V lékař-
ství bude 5G zachraňovat to nejcennější – ži-
voty pacientů. Díky systémům s extrémně
nízkým zpožděním v budoucnu uvidíme
vzdálené operace v reálném čase, kdy lékař-
ský odborník na druhé straně zeměkoule do-
káže rychle zasáhnout a operovat pacienta
pomocí robota, stejně jako by byl přítomen
na operačním sále. Lékařská střediska si po-
mocí 5G vytvoří vysokorychlostní síť sen-
zorů pro monitoring vitality pacientů jak
hospitalizovaných, tak mimo nemocnici a
dokážou tak zasáhnout a poskytnout lékař-
skou péči rychleji než kdy předtím.

A samozřejmě v neposlední řadě – IoT
(Internet věcí). Senzorické a řídicí systémy
nové generace na mMTC 5G sítích budou
hlídat bezpečnost po celém světě, informovat
a reagovat v rámci milisekund a dokáží tak
zabránit potencionální katastrofě. Řízení a
ovládání výrobních procesů v továrnách
bude možné bez jakéhokoliv zpoždění a
každá firma tak zefektivní kontrolu nad
svými výrobními procesy. Nasazení se určitě
dočkají i bezdrátově ovládané stroje a sta-
nice, které budou pracovat na velmi nebez-
pečných místech, bez nutnosti přítomnosti
operátora.

5G se blíží, jste na něj
připraveni?
I když se na první pohled může zdát, že

5G je náročné na implementaci do dnešní již
tak komplikované infrastruktury, výhody
jsou zřejmé a jedná se o základní stavební
kámen pro budoucnost, kde nalezneme mi-
liardy připojených zařízení. Je tedy jen otáz-
kou času, kdy budeme schopni využít
potenciál 5G i my sami.

SECTroN s.r.o.
Josefa Šavla 12

709 00 ostrava – Mariánské Hory
www.sectron.cz, obchod@sectron.cz 
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u Jak se máte a co se událo nového ve
firmě VXT pod Vaším vedením 
za poslední čtyři roky? 

Děkuji, mám se dobře a dvě dospívající
děti doma v pubertě… Nicméně za poslední
dva roky se toho u nás ve firmě hodně událo,
především jsme se jasně vyhranili, kterým
směrem v oblasti elektromobility chceme jít.
Nebude to osobní doprava, i když stále
máme v nabídce naše vozidlo VXT ve vylep-
šené verzi VXT QUADRO, s kterým jsme
jako první vkročili na evropský trh již v roce
2015. Nový model 2020 tohoto vozu je jiný
již od pohledu - zadní část má upravený de-
sign, má elektrické stahování oken, větší pro-
stor pro spolujezdce vzadu, lepší brzdy, LCD
displej včetně zadní kamery a jiná drobná
vylepšení. Vozy modelu 2020 jsou již skla-
dem na našem salonu v Opavě, jejich pro-

dejní cena včetně DPH se pohybuje okolo
190 tis. Kč včetně baterií.  

Ale nyní je naše hlavní zaměření na do-
dávková vozidla sloužící pro rozvážkové
služby (delivery servis) různého zboží a pro
profesionální pracovní využití zejména v
rozlehlých areálech firem, hotelů a penzionů
či nemocnic nebo v městských a příměst-
ských částech, kde bude ideální kapacita do-
jezdu přes 100 km na jedno nabití, bez
závislosti na externích dobíjecích stanicích.
Máme zde v ČR vlastní výrobu, kde se spe-
cializujeme na provádění nástaveb pro naše
e-vany, jedná se o boxy a uložné prostory dle
přesné specifikace a požadavků českého i ně-
meckého zákazníka. Jsou to individuálně vy-
tvořené nástavby například pro přepravu
zásilek, ložního prádla, přepravu psů, do-
konce i úpravy pro pohřební služby atd. ...

u Zmiňujete německé zákazníky, jak se
rozvíjí Vaše pobočka VXT v Německu?

Dá se říct, že Německo je v tuto chvíli náš
nejvýznamnější obchodní partner. Minulý
rok jsme prodali na německý trh asi 160 vo-
zidel s různými úpravami na zakázku, ze-
jména sklápěčky, e-vany s nástavbovými
boxy, boxy se solárním panelem, se speciál-
ním úložným prostorem například pro roz-
vážku ložního prádla v hotelových rezortech
atd. Uplatňujeme individuální přístup k zá-
kazníkovi dle jeho potřeb v daném prostředí. 

Vzhledem k našim úspěchům na němec-
kém trhu a snaze se tam i nadále rozvíjet,
vstoupil do VXT - Deutschland další mino-
ritní partner. Naše firma se nyní jmenuje
ARI GmbH a je připravena na další expanzi
v roce 2020 především v segmentu dodávko-
vých vozidel. Dokonce máme záměr v bu-

VXT.cz – levná elektřina na kolech
Před čtyřmi lety jsme zveřejnili první
rozhovor s Pavlem Brídou, tehdy ještě
v jeho prvním showroomu v ostravě,
specializovaném na prodej elektric-
kých vozidel, zejména automobilů,
motocyklů, skútrů a elektrických jízd-
ních kol. Svůj záměr dodávat na trh
levnější plně elektrická vozidla ne-
vzdal ani po těžkých začátcích a tak
vám nyní přinášíme nové informace,
kam se za tu dobu dostal a s čím chce
vyrukovat na trh v tomto roce.



doucnu postavit v Německu velkou mon-
tážní linku. To by významně posunulo rozvoj
naší firmy, nyní vozy jen kompletujeme 
v prostorách u nás v Říčanech.

Německý trh je dynamický a rychle se
rozvíjející, což se bohužel o našem malém
českém trhu plném nesmyslných nařízení a
bez jakékoliv podpory ze strany státu říct
nedá. Je tu mnoho nadšenců, ale zatím se
nám nedaří vybudovat pevné prodejní po-
zice jako v Německu. Nicméně jsme stále pa-
trioti a všechny novinky určené pro evropský
trh vždy jako první představujeme zde v ČR.

u Přesto se neustále ve VXT posouváte 
v pro deji i v rozvoji modelových řad
dopředu, jak zvládáte práci na nových
modelech ve spolupráci s Čínou? 

Já to zvládám dobře, tahle činnost mne
stále baví. Naší velkou výhodou je, že máme
více jak 25 let zkušeností s čínskými partnery
a dodavateli. Máme v Číně vlastní firmu a za
ty roky nás tam respektují. Vědí, že se s jejich
designem vozidel v Evropě nechytnou, takže
rádi spolupracují a jsou nakloněni změnám.
Létám do Číny často, navrhujeme koncept
nových dodávek, designu jak exteriéru, tak
interiéru. Na podzim 2019 jsem odsouhlasil
design finální e-dodávky a taktéž menšího 
e-vanu. Zakomponoval jsem do designu
naše veškeré zkušenosti a připomínky našich
zákazníku, takže vozy mají více místa pro ři-
diče a spolujezdce, evropský fashion design
a dále portable baterie. To jsou jednoduše
vyndávací baterie, aby řidič rozvážející celý
den zboží nebyl závislý na externím dobíjení

a neztrácel tím čas. Než mu naložíte náklad,
tak si baterie vymění a může bez čekání po-
kračovat s rozvozem dalších cca 100 km. 

V lednu 2020 jsme v České republice
představili poprvé pro Evropu elektrickou
tříkolku tzv. TRILOBBIT. Může sloužit nejen
k rozvážkám a má náš vlastní design, který
jsem společně řešil s firmou TMEC. S nimi
spolupracuji osobně od roku 1997 a uvedli
jsme na trh přes moji firmu Motoscoot a.s.
(od r.1991, kde jsme prodali celkem více jak
36.000 motocyklů) mimo jiné i slavné betky
- nástupce babety a taky našeho nového 
Pionýra v retro stylu a designu a nyní ho máme
připraveného pro výrobu i v elektrické verzi.

TRILOBBITa plánujeme montovat v ČR
v Jawě Divišov spolu s firmou Hagemann. 
S kvalitní baterií Panasonic by jeho konečná
cena se měla pohybovat okolo 69 tisíc korun
včetně DPH. Uvidíme, zatím je vše v jednání.
Také máme v homologačním procesu pro
EU velkou e-dodávku, typ jako furgon i jako
nástavbu. Takže uvidíme, jak to dopadne.

u Je vidět, že se ve firmě pořád něco
děje, jak dobíjíte “baterky“ Vy sám? 

Podnikám už od roku 1991 a stále naplno,
jak nejlépe umím. Musím zaklepat, že mi to
tak ani nepřipadne, protože auta a motorky
jsou moje záliba. Vždycky jsem byl přízniv-
cem motorů na benzín, nejsem až takový
magor do elektromobility, jak to teď vy-
padá… Ale doba nás nutí k elektromobilitě,
nové zákony Evropské unie, neustále se
zpřísňující emisní předpisy atd. atd.

Takže odpočinek hledám ve svých young-
timerech ... tedy více jak 30 let starých mo-
torkách a autech. Věnuji se jim ve své firmě
Motoscoot, kde ve volném čase repasuji staré
Jawy, Pionýry a podobně, takže se vracím
v díl ně do svých mladých let, kdy jsme si doma
v garážích svoje jawičky upravovali, to mne
na bíjí. Samozřejmě taky moje rodina, lyžo-
vání a chalupa ve Štramberku. Pokud je čas,
tak odpočinek na chalupě s rodinou a s výle-
tem na motorce mi úplně stačí. VXT.cz

Unikátní výstava Motoscootu je k vidění do června 2020 v nákupním centru Géčko v Ostravě-Porubě, mapuje průřez
stoletého vývoje automobilů a motocyklů. Nejstarší vůz je z roku 1926 a motorka z roku 1933. Motoscoot zrepasoval
a dal do skvělého stavu i moderní unikáty, prototypy a jediné vlastní vyrobené kusy na světě s mnoha oceněními.
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Jaké inovace se rodí 
v hlavách našich dětí 
v Moravskoslezském kraji...

Veronika, 9 let, Ostrava - kolo

Karolína, 8 let, Ostrava 
dort na kolech 

Klára, 9 let, Žalkovice

Johanka 10 let, Žalkovice

Natálka, 8 let, Ostrava
létající auta

Bára
7 let Karolína, 10 let
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Diskusní fórum E-Mobilita posune
ekologické myšlení zase o krok dál

Ročník 2020 se posune zase o kousek dál. Pozornost bude vě-
nována současnému stavu chytré mobility v MS kraji a mož-
nostem jejího rozvoje jak ve veřejném, tak soukromém

sektoru. Představí se dotační možnosti vhodné pro města, obce i sou-
kromé subjekty. Diskuse proběhne nad legislativou; zejména její při-
praveností na expanzi nízkouhlíkové dopravy.  Dalšími tématy budou
infrastruktura MSK a její připravenost, vhodné sowarové zajištění
infrastruktury a technická specifika plynoucí z používání alternativ-
ních pohonů. Ve speciálním bloku proběhne debata o veřejné a fi-
remní dopravě, komunálních službách a o soukromém sektoru.
Zástupci různých firem a organizací představí své projekty, jejich po-
zitiva, ale také úskalí. Svou účast přislíbili starosta města Budišova
nad Budišovkou Ing. Patrik Schramm s projektem „Chytrého domu“,
předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel
Morys, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Karel
Čermák a v jednání jsou další regionální osobnosti a zástupci státu. 

Patrik Schramm říká o projektu „Chytrý dům“ a o novince lokální
distribuční sítě zásobující elektřinou budovy radnice, kulturního
domu a základní školy města Budišova nad Budišovkou: „Velmi vý-
znamným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení ovz-
duší ve městě. Nyní budeme odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a na  víc
si výrazně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objekty. Současně 
s projektem jsme pořídili vícemístný elektromobil, který bude sloužit
nejen městu, jeho příspěvkovým organizacím a společnostem, ale i spol-
kům. V rámci projektu jsme vybudovali i veřejnou nabíječku na elek-
tromobily. Roční úspora na elektřinu a teplo činí 300 tisíc korun a vypro -
dukujeme o 180 t/rok CO2 méně.“ Zdroj: www.chytryregion.cz.

Diskusní fórum je určeno odborné veřejnosti a je nutné se na něj
registrovat. Pozváni budou zástupci měst a obcí MSK, dodavatelé
energií, výrobci ekologických dopravních prostředků a návazných
výrobků, provozovatelé firemních flotil a studenti SŠ a VŠ. Registrace
pro návštěvníky bude spuštěna začátkem března. Zainteresovaní no-
vináři se mohou na akci zdarma akreditovat.

E-Mobilita navazuje na konferenci i-Mobilita, která se uskutečnila
15. 3. 2019 na Černé louce v Ostravě a jejímž cílem bylo osvětlit pro-
měny města Ostrava a chytrého regionu Moravskoslezského kraje v
oblasti inteligentní dopravy, která bere ohled na životní prostředí.
Zástupci MSK a SM Ostrava představili své akční plány a vize, kam
chtějí region směřovat. 100 zúčastněných načerpalo praktické infor-
mace a motivaci k posunu k ekologické dopravě. 

Doprovodný program pro účastníky fóra proběhne po skončení
formální části. Těšit se můžete na prezentaci e – dopravních pro-
středků a zkušební jízdy.

Organizátory E-Mobility jsou Černá louka s.r.o. a 4machines, s.r.o.,
partnerem akce je firma ČEZ ESCO a mediálním partnerem akce ma-
gazín POSITIV Business & Style. Záštitu nad fórem převzalo Minister-
stvo životního prostředí, primátor statutárního města Ostrava, náměs-
tek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region. 

Silniční doprava je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší jak v ČR, tak na celém světě. Státy EU reagují zaváděním
svých zelených strategií a vytvářením tzv. Smart Cities a Smart Regions, které jsou lídry v obrodném zeleném procesu
za čistou dopravu. Diskusní fórum E-Mobilita následuje tento směr a přináší prostor pro diskusi a představení projektů
vedoucích ke zlepšení ekologické situace v Moravskoslezském kraji. 

Program a diskutovaná témata: 
1. Stav a vize, přístup MSK, ČR a EU (900 – 1015)
• Stav a vize ekologizace dopravy
• Dotační možnosti pro města, obce i soukromý sektor a stávající legislativa
2. Infrastruktura regionu (1025 – 1200)
• Stav stávající infrastruktury a její připravenost na ekologizaci dopravy
• Dobíjecí stanice, plničky CNG, sklady a údržba baterií a software
3. Veřejná doprava a komunální služby (1210 – 1315)
• Stávající síť veřejné dopravy – ekologizace vs. efektivita
• Komunální služby, stávající stav a potřeba změny a příklady dobré praxe
4. Firemní doprava (1400 – 1500)
• Stávající stav firemních flotil
• Zkušenosti velkých i středních firem, příklady dobré praxe a networking

Více informací na www.emobilitaostrava.cz,  facebook @cerna.louka.ostrava. 
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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 snímače, které pracují s
plně digitálním rozhraním pro připojení a
poskytují rychlý přenos dat. Všechny připo-
jené D7 snímače jsou vybaveny vlastním
procesorem a paralelně pracují s frekvencí
specifickou pro dané čidlo. Dosahují tak vy-
soké 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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Jak Li-Fi funguje?
Li-Fi je vysokorychlostní, maximálně za-

bezpečená, obousměrná, bezdrátová datová
komunikace využívající světlo jako přeno-
sové médium. Li-Fi sestává z několika LED
žárovek, které vytvářejí bezdrátovou síť.
Když LED žárovkou prochází elektrický

proud, ta začíná emitovat světelný tok (fo-
tony). LED žárovky jsou polovodičová zaří-
zení a to znamená, že intenzita světelného
toku se dá měnit extrémně vysokou rychlostí. 

Světelný tok je na druhé straně přijímán
detektorem, který interpretuje změny v in-
tenzitě světla jako data. 

Praktické využití Li-Fi
1. Li-Fi v kanceláři

Li-Fi neposkytuje osvětlení, ale bezpečné
bezdrátové připojení v kancelářských prosto-
rech. Stejně jako s běžným síťovým připoje-
ním budou lidé schopni využívat například
Skype videokonference a pohybovat se z
místnosti do místnosti bez ztráty připojení.
Zaměstnanci a návštěvníci budou mít přes
Li-Fi síť neustálé připojení k vysokorychlost-
nímu internetu na svém pracovišti. Přístup 
k síti lze skrze světlo kontrolovat mnohem
efektivněji, například stropní světlo v kance-
láři může poskytovat internetové připojení
návštěvníkům, a naopak stolní lampa přístup
ke korporátním systémům s různými přístu-
povými pravidly pro každou lampu zvlášť.
Li-Fi má potenciál naprosto změnit přístup
k vysokorychlostnímu internetu v kancelář-
ských budovách.

Li-Fi – technologie budoucnosti

Co je to Li-Fi?
Li-Fi, známé také jako „Light Fidelity”, je bezdrátová optická síťová technologie využívající LED (light-emitting diodes) k přenosu dat.

Li-Fi poprvé předvedl profesor Harald Haas v roce 2011 na půdě TED (Technology, Entertainment, Design) Global Talk on Visible Light
Communication (VLC). VLC využívá světlo jako médium k přenosu datových komunikací a odpovídá standardu IEEE 802.15.7, což je stan-
dard definující vysokorychlostní, obousměrnou, bezdrátovou komunikaci podobnou standardu Wi-Fi's IEEE 802.11.

Lidské oko nedokáže postřehnout modulaci in-
tenzity světla. S touto technologií lze přenášet
data z LED a zpět za extrémně vysokých rychlostí.
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2. Li-Fi v nemocnicích
Vzhledem k tomu, že Li-Fi technologie

nezpůsobuje rušení jiných radiofrekvenč-
ních zařízení, může být bezpečně využita 
v mnoha zdravotních a nemocničních apli-
kacích. Například na chodbách, v čekárnách,
na pokojích a operačních sálech Li-Fi vytvoří
světelnou komunikační síť, čímž se zamezí
problémům s elektromagnetickým rušením
z mobilních telefonů a Wi-Fi routerů v ne-
mocničních protorech. Li-Fi může být po-
užita pro real-time monitoring a reportování
pohybu pacientů a jejich životních funkcí
bez potřeby instalace fyzických datových ka-
belů. Li-Fi rovněž umožní pacientům přístup
k rychlému internetu, mailům, video hrám a
mediálním platformám přímo z jejich lůžek,
což jim může výrazně ulehčit a zpříjemnit
pobyt během jejich léčby. Zdravotnickému
personálu Li-Fi umožní jednodušší sledo-
vání  a relokaci kritických zdravotnických za-
řízení, především těch, která jsou sdílena
mezi jednotlivými odděleními.

3. Li-Fi v supermarketech
Li-Fi může navádět zákazníky od okam-

žiku, kdy vstoupí do supermarketu. Umožní
jim lokalizovat konkrétní produkty, sbírat
zákaznické body, prohlížet aktuální cenové
slevy a nabídky, kontrolovat dostupnost
zboží či participovat pomocí smart telefonů
na online průzkumech zákaznické spokoje-
nosti a tak přispět ke zvyšování kvality po-
skytovaných služeb v supermarketu. Na
druhé straně Li-Fi umožní obchodníkům cí-
leně zasílat nabídky zákazníkům na jejich
smart zařízení, anonymně monitorovat ná-
kupní zvyklosti zákazníků, zavést cílenou
marketingovou kampaň či monitorovat stav
skladu v reálném čase. Li-Fi přináší super-
marketům a obchodním centrům možnost
pochopit nákupní chování jejich zákazníků
a začít jejich zvyky cíleně ovlivňovat.

4. Li-Fi v letadlech
Dle průzkumu provedeného agenturou

Inmarsat je 67 % cestujích ochotno změnit
let, pokud je na palubě k dispozici rychlé in-
ternetové připojení. 70 % pasažérů by dopo-
ručilo připojení na palubě letadla, jakmile si
jej jednou vyzkoušelo. 66 % pasažérů je přes-

vědčeno, že internetové připojení na palubě
letadla je nutnost. 65 % pasažérů internetové
připojení na palubě letadla využívá, pokud
je k dispozici, a 54 % pasažérů tvrdí, že
pokud je na palubě k dispozici pouze pomalé
a nestabilní Wi-Fi připojení, tak jej raději ne-
budou používat vůbec. Li-Fi technologie je
pro letadla ideální, jelikož nezpůsobuje ru-
šení palubních zařízení letadla tak, jako je
tomu u Wi-Fi. Namísto toho Li-Fi využívá
výhod přenosu dat přes světelné spektrum.

5. Li-Fi a Industry 4.0
Industry (průmysl) 4.0, rovněž známý

jako „Čtvrtá průmyslová revoluce”, je novým
přístupem v kombinování tradičních výrob-
ních procesů a technologií, jako jsou Internet
of ings (IOT) a Artificial Intelligence (AI),
za účelem zlepšení automatizace, komuni-
kace a využití dat v reálném čase. Přináší
lepší synergii mezi strojem a člověkem a
umožní výrobcům inovovat mnohem rychleji
než kdykoliv předtím. Výrobní závody jsou
více a více vybavovány automatickými stroji
(roboty) s vlastním self-monitoringem, což
jim umožňuje mezi sebou komunikovat
mnohem efektivněji a predikovat případné
poruchy s daleko větší precizností než lidé.
Vysoké datové přenosy nejsou tím jediným
argumentem, proč nasazovat tuto novou
technologii v průmyslovém prostředí. Bez-
poruchový a jednoduchý přenos díky Li-Fi
technologii v prostředí, kde je využití rádio-
vých vln či fyzických kabelů složité či přímo
nemožné, je mnohem důležitější.

6. Li-Fi a rozšířená realita (AR)
Augmented Reality (AR) je proces, ve kte-

rém vrstva počítačem generovaného obsahu
překrývá pohled na reálný fyzický svět.  Mezi
oblasti, ve kterých v současné době najde AR
uplatnění, patří například reklama, architek-
tura, zábava či hudba. Augmented Reality je

rovněž schopna zobrazovat analytická data
na obrazovce zařízení, čímž obohacuje uži-
vatelský komfort, aniž by na druhé straně na-
rušovala vnímání prostředí. Data mohou být
automaticky procesována, jako například
trajektorie, informace, ohnisko požáru, prů-
měrná rychlost šíření a směr úniku a inte-
rakce s uživatelem je mnohem dynamičtější.
Jelikož kabely omezují pohyb a uživatelé mo-
bilních aplikací typicky potřebují volné ruce,
bývají bezdrátové přenosové technologie im-
plementovány přímo do AR brýlí. Běžné
standardy jako WLAN a Bluetooth mají
omezený datový tok  a nejsou navrženy pro
vysokorychlostní přenosy v reálném čase. 

7. Li-Fi a její využití pod vodou
Většina vzdáleně kontrolovaných pod-

vodních zařízení (remotely operated under-
water vehicle – ROV) je ovládána skrze
kabelové připojení. Délka kabelů tudíž vý-
razně limituje operační rádius zařízení a rov-
něž další faktory jako je hmotnost a křehkost
kabelů jsou velmi restriktivní. Rádiové vlny
jsou vodou rychle absorbovány, což v pod-
statě nedovoluje podvodní komunikaci. Jeli-
kož světlo vodou proniká, poskytuje Li-Fi
technologie mnohem větší flexibilitu. Ta je
dána hloubkou, do jaké může dostatečné
množství světla proniknout, což je přibližně
200 metrů.

Další informace o technologii Li-Fi 
naleznete na webových stránkách 

konsorcia E4LiFi

www.e4lifi.com
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Co je to multimetr,
jaké druhy existují a jak
vybrat ten správný?

Poznejte multimetry. 
Co to je multimetr?
Multimetr je přístroj určený pro měření

elektrických veličin. Jednotlivé měřicí funkce
jsou na multimetru zpravidla rozděleny do
několika měřicích rozsahů proto, aby bylo
dosaženo relativně širokého měřicího roz-
sahu, vysokého rozlišení se zachováním vy-

soké přesnosti měření. Mezi základní funkce
multimetru patří téměř vždy měření napětí
a proudu pro stejnosměrné a střídavé napětí,
jakožto i funkce pro měření elektrického od-
poru, která je často kombinovaná s generá-
torem akustického signálu při testování
spojitosti (kontinuity) obvodu. 

Lepší multimetry mají i další přídavné
funkce jako například měření frekvence, im-

pulzů, střídy (duty cycle) a měření kapacity.
Většina multimetrů také umožňuje testovat
diody a jejich závěrný resp. propustný směr. 

Mimo tyto funkce mohou být některé
multimetry vybaveny zvláštním měřicím roz-
sahem pro měření teploty, otáček, hladiny
zvuku, osvětlení a proudů prostřednictvím
externích senzorů a speciálních měřicích
adaptérů. 
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Jaké druhy a provedení
multimetrů nabízí 
současný trh?
Multimetry se vyrábějí v různém prove-

dení. Nejznámější a v praxi nejčastěji použí-
vané jsou ruční multimetry, které jsou
mobilní a díky své kompaktní konstrukci a
provozu při napájení z baterií (nebo akumu-
látorů) jsou velmi flexibilní. Základní mo-
dely multimetrů jsou k dispozici již za velmi
příznivou cenu, a proto patří mezi stan-
dardní vybavení téměř každého amatérského
elektronika. Profesionální ruční multimetry
používají elektrikáři a elektrotechnici, pra-
covníci v autoservisech a další servisní tech-
nici v ostatních oborech. 

Ruční multimetry s digitálním displejem
dominují současnému trhu. Multimetry s
analogovým zobrazením byly
prakticky již zcela vytlačeny.

Hlavním důvodem toho je příznivá cena,
mnohem vyšší odolnost proti nárazům a
možnost rychlého a dobře čitelného zobra-
zení naměřených hodnot. Přesto však analo-
gové multimetry najdou i v současné době
své uplatnění. Vzhledem ke kolísajícím a
měnícím se hodnotám umožňují analogové
multimetry jednodušší analýzu signálu pro-
střednictvím kontinuální indikace jejich mě-
řicího systému. Ruční multimetry jsou
přitom nabízeny ve zvlášť kompaktním pro-
vedení, které je podobné tomu, jež známe z
dvoupólových zkoušeček napětí. Jeden zku-
šební hrot zde spojuje obě části krytu, který
zahrnuje oba zkušební kabely. Jedna část
multimetru přitom zaujímá jak ovládací
prvky, tak digitální displej se zobrazením na-
měřených hodnot. 

Stolní multimetry, jak už sám název na-
povídá, mají obvykle své místo na desce pra-
covního stolu v laboratořích a servisních
dílnách. Tyto multimetry obvykle vykazují
vysokou přesnost a potřebné rozlišení mě-
ření a mají spoustu dalších funkcí. Mimoto
disponují velkým a snadno čitelným disple-
jem. Stolní multimetry mohou mít duální di-
splej nebo také displej s grafickým

zobrazením. Grafické displeje umožňují
nejen zobrazení naměřených hodnot ve
formě trendu a sloupcových grafů, ale
mohou také zobrazit hodnoty v časovém
průběhu v křivce nebo grafu. V zadní části
můžete u některých multimetrů nalézt i další
měřicí vstupy, které umožňují integrovat sys-
tém multimetru do jiných přístrojů pro sběr
dat. Stejně tak mohou profesionální stolní
multimetry být vybaveny dalšími rozhraními
nebo rozšiřitelnými sloty. Multimetry s inte-
grovanými paměťovými funkcemi nebo USB
portem pro flash disky pak navíc podporují
funkce pro záznam a přenos dat do počítače. 

Do oblasti multimetrů patří i tzv.
proudové kleště, které kombinují klasickou
funkci klešťového měřicího pří-
stroje s ostatními funkcemi
multimetru. Proud se měří na
těchto kleštích pomocí samo-
statné měřicí svorky – měři-
cího transformátoru.
Ostatní měřicí funkce
(měření napětí, odporu a
kontinuity obvodu) se pak
provádí pomocí připojitelných
kabelů se zkušebními hroty.
Stejně tak jako ruční multi-
metry mohou mít klešťové
multimetry funkce pro pokro-
čilejší měření, jako je testování
diod nebo měření frekvence a kapacity. Ně-
které proudové kleště přitom disponují
pouze funkcí pro měření proudu a nemají
žádné další měřicí vstupy. Zdroj: Conrad

ruční 
multimetr
Voltcraft

stolní multimetr Voltcraft
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Loňský 61. mezinárodní strojírenský
veletrh si prohlédlo 81 tisíc návštěv-
níků z 58 zemí. Tolik lidí chtělo na

vlastní oči vidět transformaci průmyslu spo-
jenou s nástupem digitálních technologií.
„Stejný koncept bude pokračovat na letošním
ročníku MSV, který ukáže digitalizaci napříč
všemi obory a výstavními halami. Znovu se
chystá i úspěšná expozice Digitální továrna
2.0,“ řekl ředitel MSV Michalis Busios. Cel-
kem se v oborech digitální továrna, 3D tisk,
automatizace a robotizace prezentovalo 435
vystavujících firem a pořadatelé předpoklá-
dají, že toto číslo dále poroste. Budoucnost
průmyslových technologií bude znovu k vi-
dění od 5. do 9. října 2020 v Brně.

Připravovaný 62. ročník MSV se zaměří
také na další aktuální témata. Na posledním
ročníku mělo premiéru téma cirkulární eko-
nomika neboli systém opětovného využívání
materiálů, které udržujeme v oběhu co nej-
déle. V letošním roce se opět budou prezen-
tovat cirkulární inovace v průmyslových
firmách. Díky spolupráci s Ministerstvem

průmyslu a obchodu ČR bude na veletrhu
zastoupeno i téma start-upů. Právě ty jsou
motorem inovací a zároveň zajímavými in-
vestičními příležitostmi. Samozřejmě se
uskuteční také soutěž nejlepších inovativních
exponátů o Zlaté medaile MSV a součástí ve-
letrhu bude rozsáhlý doprovodný program.
Chystá se třeba oblíbený projekt organizova-
ných a komentovaných prohlídek veletrhu
MSV Tour. Chybět nebude ani B2B projekt
Kontakt-Kontrakt, který funguje na principu
předem sjednaných schůzek.

Top přehlídka obrábění a tváření 
Společně s 62. ročníkem MSV se usku-

teční specializované veletrhy, které se v Brně
konají jen jednou za dva roky. Prvním z nich
je veletrh IMT, který zviditelňuje domi-
nantní obor obráběcí a tvářecí stroje. Už od
prvního ročníku v roce 1998 je IMT největší
takto specializovanou přehlídkou ve střední
a východní Evropě. Na MSV 2019 se v oboru
obrábění a tváření prezentovalo 452 vystavu-
jících firem ze 17 zemí. Na 12. mezinárod-
ním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů
IMT 2020 jich pořadatelé čekají ještě více a
především se rozšíří nabídka exponátů.
Vedle zahraničních strojů určitě uvidíme i
špičkové české výrobky, protože toto odvětví
má u nás dlouhou tradici a v současnosti
jsme třináctým největším producentem ob-
ráběcích a tvářecích strojů na světě.

V sudých letech se ve společném termínu
s MSV koná také čtveřice specializovaných
technologických veletrhů. Odborné publi-
kum osloví již 18. mezinárodní slévárenský
veletrh FOND-EX, 25. mezinárodní veletrh

MSV 2020 
s technologickými 

veletrhy IMT, 
FOND-EX, 
WELDING, 

PROFINTECH 
a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh
ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho
nosným oborem bude tradičně obrábění a tvá-
ření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků,
kteří přijedou za novinkami více než 1 600 do-
davatelů průmyslových technologií. 
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svařovací techniky WELDING, 8. mezinárodní veletrh technologií
pro povrchové úpravy PROFINTECH a 7. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů PLASTEX. Tyto obory jsou v nomenklatuře MSV
obsaženy každý rok, ale díky specializovaným veletrhům se na ně
soustřeďuje větší zájem vystavovatelů, odborné veřejnosti i médií.

Ohlédnutí za úspěšným MSV 2019
Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 se zúčastnilo 1 662

vystavujících firem ze 30 zemí, přičemž podíl zahraničních účastníků
dosáhl 51 %. Nejpočetněji byly zastoupeny firmy z Německa, Sloven-
ska, Číny, Itálie, Indie a Rakouska. Expozice si prohlédlo 81 049 náv-
štěvníků z 58 zemí a ze zahraničí jich přijelo 16 %. Nejvíce
zahraničních odborníků dorazilo ze Slovenska, Polska, Německa,
Maďarska, Rakouska, Itálie a Ruska. Na veletrhu se akreditovalo 262
novinářů z deseti zemí. 

Další informace o MSV najdete na www.msvbrno.cz. 
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Přístroje pro testy elektrotechniky
Ruční trysky Tester

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,  +420 602 366 407 a +420 727 835 669, 
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

Ostřikové komory



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

83

Viliam uprostřed Filipín Tomáš při plavbě z přístavu Pireus na ostrov Aegina

Lenka v Izraeli Kristýna v Itálii

Lea na Acropoli Pavel na ostrově Rhodos

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

S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…
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Inteligentní elektroměry Pana-
sonic šetří místo na DIN lište
Inteligentní elektroměry Eco POWER ME -
TER řady KW2M měří spotřebu elektrické
energie a po připojení vhodných senzorů
i mnoho dalšího. Pro sledování údajů o
vzduchu, vodě, tlaku, teplotě, osvětlení,
výrobním množství, stavu provozu atd.
není potřeba žádné PLC a vše je . . .
Datum: 4.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Obce renovují veřejná osvět-
lení. Odborníci ale varují před
svítidly s nejasným původem
či nevhodným provedením
Modernizaci veřejného osvětlení se vě-
nuje v poslední době čím dál větší pozor-
nost. Zástupci měst a obcí se tak musí
častěji vypořádat s tím, jak postupovat . . .
Datum: 5.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Zdroje nepřerušovaného napá -
jení Eaton 91PS a Eaton 93PS
Díky nejnižším celkovým nákladům (TCO),
maximální pohotovosti a provozuschop-
ností jsou ideální volbou pro kritické apli-
kace v oblasti průmyslu, dopravy, komer -
čních budov, zdravotnictví a v dalších ne-
méně důležitých aplikacích. Tyto zdroje
jsou špičkou a nejpokročilejšími UPS . . .
Datum: 6.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Kompletní řešení identifikace
elektrických skříní a rozvaděčů
Splňte požadavky na identifikaci a po-
skytněte okamžité informace na složitých
panelech pomocí profesionálních etiket a
tiskáren od společnosti BRADY. Výhody
kompletního řešení značení od Brady:ex-
trémně spolehlivé etikety: navržené a
testované pro expozici UV záření . . .
Datum: 7.11.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Chystaná digitalizace staveb-
nictví pomůže zkvalitnit bu-
dovy a ušetřit miliardy. Česko
patří v jejích přípravách k ev-
ropské špičce
Od roku 2022 bude muset být u všech nad -
limitních veřejných zakázek v českém staveb-
nictví povinně využívána metoda BIM . . .
Datum: 1.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Proti průvanu je nejlepší 
topení přímo pod oknem 
Proti průvanu je nejlepší topení přímo
pod oknem Univerzitní centrum energe-
ticky efektivních budov ČVUT zkoumalo
vliv čtyř různých typů elektrického vytá-
pění na proudění vzduchu v místnosti.
Ukázalo se přitom, že i budovy s nízkou
spotřebou energie mohou mít při . . .
Datum: 2.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Chytrý květináč. Co všechno
umí a kolik stojí?
Přemýšlíte, jak udělat radost někomu,
kdo miluje pěstování rostlin a třeba už
nemůže pracovat na zahradě? Poradíme s
nákupem chytrého květináče. Současné
technologie umožňují řadu činností,
které se dříve dělaly výhradně venku,
přesunout do domácího prostředí . . .
Datum: 3.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1 750 × 163 px / šířka statického pozadí: 1 750 × 1033 px
Cena za 3 měsíce ............................................................................................ 8.000 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo nahoře – 330 × 330 px
Cena za 3 měsíce ........................................................................................... 4.000 Kč

Square dole vpravo dole – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 330 × 330 px
Cena za 3 měsíce ........................................................................................... 3.000 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 2021
“Co najdete na Mezinárodním strojírenském veletrhu”
..................................................................– možno objednat od 1. července 2020
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.

Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu .................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu .................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu....................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh ...........................200 Kč

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

Ponechání PR článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že
článek “neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období
bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné
dále vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den .........................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta.
Článek je také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem
na danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.

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

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Vaši reklamu na portále 
www.volty.cz

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

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

https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.vizionary.com/volty/cs


Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

85



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

86

UPS prevence výpadků 
elektrického proudu
Větrné počasí a silné bouřky často vedou
k výpadkům dodávek elektrického proudu.
Ty sice bývají krátkodobé, mohou ale ne-
gativně ovlivnit fungování domácích a vý -
robních zařízení nebo způsobit ztrátu dů -
 ležitých dat. Použití zařízení UPS je vhod-
ným způsobem, jak těmto výpadkům . . .
Datum: 13.11.2019                     ) více na www.volty.cz

8x efektivnější elektromotor 
s grantem od amerického 
ministerstva energetiky
Magna International se sídlem v ka nad -
ském Ontariu odhalila elektrický motor
nové generace na jehož dokončení získa -
la grant od amerického ministerstva ener -
getiky. Motor má být lehčí a zároveň o po -
 lovinu levnější, než současné . . .
Datum: 7.11.2019                     ) více na www.volty.cz

IO-Link pro jednodušší instalace
IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět
stroje efektivnější, flexibilnější a výděleč-
nější. Murrelektronik má prostředky a
znalosti nutné k tomu, aby tomu tak sku-
tečně bylo. Výrobní procesy se zrychlují a
stávají se flexibilnějšími a ve výsledku vý-
dělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt,
že dochází ke generování čím dál . . .
Datum: 14.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Laboratorní měřicí přístroje 
– co byste o nich měli vědět
Elektronické měřicí přístroje jsou součástí
základní výbavy každé moderní labora-
toře. Vysoké požadavky se přitom kladou
na jejich přesnost a dokonalému přizpů-
sobení pro oblast konkrétního použití.
Jaké typy laboratorních měřicích přístrojů
jsou k dispozici, na jakém principu . . .
Datum: 8.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Elektrické vytápění rodinných
domů má budoucnost i po r. 2020
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vypracovalo pro firmu
Fenix Group studii, jejímž cílem bylo najít
pro dům s elektrickým vytápěním vhod-
nou kombinaci obnovitelných zdrojů spl-
ňující legislativní požadavky na budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie . . .
Datum: 15.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Ekologická auta? Evropa nad
ČR vede až desetinásobně.
Poměr má změnit podpora
státu i počet nabíječek
Rozdíl v zájmu o alternativní pohony ve
firmách je mezi Evropou a Českou repu-
blikou propastný. Zatímco v Evropě se al-
ternativní vozidlo nachází ve 21 %
firemních autoparků, v Česku jen 4 % . . .
Datum: 16.11.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

V případě blackoutu umožní
Dlouhé stráně black start
Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně je ještě užitečnější než dříve. Od
letoška má od ČEPS certifikaci na službu
start ze tmy neboli black start, která by v
případě blackoutu umožnila obnovit na-
pětí v přenosové soustavě takzvaným po-
dáním napětí do Elektrárny Chvaletice . . .
Datum: 9.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Impossible Burger je vegeta -
riánský burger ze Silicon Valley
Velmi úspěšný produkt ze Silicon Valley je
burger zcela bez masa. Jmenuje se Im-
possible Burger. Poprvé jsme vás ve Vol-
tech o něm informovali přesně před 3
roky, kdy se dostal v Americe na trh.
Kdyby vám nikdo neřekl, že tam žádné
maso není, určitě byste to nepoznali . . .
Datum: 10.11.2019                     ) více na www.volty.cz

11 zaručených tipů pro
správný výběr úhlové brusky
Úhlové brusky jsou vhodné pro přesné
řezání i těch nejtvrdších materiálů. Tyto
brusky umožňují řezání kovů a kamene,
broušení, odstraňování koroze a čepů a
broušení a opracování ostrých hran a rohů.
Brusky napájené z elektrické sítě posky-
tují maximální výkon. Naproti tomu . . .
Datum: 11.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Jaké fotovoltaické panely
budou dominovat trhu v roce
2020? Kdy přijdou na trh ba-
terie HE3DA?
V roce 2019 velkoobchodní ceny krysta-
lických křemíkových fotovoltaických pa-
nelů zůstávají téměř na stejné úrovni. „V
budoucnosti však lze očekávat další . . .
Datum: 12.11.2019                     ) 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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Postup při výrobě rozvaděčů
provozovaných laiky dle
platné legislativy
Velmi často se v praxi stává, že rozvaděč
nízkého napětí je chápán jako volná sta-
vebnice, kterou můžeme libovolně složit
z jednotlivých komponent. Montážní fir -
ma rozvaděč na stavbě osadí přístroji, pro -
vede veškeré vnitřní propoje, připojí . . .
Datum: 20.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Spínač ví o každém pohybu
Slunce. Dokonce i na DIN liště
Jsou věci, na které se v životě spoléháme
už od nepaměti. Třeba západ slunce. Ne-
beské divadlo může být velmi působivé,
zvláště když představení začíná pokaždé
v jinou dobu. Co ale v případě, že se na
základě přírodních rytmů potřebujete za-
řídit vy sami?  . . .
Datum: 21.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Ostravákům se bude dýchat
zase o něco líp. Z černouhelné
vítkovické teplárny je plynová
Po loňské zkušební sezóně, která dopadla
nad očekávání dobře, bude i letos vytá-
pět domy, průmyslové areály a nemocnici
ve Vítkovicích namísto černého uhlí mno-
hem ekologičtější plyn. Nové ekologické
řešení výrazně sníží emise síry, dusíku . . .
Datum: 22.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Český stát prodal papírnu na
Balkáně. Vipap Videm Krško
ale dál zůstává v našich rukou
V podniku s téměř 400 zaměstnanci a tra-
dicí sahající až do roku 1939 odkoupila
od Ministerstva financí České republiky
96,5 % akcií. Zbylý podíl 3,5 % drží přímo
sama papírna. Vipap Vi dem Krško patří
mezi největší slovinské výrobní . . .
Datum: 23.11.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Interaktivní Smart City ukazu -
je technické prvky inteligent-
ních budov, e-mobilitu, správu
energie a datová centra
Interaktivní mapa ukazuje některá z bez-
pečných, inteligentních a udržitelných ře-
šení, která mohou přispět k vytvoření
komplexního inteligentního města . . .
Datum: 17.11.2019                     ) více na www.volty.cz

O 50 % lehčí: První hybridní
modulární energetický řetěz
Systémy s hybridními energetickými ře-
tězy vyrobenými z oceli a plastu určené
pro dlouhé samonosné pojezdy jsou ble-
skově otevíratelné i uzavíratelné. Jak na
bezpečné vertikální vedení kabelů a hadic?
Firma igus, kterou v Česku výhradně za-
stupuje HENNLICH, vyvinula svůj první . . .
Datum: 18.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Temelín, frekvence 50 Hz, nižší
ztráty v sítích, propojení na zá -
pad: Od sametové revoluce se
energetika zásadně změnila a
za dalších 30 let projde ještě
větší změnou a obrátí se o 180o

V roce 1989 byly české elektrizační sítě
propojeny pouze na východ, dnes . . .
Datum: 19.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné edice Volty.cz 
uvidíte opět na  mezinárodním

strojírenském veletrhu,  u našich
vybraných partnerů a akcí 
a bude také k zakoupení 
na novinových stáncích.
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Tajenka: Sallustius: Alieni appetens, sui profusus. (český překlad v tajence)

Dobývat
(horninu)

Forma 
k odlévání

1. DÍL
TAJENKY

Mezinárodní
označení 
kamionvé 
dopravy

Staré 
vztažné zá-

jmeno

Čaloun

Zkratka
Adamovských 

strojíren

Korýš
Kropicí
nádoby

Chytati

Škodliví
motýlci

Mongolský
pastevec

Stačí

Slovensky
„jak“

Staškovo
jméno

2. DÍL
TAJENKY

Stupňovitý
schod 

v terénu

Druh
tabáku

Římskými
čísly 49

Ruční 
nářadí

(zdrobněle)

Oves
(botanicky)

Domácky
Olga

Neboť
(nářečně)

Zušlechtěná
železa

Jméno
zpěvačky
Pavone

Směrový
úhel PípatiŠtětina

Silné
provazy
Prostředí

Psací
potřeby
Ženské
jméno

Částečně
zorat

Papoušek

Hitlerovo
jméno
Porost
stromů

Směnečný
ručitel
Hora 

v Etiopii

Horská skup.
v Himálaji
Dětský po-

zdrav

Dvanáct
měsíců
Zkratka 

voltampéru

SPZ 
Kolína

Radiolokátor

Podestýlka
(slovensky)

Zvon
(básnicky)

Mravouk

Rival

Název
písmene
Bezhrbý
velbloud

Sídlo
v Čadu
Název

písmene

Stará solmi-
zační slabika

Setina 
hektaru

Značka
americia

Citoslovce
pochopení

Zkr. nemoc.
oddělení

Zkratka býv.
Rud. práva

 Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží tyto dárky:

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

Správné znění tajenky posílejte do 30. 6. 2020
mailem na adresu: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište “TAJENKA WRAP UP“. 

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
1. července 2020 na portálu

www.wrapup.cz / clanky

Pomůcky: ajmak, Amado, Ay, šlik

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma

Wrap Up s.r.o., Zámecká 56, 
Frýdek-Místek

Celý sortiment funkčních obalů na pečivo najdete 
na www.wrapup.cz • www.pytliknapecivo.cz

®
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Nový internetový katalog di-
gitálních řešení ABB Ability
Vylepšený internetový portál poskytuje
ucelené informace o digitální nabídce ABB
pro všechna průmyslová odvětví. ABB spu -
stilo nový internetový katalog digitálních
řešení ABB Ability™. Stránka je koncipo-
vána s maximálním ohledem na potřeby
zákazníků a poskytuje detailní . . .
Datum: 26.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: IIoT brána do světa
automatizace
V dnešním světě chce každý uživatel mít
možnost okamžitého připojení ke strojům
a zařízením a ovládat je bez ohledu na to,
kde se nacházejí. FP-I4C vám poskytuje
plnohodnotný přehled o všech zařízeních
IoT v reálném čase. Díky poskytovaným
údajům můžete rychle reagovat, snížit, . . .
Datum: 27.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Rozšířené portfolio pro digi-
tální podnik pro účinnější vy-
užití digitálních dat
Na letošním veletrhu „SPS – Smart Produ -
ction Solutions 2019“ představí Siemens
nejrůznější aplikace pro konkrétní prů-
myslová odvětví a budoucí technologie
zaměřené na digitální transformaci ve vý-
robním a procesním průmyslu . . .
Datum: 28.11.2019                     ) více na www.volty.cz

HENNLICH reaguje na elektro-
mobilitu novými teplotními čidly
Aktivita ve vývoji a konstrukci elektric-
kých pohonů pro nové technologie elek-
tromobility celosvětově roste. Elektro mo -
bilita také stanovila nové standardy mě-
ření teploty. Kabely senzorů pro zkoušky
v oblasti elektrických motorů a baterií
musí mít zvýšenou dielektrickou . . .
Datum: 29.11.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Projekt bezbateriového senzoru
získal cenu ABB za výzkum
Grant ve výši 300 000 amerických dolarů
získal Ambuj Varshney, který jej využije
na výzkum zaměřený na udržitelnější po-
dobu sítí pro vestavěné systémy (Networ-
ked Embedded Systems – NES) a snad nější
shromažďování průmyslových dat. 33letý
vědecký pracovník, který v květnu 2018 . . .
Datum: 24.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Cybertruck od Elona Muska má
i přes ne příliš vydařené před-
stavení na 150 tisíc objednávek
Měl to být nerozbitný elektrický pick-up s
nerozbitnými skly. Ukázka jejich nerozbit-
nosti se však při oficiálním před stavení
Elonu Muskovi příliš nepovedla, ale to ne-
mění nic na faktu, že si do dnešního dne
tento užitkový elektromobil objednalo . . .
Datum: 24.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Bateriové úložiště Siestorage
v C-Energy Planá zvítězilo 
v soutěži ČEEP
Bateriové úložiště v C-Energy Planá, které
využívá technologii Siemens Siestorage,
má výkon 4 MW a garantovanou kapacitu
2,5 MWh po dobu 10 let a je tak největ-
ším bateriovým úložištěm v České repub-
lice. Minulý týden projekt zvítězil  . . .
Datum: 25.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Informace pro vaše podnikání . . .

. . . a tipy pro vaše cestování
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Plně elektrický trajekt dokáže
na jedno nabití ujet 40 km
Dánský trajekt Ellen vybavený dvěma
elektromotory a obrovskou baterií s ka-
pacitou 4,3 MWh ujede na jedno nabití až
40 kilometrů, což je vzdálenost mezi os-
trovy Ærø a Fynshav. Pojmout má 30 osob -
ních aut a 200 pasažérů. Trajekt je téměř
60 metrů dlouhý, asi 13 metrů široký . . .
Datum: 2.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Infotherma místem námětů 
a diskusí
Stalo se  tradicí, že  druhá polovina ledna
je spojená s termínem konání meziná-
rodní výstavy Infotherma.  Dříve ve Frýd-
lantu nad Ostravicí a v posledních letech
na ostravském Výstavišti Černá louka se
tak každoročně  na Infothermě setkávají
přední výrobci, prodejci . . .
Datum: 8.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Chytrá nabíječka s mnoha
funkcemi do dílny i na cesty
Chytrá nabíječka Voltcraft IPC-8 nabízí
celou řadu užitečných funkcí, které ocení
hlavně ti uživatelé, kteří často využívají
větší množství nabíjecích baterií. Nabízí
nejen obvyklé nabíjení, ale také možnost
testování a obnovení kapacity starších
„unavených“ akumulátorů . . .
Datum: 3.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Navrhujte a tiskněte štítky 
z Vašeho smartphonu!
Nová mobilní tiskárna BradyPrinter M611
píše novou kapitolu v pokračujícím vývoji
identifikačních řešení. Design i těch nej-
komplexnějších etiket můžete nyní snadno
připravit v terénu pomocí smartphonu a
bezplatné aplikace Expresní etikety spo-
lečnosti Brady Corporation a pak je . . .
Datum: 9.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Data do cloudu už ukládá tře-
tina českých firem.  Není to ale
řešení vhodné pro všechny
Výdaje na podnikový software rostou tři
roky v řadě. V roce 2020 dosáhnou v po-
rovnání s tím letošním dokonce dvouci-
ferného zvýšení. Hodně tomu pomáhá
přechod firem do moderního IT prostředí,
mezigenerační obměna softwarového . . .
Datum: 4.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Využití nabíjecích stanic
xChargeIn v chytré domác-
nosti xComfort
Nabíjecí stanice xChargeIn jsou k dispo-
zici ve čtyřech různých verzích, tj. modely
A, X, S a M. Pokrývají celou škálu mo-
žných aplikací – od jednoduchých insta-
lací umístěných na zdi v soukromých
domácnostech až po nabíjecí stanice . . .
Datum: 10.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Proč je rusko-evropský obchod
s plynem politické tabu
Server Nature.com nedávno zveřejnil
úvahu nad tím, proč rusko-evropský ob-
chod s plynem není předmětem velké di-
skuse mezi evropskými politiky. Jak se na
tomto serveru uvádí, každá strana se ve
velké hře mocenské politiky snaží využít
plyn a ropu k ovlivnění té druhé strany . . .
Datum: 11.12.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Siemens a Qualcomm vytvoři ly
první soukromou standalo ne
5G síť v průmyslovém prostředí
Síť páté generace byla testována v auto-
mobilovém showroomu a zkušebním
centru společnosti Siemens v Norim-
berku. V showroomu jsou k vidění auto-
maticky řízené vozíky (AGV), které se
využívají převážně v automobilovém . . .
Datum: 5.12.2019                     ) více na www.volty.cz

SIRIUS 3UG546: Multifunkční
monitorovací relé pro stejnos-
měrné zátěže
Siemens uvedl na trh multifunkční moni-
torovací relé SIRIUS 3UG546 vhodné pro
stejnosměrné zátěže. Nový přístroj je nej-
kompaktnější svého druhu pro stejnos-
měrné zátěže a zajišťuje snadné a přesné
měření výkonu. V průmyslových . . .
Datum: 6.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Kokain ne! Bratr Pabla Escoba -
ra představil skládací telefon
Bratr Pabla Escobara roky pracoval jako
účetní v Medelínském kartelu. Tento kar-
tel v osmdesátých letech minulého stole -
tí zajišťoval globální obchod s kokainem.
Teď Roberto Escobar (71) prostřednic-
tvím své investiční společnosti Escobar
Inc., představil světu skládací telefon . . .
Datum: 6.12.2019                     ) více na www.volty.cz

CES 2020 představí hlavní
trendy, které si dávají za cíl
zlepšit náš svět
CES® 2020, mezinárodní veletrh inovací,
kde se každoročně představují nové ge-
nerace technologií, které si dávají za cíl
změnit svět k lepšímu, začne přesně za
měsíc – 7. ledna 2020. Za svojí padesáti-
letou historii změnil CES způsob, . . .
Datum: 7.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Rating ČEPS na úrovni Aa3 
se stabilním výhledem
Ratingová agentura Moody’s aktualizova -
la ohodnocení akciové společnosti ČEPS
na úroveň Aa3 se stabilním výhledem.
Rating provozovatele české přenosové
soustavy se z dosavadní úrovně A1 s po-
zitivním výhledem zvyšuje na stejnou
úroveň ratingového ohodnocení, . . .
Datum: 30.11.2019                     ) více na www.volty.cz

Stovka fotovoltaických panelů
pro Prostějov. Město si vyrábí
vlastní ekologickou elektřinu
Sportovní centrum prostějovského Domu
dětí a mládeže výrazně sníží svoji spotřebu
elektřiny ze sítě. Část elektřiny si začalo
centrum vyrábět samo, čímž pokryje spo-
třebu objektu zhruba z šestiny. Město tím
jednak vylepší svou uhlíkovou stopu . . .
Datum: 1.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Novostavby musí být od no-
vého roku o pětinu úpornější.
Novému předpisu by nevyho-
věla třetina stávajících domů
Počátkem roku začne platit nový předpis,
který se bude vztahovat i pro budovy s
menší užitnou plochou než 350 m2. Nově
postavená obydlí musí být o pětinu . . .
Datum: 2.12.2019                     ) více na www.volty.cz
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Podejte si  inzerát 
na Volty.cz  zdarma
Snadno do 5 minut!

Jak dlouho vydrží vytištěné ozu be -
né kolo? Předpoví online nástroj
S odpovědí na tuto otázku nyní přichází
společnost igus, která vyvinula kalkulačku
životnosti pro 3D tiskem vyrobená ozube -
ná kola vytištěná z vysoce výkonného pla -
stu iglidur. S novým online nástrojem
obdrží uživatel během několika sekund
konkrétní informaci o předpokládané . . .
Datum: 13.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Kryogenní skenovací mecha-
nismus pomůže vědcům zkou-
mat evoluci galaxií
ABB Canada získala kontrakt ve výši 1,75
milionu dolarů na vývoj skenovacího me-
chanismu pro Kanadskou kosmickou
agenturu (CSA), který by mohl přispět k
průzkumu vesmíru. Kryogenní skenovací
mechanismus se může stát součástí . . .
Datum: 18.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Teplárenství v temně 
zelené Evropě
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně
implementovat balíček klimaticko-ener-
getické legislativy a na obzoru už je další
„utahování šroubů“. Jak může tepláren-
ství obstát v Evropě, která si zvolila dekar-
bonizaci za své hlavní poslání a nehledí
na ekonomické ani sociální důsledky? . . .
Datum: 14.12.2019                     ) více na www.volty.cz

K nám zima zatím nedorazila,
ale máme inovativní řídicí systém
pro lanovky a lyžařské vleky
Švýcarská firma Tscharner Technik vyba-
vuje lanovky a lyžařské vleky řídicími sy-
stémy, které obsahují vlastní software a
bezpečnostní prvky Siemens. Při vývoji
nové verze softwaru bylo navíc aktualizo-
váno vizuální rozhraní. Poprvé bylo . . .
Datum: 19.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Zákazníkům newyorského
obchodního domu Blooming-
dale hrají koledy roboty
Vánoční atmosféru New Yorku pomáhá
vytvářet 12 robotů ABB, kteří jsou hlavní
atrakcí ikonického obchodního domu
Bloomingdale stojícího na Manhattanu
na 59. ulici. Roboty jsou k vidění ve třech
z 12 vánočně vyzdobených výlohách . . .
Datum: 15.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Když se svezete 
ID.eálním autem
Skleněná Manufaktura v Drážďanech, vý-
kladní skříň  společnosti Volkswagen,
hostila ve dnech 12. a 13. prosince jedi-
nečnou akci a pan  Marek Zamarski, ředi-
tel společnosti SECTRON, měl možnost
být u toho. O jakou  akci vlastně šlo?
„Ano, na osobní pozvání pánů Valenty . . .
Datum: 20.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Tajný vojenský radar Duga
Severozápadně od města Černobyl stojí
dodnes tajný vojenský radar Duga. Mezi
lidmi známý také pod označením ruský
datel. Sloužil pro detekci raket ze západu
a když byl aktivní, vydával charakteristický
zvuk, odtud jeho lidový název. Vybudo-
vání této největší stavby svého druhu na
světe přišlo na 7 miliard rublů, v té . . .
Datum: 21.12.2019                     ) více na www.volty.cz

ČEZ a ČEPS zahájili provoz ba-
terie s kapacitou 2,8 MWh
Minulý pátek 13. prosince zahájil v areálu
Elektrárny Tušimice provoz velkokapacitní
bateriový systém k ukládání energie a tes-
tování různých režimů poskytování pod-
půrných služeb pro energetickou soustavu
České republiky. Zařízení spuštěné v rám -
ci výzkumného projektu BAART . . .
Datum: 16.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Ročně je u nás 3 000 požárů 
v rodinných a bytových do-
mech, čtvrtina kvůli elektřiny
Ochranu domu proti požáru nepovažují
mnohé české domácnosti za prioritu. Vět-
šina lidí se také domnívá, že dobře fungu-
jící kouřový alarm je dostačující
bezpečnostním prvkem. Je ale možné
požárům zabránit ještě před jejich . . .
Datum: 17.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Slovensko využívá hydroener-
getický potenciál z 60 %, v Česku
budou vznikat malé vodní elek -
trá rny s kapacitou do 10 MW
Voda je z pohledu energetiky stále glo-
bálně nejvýznamnějším obnovitelným
zdrojem energie. Aktuálně se ve světě
staví na 3700 hydroenergetických . . .
Datum: 12.12.2019                     ) více na www.volty.cz



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – Léto 2020

93

LAPP Austria jede 
na zelené vlně
Fotovoltaika je metoda přímé přeměny
slunečního záření na elektřinu (stejnos-
měrný proud) s využitím fotoelektrického
jevu na velkoplošných polovodičových
fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají
fotovoltaické články a jsou obvykle spojo -
vány do větších celků – fotovoltaických . . .
Datum: 25.12.2019                     ) více na www.volty.cz

I v zimě může trávník, díky
umělému světlu od SGL, růst
Vytvořit a hlavně udržet kvalitní trávník
na fotbalovém hřišti je velmi obtížná
práce, zejména když vezmete v úvahu, že
po něm každý týden běhá 22 hráčů a ma-
síruje ho kopačkami. Odpočinek bez herní
zátěže mu pak dopřejí až v zimě, kdy se
teploty většinou pohybují okolo nuly . . .
Datum: 26.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Svorky pro přívody energií ke
kobotům: Flexibilní a univerzální
Kolaborativní roboty jsou čím dál využí-
vanějším nástrojem v průmyslu nejen u
velkých, ale už i středních a malých firem.
Proto firma igus zastoupená v Česku spo-
lečností HENNLICH vyvinula novou svorku
pro energetické řetězy a ochranné hadice
právě pro kolaborativní roboty (koboty). . .
Datum: 27.12.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Zajímavosti o laserových mě-
řicích přístrojích a ultrazvuko-
vých dálkoměrech
Měřič vzdálenosti nebo také dálkoměr
slouží pro rychlé, jednoduché a přesné
měření vzdálenosti. Při jeho použití tak
zcela odpadá složitá manipulace s běž-
ným svinovacím metrem nebo pásmem.
Práce s dálkoměrem spočívá . . .
Datum: 28.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Ze skladu otrokovické ZŠ
Trávníky vznikla unikátní sno-
ezelenová místnost
Děti ze Základní školy Trávníky v Otroko-
vicích dostaly pod stromeček originální
dárek. Díky iniciativě maminek ze sdruže -
ní rodičů a 90tisícovému příspěvku Nada -
ce ČEZ vybudoval školní psycholog první
snoezelenovou místnost v Otrokovicích . . .
Datum: 29.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Výběr kabelů a instalaci
ideálního kabelového řešení
pro kanadský pivovar má na
starosti LAPP Canada
Velká severoamerická pivovarnická spo-
lečnost nedávno vybudovala nové zaří-
zení o rozloze více než 37 000 m2. Otevřít
se má koncem tohoto roku a bude . . .
Datum: 30.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Tesla podala patent 
na vylepšenou baterii
Nová technologie má fungovat jak pro
elektrická vozidla, tak také jako baterie
pro uchovávání elektřiny určené pro dis-
tribuci v síti. Cílem Tesly je zlepšit nabíjecí
bateriové systémy pomocí chemie. Tesla
v popisu patentu uvádí, že ten pojednáva
o nových bateriových systémech . . .
Datum: 31.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Na kolik vyjde elektřina 
z jednotlivých zdrojů
Minulý měsíc vydala americká poraden-
ská firma Lazard srovnání jednotlivých
typů elektráren podle jejich nákladovosti
podle modelu LCOE (Levelized Cost of
Energy). Tento model nepočítá jen cenu
výstavby elektrárny, ale i náklady na pa-
livo, údržbu, financování a dobu . . .
Datum: 22.12.2019                     ) více na www.volty.cz

Nová platforma na hostování
průmyslových aplikací pro ky-
bernetickou bezpečnost
Siemens rozšířil řadu produktů Rugged-
com RX1500 (Multi-Service Platform) vhod-
ných pro nasazení v průmyslu, distribuci
el. energie i energetice o komunikační za-
řízení Ruggedcom APE (Application Proces-
sing Engine) v nové, výrazně výkonnější . . .
Datum: 00.00.2019                     ) více na www.volty.cz

Český patentový úřad letos
slaví 100 let od svého založení
Loni tomu bylo sto let od vzniku samo-
statné Československé republiky. Letos
toto kulaté jubileum připadá na založení
Československého patentního úřadu. V
roce 1919 byl zřízen patentní úřad a pa-
tentní soud, oba se sídlem v Praze. Rok
1919 je výrazným mezníkem rovněž . . .
Datum: 24.12.2019                     ) více na www.volty.cz
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Miliardy do modernizace a eko -
logie v elektrárně Počerady
Skupina Sev.en Energy hodlá do moder-
nizace a ekologických opatření v hně-
douhelné elektrárně Počerady investovat
miliardy korun, aby zdroj splňoval stále
přísnější limity pro ekologický provoz.
ČTK o tom informovala mluvčí Gabriela
Sáričková Benešová . . .
Datum: 4.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Umělá inteligence diagnostiku -
je rakovinu prsu lépe než lékaři
Podle americké studie vedené společnosti
Google Health dokáže systém umělé in-
teligence lépe předpovědět rakovinu prsu
než lékaři-radiologové. Tým vědců, který
tuto technologii vyvinul doufá, že může
být široce nasazena v diagnostice rako-
viny. Zachycení rakoviny v ranném . . .
Datum: 5.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Postup při výrobě rozváděčů
provozovaných laiky dle
platné legislativy
Velmi často se v praxi stává, že rozváděč
nízkého napětí je chápán jako volná sta-
vebnice, kterou můžeme libovolně složit
z jednotlivých komponent. Montážní fir -
ma rozváděč na stavbě osadí přístroji, pro-
vede veškeré vnitřní propoje, připojí . . .
Datum: 6.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Dnes začíná CES 2020 
Na letošním veletrhu spotřebitelské elektro -
niky – CES, mnohé firmy doufají, že ohro -
mí reportéry, investory a nakonec i spotře -
bitele honosnou směsicí inteligentních asi-
 stentů a inteligentních automobilů, obřích
televizorů a samozřejmě i robotů. Někte -
ré z těchto produktů mohou být v násle-
dujících letech mimořádně úspěšné, jiné
budou pravděpodobně zapomenuty . . .
Datum: 7.1.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Osvětlení zemí a jejich 
ekonomická výkonnost
Noční osvětlení je pro světové ekonomy
mnohem víc než jen dekorace našich ulic
– dokáží poskytnout údaje, které mohou
pomoci určit socioekonomické ukazatele
tam, kde neexistují jiné spolehlivé infor-
mace, například v rozvojových nebo tota-
litárních zemích, kde jsou systémy . . .
Datum: 1.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Životní cyklus komponentů
Správné načasování je velmi důležité,
alespoň to častokrát slyšíme v různých si-
tuacích. Dvě události, které se ve stejném
čase nepřekrývají, se přitom nemohou
navzájem ovlivnit. Přesto se může stát, že
poslední stav může výrazným způsobem
ovlivnit provoz do budoucna. Například
aplikace pravidel a pokynů pro návrh  . . .
Datum: 2.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Svět je nebezpečné místo. 
Pro člověka i pro techniku
Jakoby nestačilo, že jsou naše zařízení rok
od roku složitější a slibují jednu funkci za
druhou, navíc  je dnes potřeba elektro-
niku navrhovat rychle a s důrazem na
maximální úsporu energie i drahocenné
místo na desce. Výsledné řešení musí
také něco vydržet. Nástrah zde máme . . .
Datum: 3.1.2020                     ) více na www.volty.cz

www.tripy.cz
váš magazín & portál o cestování
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ČEPS se jako první připojila 
k platformě TERRE
Mezinárodní platforma TERRE pro zajiš-
tění regulační energie byla spuštěna 6.
ledna 2020. Z osmi evropských provozo-
vatelů přenosových soustav, kteří se na
tomto projektu podílejí, se k platformě
jako první připojila společnost ČEPS.
Spuštění TERRE představuje významný . . .
Datum: 11.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Projekt energetických úspor se
rozběhl. ČVUT ušetří 20 mil. Kč
V devíti areálech ČVUT v Praze startují
stavební a energeticky úsporná opatření,
která sníží spotřebu energie o 20 milionů
korun ročně. Modernizace zajistí i kvalit-
nější prostředí pro studenty a sníží emise
CO2 o 4 125 tun. Projekt je poskytován
formou EPC, kdy se investice splácejí . . .
Datum: 18.1.2019                     ) více na www.volty.cz

ČEPS zmodernizovala vedení
mezi Mírovkou a Čebínem
V rámci modernizace úseku vedení V422
o délce 75 km byly vyměněny izolátory a
fázové vodiče, které se již nacházely na
hranici životnosti. ČEPS dále nainstalo-
vala nová zemnící a kombinovaná zem-
nící lana, proběhla rovněž oprava a
zesílení stožárových konstrukcí . . .
Datum: 12.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Snadná a intuitivní konfigurace
Modulární konektorový systém CombiTac
nabízel možnost online konfigurace již
dříve, nyní ale Stäubli představilo kom-
pletně přepracovaný konfigurátor, který
vás krok za krokem provede sestavením
konektoru přesně podle požadavků dané
aplikace. Online konfigurátor usnadňuje
plánování již od konstrukční fáze . . .
Datum: 19.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Decentralizovaná řešení 
automatizace
Pokročilé koncepty elektrické instalace
přivádějí všechny signály ze strojů do ří-
dicího systému nebo cloudu ekonomicky
nejvýhodnějším možným způsobem. Klí-
čem k nejlepší možné elektrické instalaci
je zvážení všech fází životního cyklu stroje
nebo systému. Výrobci takových strojů . . .
Datum: 13.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Maximální flexibilita pro 
nejrůznější požadavky
Kdo si nechává provádět nebo rekonstru-
ovat elektroinstalaci v domě nebo v bytě,
setká se téměř s jistotou s produkty a ře-
šeními značky Hager. Tato společnost je
celosvětově předním specialistou na
automatizaci budov a na elektroinstalace.
Po celém světě není rozmístěna jen . . .
Datum: 20.1.2019                     ) více na www.volty.cz

S laboratorními zdroji BT-305
má napětí zelenou
Z laboratorních zdrojů se pomalu stávají
programovatelná multifunkční zařízení s
bohatou hlavní nabídkou, grafickým di-
splejem a řadou pokročilých možností.
Těch bývá dokonce tolik, že se v nich za-
číná ztrácet nejen primární účel přístroje,
ale někdy i samotná obsluha. Mnohdy . . .
Datum: 21.1.2019                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nový hlídač izolačního stavu 
z produkce firmy HAKEL, typ
ISOLGUARD HIG95-DELTA
Hlídač HIG95-DELTA přestavuje špičku v
monitorování izolovaných jednofázových
IT soustav ve zdravotnictví. Kontroluje
napájení ve zdravotnických prostorách
skupiny 2. Jedná se o místnosti, kde pře-
rušení napájení může ohrozit pacienta . . .
Datum: 14.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Odolná instalace bez chyb pro
rychlý a bezpečnější servis
Správně označená vedení, kabely a vý-
robky poskytují odborníkům, okamžité
informace o tom, jak instalace funguje a
jak je zapojena. Díky tomu můžete prová-
dět opravy, aktualizace a modernizace in-
stalací rychleji, bezpečněji, s lepším za-
jištěním a nižším rizikem lidské chyby . . .
Datum: 15.1.2019                     ) více na www.volty.cz

MODUS modernizuje výrobu.
Za 18 milionů pořídila nový laser
Modus, největší tuzemský výrobce LED
svítidel, investoval do nového CNC laseru.
Ve srovnání se svým předchůdcem spo-
třebuje třetinu elektrické energie a také
je třikrát rychlejší. Stroj navíc dokáže
řezat ze silnějšího plechu, a firma proto
umí vyrábět i svítidla odolná proti . . .
Datum: 16.1.2019                     ) více na www.volty.cz

Registrace 2. ročníku virtuální
konference Zoom At Technology
Druhý ročník úspěšné virtuální konference
Zoom At Technology vysílané živě z vý-
robních prostor společnosti ZAT v Příbrami
klepe na dveře. Uskuteční se v úterý 4. úno -
ra 2020 od 14. do 15. hodin, k zhlédnutí
bude na webu zoomattechnology.com.
Letos jsme pro vás připravili tři žhavá . . .
Datum: 17.1.2019                     ) více na www.volty.cz

CES 2020 – den první
Z prvního dne veletrhu spotřební elekt-
roniky v Las Vegas vám přinášíme první
novinky: Polštář Motion Pillow, Sluchátka
Shure Aonic 50, Hachi Infinite – přenosný
projektor promění jakýkoli plochý povrch
na dotykovou obrazovku. Projektor inte-
gruje technologii inteligentního vidění a
hlubokého učení a může být ovládán  . . .
Datum: 8.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Notebook odolný podle vojen -
ských standardů váží 870 gramů
Dynabook Europe GmbH představuje
dnes nejlehčí 13,3” přenosný počítač na
světě* s procesory Intel® 10. Generace –
Portégé X30L-G. Notebook s hmotností
pouhých 870 g* byl speciálně navržen
pro uživatele s nejvyššími nároky na mo-
bilitu. Přesto splňuje vysoké standardy . . .
Datum: 9.1.2020                     ) více na www.volty.cz

To nejlepší z CESu 2020
Veletrh CES v Las Vegas dnes končí a my
vám přinášíme jedny z nejlepších produktů
tohoto veletrhu:  Nejlepší notebook:
Samsung Galaxy Chromebook Chrome-
booky spouštějí pouze aplikace Chrome
a Android (a Linux!), což je většina, co uži-
vatelé používají. Samsung Galaxy Chro-
mebook váží něco málo přes jeden . . .
Datum: 10.1.2020                     ) více na www.volty.cz
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LAPP zajištuje rychlou komuni -
kaci mezi roboty v kovárně Viva
Kovárna VIVA zaujímá přední pozici na
poli českého průmyslového kovárenství.
Vyvíjí a vyrábí díly pro významné firmy,
které patří ke špičkám ve svých oborech.
Finální výrobky Kovárny VIVA musí odpo-
vídat těm nejpřísnějším parametrům, a
proto výběr a volba dodavatelů pro . . .
Datum: 24.1.2020                     ) více na www.volty.cz

MVK Fusion = jeden modul
pro maximální rozmanitost
Modul PROFINET/PROFIsafe slučuje tři zá-
kladní funkce instalační techniky:
• digitální standardní senzory a akční členy
• digitální bezpečnostní senzory a akční členy
• IO-Link
Tato kombinace je působivě inovační.
Umožňuje nové a převratné koncepce . . .
Datum: 31.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Industriální turistika zlákala
vloni ve Středočeském kraji
16 tisíc osob
Návštěva některého z výrobních zdrojů
energie a tepla Skupiny ČEZ v České re-
publice si v posledních letech trvale vy-
dobyla místo v kalendářích nejen
tuzemských, ale i zahraničních zájemců o
technickou turistiku . . .
Datum: 26.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Industriální turistika je u nás
mimořádná, Dlouhé stráně vlo -
ni navštívilo přes 93 tisíc lidí
Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
stráně, která je díky své schopnosti aku-
mulovat energii ve vodě mimořádně eko-
logickou a zároveň největší „baterkou“ v
Česku, navštívilo vloni 93.839 lidí. Jde o
druhý nejvyšší počet návštěvníků . . .
Datum: 2.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Jednoduché uvedení 
do provozu
S Cube67 a jeho “machine option mana-
gement” společnost Hermle AG výrazně
snížila čas nutný pro softwarovou údržbu
a podporu. Maschinefabrik Berthold
Hermle AG je jedním z tahounů v oboru
kovovýroby. Stroje z Baden-Württember-
ska používá celý svět. Jejich tvůrci se  . . .
Datum: 27.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Obrábění bez prostojů: Systém
Guiedlok zvyšuje kvalitu a re-
dukuje údržbu
Velká portálová obráběcí centra jsou spe-
cialitou tchaj-wanské společnosti Kao Ming,
výrobce obráběcích strojů. Samonosné
pojezdy dlouhé až 13 metrů jsou výzvou
pro zajištění přívodů energií a médií. Proto
si společnost Kao Ming vybrala systém . . .
Datum: 4.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Očekávání versus realita v digi-
talizaci průmyslu pomocí RTLS
Přestože průmysl 4.0 a digitalizace jsou již
dlouho často skloňovanými tématy, firem
které nové technologie a procesy digitali-
zace v praxi využívají je stále poměrně málo.
Sewio jako výrobce a dodavatel techno-
logie pro digitalizaci pohybu spolupracu -
je od roku 2014 s inovativními . . .
Datum: 6.2.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

ABB a Porsche chtějí podpo-
rovat další rozvoj e-mobility
Společnost ABB, lídr v oblasti průmyslo-
vých technologií, a výrobce automobilů
Porsche s hrdostí oznamují uzavření do-
hody o exkluzivním partnerství, jehož
hlavním úkolem bude společná podpora
e-mobility. Na základě víceúrovňové do-
hody se ABB stává s okamžitou  . . .
Datum: 28.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Proudové kleště Voltcraft 
s ultra tenkými čelistmi
S kleštěmi VOLTCRAFT VC-337 nabízí spo-
lečnost Conrad Electronic první měřicí
kleště s ultra tenkými čelistmi. Uživatelé,
kteří si zvolí kleště VC-337, jsou schopni
snadněji uchopit jednotlivé dráty mezi
kabelovým kanálem a svorkovnicemi než
pomocí běžných kleští. Navíc jsou . . .
Datum: 29.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Vynálezce kolaborativního ro-
bota navštívil Českou republiku
Expert na robotiku, investor a jeden ze
zakladatelů dánské společnosti Universal
Robots vystoupil v rámci konference Ro-
boty 2020 v Brně. Esben Østergaard je dr-
žitelem ocenění Engelberger Robotics
Award, která je ve světě robotiky považo-
vána za Nobelovu cenu. Na konferenci . . .
Datum: 30.1.2020                     ) více na www.volty.cz

Díky hi-tech technologiím
pěstují zdravou zeleninu bez
pesticidů
Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která
by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo
až do nedávné doby téměř nemožné. Po-
slední čtyři roky už čeští spotřebitelé ne-
musejí spoléhat na dodávky čerstvé zele -
niny ze zahraničí – v Česku i na . . .
Datum: 22.1.2020                     ) více na www.volty.cz

DMM6500 není jen ozdobou
stolu. Ostatní multimetry strčí
do kapsy
Umíte si představit život bez multimetru
– pomocníka všech elektrotechniků, který
nás může díky svým rozměrům doprová-
zet na každém kroku? Role takové měřicí
techniky je v praxi prostě nezastupitelná.
Ale jen do chvíle, než začne sama . . .
Datum: 23.1.2020                     ) více na www.volty.cz



Světlo ovlivňuje zdraví 
a vitalitu
Vliv kvality světelného prostředí na biolo-
gické procesy v lidském těle prokázala
celá řada laboratorních experimentů.
Jednu z nejmodernějších praktických ap-
likací těchto poznatků představují plno-
spektrální LED světelné zdroje společnosti
Spectrasol. Ve spolupráci s Platformou . . .
Datum: 9.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Spektrální analyzátory 
– Co byste o nich měli vědět
Spektrální analyzátor reprezentuje elek-
trický signál v rámci konkrétní frekvenční
oblasti. Na rozdíl od osciloskopů, které
mapují signál v čase, spektrální analyzá-
tor zobrazuje průběh signálu v závislosti
na jeho frekvenci. Moderní spektrální
analyzátory pracují s vysoce výkonnými . . .
Datum: 17.2.2020                     ) více na www.volty.cz

ČEPS zahájila modernizaci ve-
dení mezi rozvodnami Nošo-
vice a Albrechtice v MS kraji
Vedení V460 o délce 16,5 km zajišťuje
společně s rozvodnou Albrechtice a ve-
dením V443 mezinárodní propojení s pol-
skou přenosovou soustavou PSE. Jeho
kompletní modernizace zahrnuje výměnu
stožárů včetně základů a výměnu . . .
Datum: 11.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Elektrárna Dlouhé stráně me-
ziročně zvýšila výrobu o 17 %
Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně vloni vyrobila 636,942 milionů
kWh, čímž o více než 17 procent překo-
nala vlastní výrobu z roku 2018. Tato eko-
logicky vyrobená elektřina by pokryla
roční spotřebu přibližně 180 tisíc domác-
ností. „Meziroční srovnání tentokrát . . .
Datum: 18.2.2020                     ) více na www.volty.cz

ABB a Ericsson podporují digi-
tální transformaci průmyslu
Společnosti ABB a Ericsson společně se
společností Swisscom ukázaly, jak snadno
a efektivně lze ovládat roboty na velké
vzdálenosti pomocí 5G sítě. Během led-
nového zasedání Světového ekonomic-
kého fóra 2020 byli světoví lídři svědky
toho, jaké možnosti nabízí komunikace . . .
Datum: 12.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Speciální akce na 5. generaci
střihacích jednotek
Firma Schleuniger a její výhradní zastou-
pení pro ČR, firma Seno spol. s r. o., přichá -
zejí se speciální cenovou akcí na nejno -
vější generaci střihacích jednotek pro
stroje MS9480 s funkcí SmartDetect™. 
Využití zaváděcí ceny je možné jak u pře-
stavby stávajících strojů, tak i při . . .
Datum: 19.2.2020                     ) více na www.volty.cz

UPS 5P s lithium-iontovými ba-
teriemi pro distribuované systé -
my a oblast edge computingu
Společnost Eaton zabývající se řízením
energie dnes oznámila, že na trh regionu
EMEA uvádí svůj stojanový zdroj nepřeru-
šovaného napájení (UPS) 5P, který je vy-
baven lithium-iontovými bateriemi. Zaří -
zení staví na špičkové spolehlivosti . . .
Datum: 20.2.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Dobíječky ČEZ v Moravsko-
slezském a Olomouckém kraji
Z deseti rychlodobíjecích stanic Skupiny
ČEZ v Moravskoslezském kraji využívají
elektromobilisté nejčastěji tu před hote-
lem Orchard v ostravských Fifejdách,
která vloni zaznamenala celkový odběr
17 998 kWh elektřiny. Podobnou popula-
ritu si získalo dobíjecí zařízení ve . . .
Datum: 13.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Nové super tenké 
bezpečnostní relé SFM
Nová řada SFM je dalším revolučním kro-
kem k budoucnosti technologie bezpeč-
nostních relé. Plochý design s výškou
pouhých 7,8 mm umožňuje, aby se bez-
pečnostní aplikace zmenšily ještě více než
kdykoli předtím. Relé SFM disponuje nu-
ceně vedenými výkonnými kontakty . . .
Datum: 14.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Autonomní fasádní modul 
od ČVUT
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT již druhým rokem spo-
lupracuje se společností Fenestra Wieden
na výzkumném projektu Autonomní fa-
sádní modul. Ten by měl fungovat nejen
jako tepelná ochrana, ale také jako zdroj
energie, technické zařízení pro  . . .
Datum: 16.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Kabelová konfekce LAPP pro-
pojuje vlakový zabezpečovač
MIREL VZ1 od společnosti HMH
Vlakový zabezpečovač MIREL je určený
ke sledování bdělosti strojvedoucího,
přenosu informací z traťové části na ná-
věstní opakovač, sledování maximální
rychlosti s ohledem na maximální kon-
strukční rychlost hnacího kolejového . . .
Datum: 7.2.2020                     ) více na www.volty.cz

Mikroelektrárna WAVE splňuje
nejpřísnější emisní limity
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT změřilo emise znečišťu-
jících látek vznikajících při spalování
dřevní štěpky v Mikroelektrárně WAVE 50.
Test prokázal, že automatický kotel vyrá-
bějící zároveň teplo i elektřinu vyhovuje
evropským normám s velkou rezervou . . .
Datum: 8.2.2020                     ) více na www.volty.cz
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18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

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

Jedna strana komerčního
článku s půlstránkovým 
inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

22.000 Kč

více informací na www.volty.cz

26.000 Kč

Půlstránkový nebo
celostránkový inzerát
bez komerčního článku.

Distribuce na veletrzích: Amper (Brno), Sonepar (Hradec Králové), e-Salon (Praha), Infotherma (Ostrava)
Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno). Distribuce v prodejnách 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.






