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úvodník
Vážení čtenáři,

koronavirus je stále mezi námi a zkouší nás... Ne, že bych tvrdil, že jej Čína

vypustila schválně, ale načasování této krize je pro Čínu naprosto ideální. Je

teď ve srovnání se západními státy, jejichž ekonomiky se v souvislosti s pan-

demií dostaly do hlubokého propadu, podstatně silnější a ambicióznější ve

svém záměru získat ve světě větší vliv a respekt. Ostrá slova jejích politiků

tomu nasvědčují. Naopak u nás se v poslední dekádě přehodnocují hodnoty

a priority a Čína si toho nemohla nevšimnout. Nebýt oficiální návštěvy před-

sedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, tak nás Čína vnímala jako

národ jednotně uznávající její politiku a ideologii. Naše oficiální masmédia

komunistickou Čínu moc nekritizují. Kritiku od nich schytává spíše (opět)

USA. Navíc mnoho Čechů vzpomíná na staré časy socialistického Českoslo-

venska s jistou mírou nostalgie, takže k troše totality jsme shovívaví. Staré

americké motto „Live Free or Die“ nebereme zase tak zcela zásadně. 

Tento rok je pro nás testem, na jaké příčce žebříčku hodnot je u nás svo-

boda a demokracie a zda-li si vybereme demagogii a vzrůstající vliv Číny v

závěsu s Ruskem nebo u nás přeci jen převáží hodnoty západního demokra-

tického světa. 

Tento rok však přinesl i jednu zvláštnost na komoditním trhu. Zlato šlo na-

horu, ale s ropou to bylo jako na houpačce. Letos v dubnu, poprvé v historii,

padala cena lehké americké ropy (WTI) tak závratnou rychlostí, že se krátce

po dosažení hodnoty tři dolary za barel začala prodávat už za záporné ceny,

což v praxi znamená, že prodávající musí kupujícímu ještě za ropu zaplatit.

Zní to divně, zvláště u takové komodity, kterou všichni potřebují, ale pokud

obchodník nemá kde ropu us-

kladnit, tak mu nezbude jiná

možnost, než předat tuto

„horkou bramboru“ někomu

jinému. Ve Spojených státech

totiž krátkodobě citelně ubyly

kapacity k uskladnění ropy v

zásobnících, proto žádný ob-

chodník letos v dubnu nechtěl

toto černé zlato vlastnit. Bylo

by hezké, kdyby nám na čer-

pací stanici za natankování po-

honných hmot ještě zaplatili,

ale to se nestalo...

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu

®
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Pracujeme kvalitně a rychle – repasujeme do 7 dnů a po dohodě poskytujeme i možnost expresního odbavení 
Na veškeré repasní úkony poskytujeme množstevní slevy a velkoobchodní ceny
Více než 20 let zkušeností s repasováním baterií 
Záruční lhůta 6 měsíců na pokles kapacity a 24 měsíců na elektroniku a články
Repasujeme baterie do aku, nouzových osvětlení, vysavačů, UPS, zdravotní techniky, geodetických přístrojů, 
čteček čárových kódů, holicích strojků, golfových vozíků, bezdrátových telefonů, potápěčských svítilen, 
airsoftových zbraní, elektrokol a další techniky
Nabízíme i zakázkovou výrobu atypických bateriových packů dle vašich specifikací

doCHÁzí vAŠEmU 
AKU NÁŘADÍ DECH?
REPASUJTE JEHO BATERII U SPOLEČNOSTI
AVACOM A ZÍSKEJTE ZPĚT PLNÝ VÝKON!

Naše prodejny:
Ocelářská 659/5, Praha 9 - Libeň, 190 00 
Zborovská 575/41, Praha 5 - Malá Strana, 150 00
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Na kolik vyjde 
elektřina 
z jednotlivých 
zdrojů?

Největší solární elektrárny 

Větrné elektrárny 

Plynové elektrárny 

Uhelné elektrárny 

Solární elektrárny na střechách továren

Jaderné elektrárny 

Střešní fotovoltaické panely na střechách rodinných domů

Minimální cena prodeje elektřiny při zachování rentability je za 1 MWh v eurech

Studie poradenské firmy Lazard z konce minulého
roku srovnává jednotlivé typy elektráren podle jejich ná-
kladovosti. Využívá přitom modelu LCOE (Levelized
Cost of Energy), která nepočítá jen cenu výstavby elekt-
rárny, ale i náklady na palivo, údržbu, financování a
dobu životnosti. Tato metoda může mimo jiné ukázat,
za jakou minimální cenu se musí prodávat 1 MWh
elektřiny, aby se zdroj během svého provozu zaplatil.

Srovnání jednoznačně ukazuje, že nové jaderné
elektrárny jsou finančně velmi nákladné, jejich výstavba
a příprava projektu trvá deset až dvacet let a je obtížné
je financovat. Ze srovnání pak vycházejí nejlevněji velké
solární parky a za tržní cenu elektřiny na pražské burze,
která se pohybuje těsně pod hranicí 50 €/MWh, můžou
stabilní elektřinu vyrábět plynové elektrárny. 

Z obnovitelných zdrojů se do této ceny vejdou i větrné
elektrárny a velké solární parky, které se v naší republice
těší bohaté státní podpoře mnohonásobně přesahující
samotné náklady na jejich vybudování a provoz.

* Hodnoty se můžou lišit
podle geografického umís-
tění. Navíc je toto srovnání
podle amerických podmí-
nek, které se od těch evrop-
ských mohou mírně lišit.

*

*

*

*
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Jak posílit signál LTE a WiFi

Než začnete přemýšlet o nejrůznějších
opakovačích a zesilovačích signálu, zkuste se
nejdříve zaměřit na jádro celého problému.
Základním stavebním kamenem stabilního
příjmu v tomto případě vždy byla a bude
kvalitní anténa ideálně směrová s úzkým vy-
zařovacím kuželem a vyšším ziskem.  

Máme pro vás elegantní řešení, které za-
ručeně pozvedne kvalitu a rychlost vašeho
internetového připojení. Jedná se o široko-
pásmovou montážní anténu, která je speciál-
ně určená do míst, kde jsou horší signálové
podmínky. Nízká úroveň příjmu se vyskytuje
zejména v horských, nížinných a dalších
specifických oblastech, které jsou v tzv. sig-
nálovém stínu.  

Vhodná anténa řešící vaše problémy má
označení XL7025 od společnosti SECTRON
a pracuje v rozmezí kmitočtů od 698-2700
MHz. Uchycení antény se provádí pomocí
montážní konzole tak, že se upevní na stožár.
Samotná anténa je velmi lehká, váží 450 g, s
montážní konzolí 530 g. Konzole je samo-
zřejmě součástí balení. Konstrukce antény je
převážně z hliníku, čímž je zaručena odol-
nost vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje
případné korozi a bylo dosaženo ideální
hmotnosti. Anténa je chráněna termo-plas-
tovým housingem. Anténu můžete zakoupit

v různých délkách (10 cm a 5 m) s konekto-
rem SMA (m). A protože jsme výrobci, lze si
objednat dodatečnou úpravu jak délky, tak
typu kabelu, aby perfektně vyhovoval pod-
mínkám instalace. 

Všechny parametry antény jsou
vyobrazeny v přiložené doku-
mentaci. Důkazem o preci-
zním naladění antény je
graf VSWR, kde hodnota
nepřesahuje poměr 2:1 v
téměř celém kmitočtovém
rozsahu. Vyznačuje se vyso-
kou směrovostí s vyzařova-
řovacím úhlem < 65°, se
kterou je úzce spjat její vysoký zisk,
který nabývá maximálních hodnot 10 na ně-
kterých kmitočtech dokonce až 15 dBi, viz
2D vyzařovací diagram.  

Vyzařovací diagram 700 mHz

Díky těmto vlastnostem se anténa skvěle
hodí např. pro instalaci k celulárnímu rou-
teru např. na vaší horské chatě nebo v jiných
místech s nedostatečným pokrytím signálu.
Jak bylo řečeno v úvodu, anténa se dá využít

také k zesílení WiFi signálu, avšak zde je
nutno brát v potaz směrovost antény. Anténa

je směrová, což může být v pří-

padě WiFi pokrytí nevýhodou i výhodou.
Dokáže totiž pokrýt pouze určitou oblast,
zato velmi spolehlivě. Výborně se tak hodí
např. k pokrytí vaší zahrady, areálu a jiných
prostor. 

Potřebujete poradit s výběrem vaší an-
tény? Obraťte se na technickou podporu spo-
lečnosti SECTRON: hotline@sectron.cz.
Celou řadu antén naleznete včetně popisů a
grafů na eshop.sectron.cz.  

SECTRON je český výrobce kabelových
redukcí a antén. Prodejce M2M a IoT kom-
ponent. Distributor Gemaltoales, Robus-
tel, Teltonika, Trimble.

máte celulární router (například TP-Link Archer mR200) od svého mobilního operátora o2,
Vodafone, T-moBILE nebo jste si zakoupili router společně se základním příslušenstvím a
systém nefunguje dle vašich představ? máte po domě nebo na zahradě špatný signál WiFi?
Váš internet je velmi pomalý, protože máte v místě příjmu špatný signál? 

SECTRoN s.r.o.
Josefa Šavla 12

709 00 ostrava – mariánské Hory
www.sectron.cz, obchod@sectron.cz
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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. 



Tobias Berner s inovačním systémem
sledování proudu mico Pro

Mico
Pro
mico Pro je inovačním systémem spo-

lečnosti murrelektronik na sledování

prou du o napětí 24 VdC. Jeho modu-

lární de sign umožňuje budovat sys-

témy, které perfektně vyhovují

požadovaným aplikacím, při-

dávají hodnotu výhodným

poměrem mezi náklady 

a přínosy a šetří místo v ří-

dicí skříni. Vypínací chara-

kteristiky patentované

společností murrelektro-

nik zajišťují maximální

využití stroje. další výho-

dou je pak integrovaná

koncepce distribuce po-

tenciálu, která významně

omezuje potřebu kabeláže

v řídicí skříni.

Perfektní systém na sledování proudu
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Napájecí systémy jsou srdcem strojů a sys-
témů, protože zajišťují energii potřebnou pro
provoz. Nadproud nebo zkrat může mít ne-
příznivý účinek na zdroj a může způsobit od-
stavení stroje, výpadek ve výrobě a zvýšené
náklady. Při snaze o zvyšování spolehlivosti
napájecích systémů je nutno zabránit vzniku
těchto problémů. Systém společnosti Murr-
elektronik sestávající z vysoce kvalitních
zdrojů napájení a systémů sledování proudu
Mico Pro je optimálním systémem s vyso-
kým využitím kapacity strojů.

Od svého uvedení na trh v roce 2006 je
inovační systém sledování proudu Mico vy-
užíván v milionech strojů a systémů. Na roz-
díl od dříve používaných miniaturních jisti čů

Mico spolehlivě spíná i v případě kombinace
s dlouhými kabely a jejich malými průřezy
běžnými v rozsahu napětí 24 VDC. To zajišťu -
je dlouhodobou stabilní a bezchybnou ochra -
nu zátěžových obvodů s napětím 24 VDC.

Všechny kanály v instalaci jsou jednotlivě
sledovány ohledně jejich proudového zatížení
pomocí našich patentovaných vypínacích
charakteristik. Vadné kanály jsou jednotlivě
vypínány podle našeho principu včasné de-
tekce závady. Zdroj poruchy, jako je například
přetížení způsobené opotřebenými zátěžo-

vými nebo dokonce zkratovými obvody, je
možno rychle a přesně lokalizovat pomocí
diagnostických funkcí. Po odstranění závady
je postižený kanál znovu k dispozici. Kanály
samozřejmě nejsou vypínány během úmysl-
ných a krátkodobých přetížení, například při
startovacích kapacitních zátěžích. S pomocí
inteligentní komponenty Mico v řídicí skříni
dokáže Murrelektronik rychle a účinně navr-
hovat řešení při odstraňování závad, která
znamenají konec dlouhým prostojům a začá-
tek spolehlivých výrobních procesů. w

způsob umístění 
systému mico Pro
od murrelektronik

mico Pro – online konfigurátor

mico Pro s integrovaným napájecím zdrojem
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Řešení, která perfektně 
vyhovují aplikacím
S cílem plnit rostoucí požadavky automa-

tizačních technologií z hlediska modularity
a miniaturizace rozvinula společnost Murre-
lektronik koncepci Mico ještě dále. Prostřed-
nictvím Mico Pro nabízí Murrelektronik
modulární řešení, pomocí kterého je možno
konstruovat proudové ochranné systémy,
které perfektně vyhovují potřebám uživatelů
v jejich aplikacích. Stanice má přesně ten
počet kanálů, které konkrétní aplikace poža-
duje. Rozsáhlé portfolio nabízí verze s jed-
ním, se dvěma nebo se čtyřmi kanály, které
jsou buď přednastaveny nebo které je možno
flexibilně přizpůsobit dané aplikaci. V bu-
doucnu je pak možno bez jakýchkoli prob-
lémů implementovat rozšíření. V případě, že
je zapotřebí zajistit ochranu pro další kanály,
lze jednoduše připojit další modul.

Při zajišťování spolehlivosti stanic s Mico
Pro pracuje Murrelektronik s vědomím nut-
nosti dosahovat kvality ve všech krocích pro-
cesu. Používáme prvotřídní komponenty
přímo ze stádia vývoje, které jsou extrémně
účinné, a proto netrpí teplotními stresy
během provozu. Důsledkem toho je vysoká
hodnota střední doby mezi poruchami
(MTBF) přes 2,4 milionu hodin. Provádění
zkoušek, jako například pomocí 1 000 zkra-
tových poruch, zajišťuje spolehlivost kompo-
nent i v náročných situacích. Toto vše
poskytuje významně dlouhou životnost a
pravidelnou dostupnost.

Volný prostor v řídicí skříni
Stanici Mico Pro je možno navrhnout s

přesným počtem tenkých modulů potřeb-
ných pro aplikaci s výslednou úsporou místa
v řídicí skříni. Jako další variantu lze integrovat
zdroje napájení speciálně vyvinuté pro systém
Mico. Tyto zdroje nahradí zdrojový modul,
přičemž poskytnou totožné diagnostické
funkce, tedy společné poruchové hlášení, 90 %
včasné varování a řídicí signál pro dálkové
ovládání. Energeticky efektivní zdroje napájení
poskytují až 20 A v paralelním režimu a při-
pojují se intuitivně a rychle pomocí propojek.

Další výhodou, kterou Mico Pro nabízí a
která šetří prostor, jsou moduly distribuce
potenciálu, které ke sledovanému kanálu při-
pojují několik spotřebičů pomocí plus a
mínus kontaktů (+24 V a zem). Tím z řídicí
skříně odpadá distribuce 0 V a nezbytné
svorkovnice, čímž dochází k uvolnění znač-
ného prostoru. Zátěžové spotřebiče jsou při-
pojeny přímo ke každému kanálu a lze je
snadno označit.

Toto vše zjednodušuje instalace v řídicí
skříni a snižuje práce potřebné pro zapojení.
Výsledkem jsou nižší celkové náklady.

Aplikace použitelné kdykoli
v budoucnu 
Pokud máte ve stroji nebo v systému dvě

nebo více řídicích skříní, při použití Mico
Pro již nepotřebujete dva zdroje napájení.
Pomocí inovačních vysokoproudových mo-
dulů (> 10 A) je možno zdroj přenést selek-

tivně z hlavního rozvaděče na vedlejší. Tato
selektivita zaručí, že bude odpojen pouze
kanál zasažený zkratem nebo přetížením.

V automatizačních systémech se stále více
používají energeticky náročné spotřebiče. Také
pro ně poskytuje Mico Pro spolehlivou ochranu.
K výrobkům s krytím IP67 na stroji jsou
ideálním rozhraním silové kabely M12 (kód L),
protože jsou navrženy pro zatížení až 16 A a jsou
společností PI (PROFIBUS & PROFINET In-
ternational) definovány jako standardní.

Murrelektronik nabízí na webových
stránkách www.micopro.murrelektronik.com
pohodlný online konfigurátor, který usnad-
ňuje elektrotechnikům vzájemné spojování
modulárních systémů. Pomocí několika
málo kliknutí myší dokážete sestavit systém
přesně podle svých požadavků od napáje-
cího modulu po požadované moduly Flex
and Fix. Získáte vizuání 3D zobrazení své
jednotky Mico Pro a informace jako požada-
vek na prostor, celkový proud pro výběr
vhodného zdroje a kontrola proveditelnosti,
které zabrání chybám v plánování v této
časné fázi konstrukce.

Investujte do perfektně 
koordinovaného systému
Mico Pro je nezbytnou komponentou pro

napájecí systémy budoucnosti. Murrelektro-
nik nabízí portfolio, které poskytuje jednotný
systém. Ten zahrnuje síťové filtry, zdroje na-
pájení, vyrovnávací moduly a jednotky Mico
Pro, které systém završují jako účinné moni-
tory zátěžových obvodů.
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Inženýři umístili na jeden čip 

Inženýři z mIT navrhli „mozek na čipu“, menší než kousek konfety, který je vyroben z desítek

tisíc umělých mozkových synapsí známých jako memristory – komponenty na bázi křemíku,

které napodobují synapse přenášející informace do lidského mozku.

desítky tisíc umělých 
mozkových synapsí

w
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Při  výrobě memristorů ze slitin stříbra
a mědi, spolu s křemíkem, vycházeli
vědci z principů metalurgie. Když

čipu zadali vizuální úkoly, byl schopen pa-
matovat si uložené obrázky a mnohokrát je
reprodukovat ve verzích, které byly ostřejší a
čistější ve srovnání s obrazy vytvořenými z
čistých prvků.

Jejich výsledky, zveřejněné v časopise Na-
ture Nanotechnology, ukazují slibný nový
design memristoru pro neuromorfní zaří-
zení – elektroniku založenou na novém typu
obvodu, který zpracovává informace způso-
bem napodobujícím neurální architekturu
mozku. Tyto obvody inspirované mozkem by
mohly být zabudovány do malých přenos-
ných zařízení a prováděly by složité výpo-
četní úkoly, které zvládnou pouze dnešní
superpočítače.

„Dosud existují sítě pro umělé synapse
jako software. Snažíme se vybudovat sku-
tečný hardware neuronových sítí pro pře-
nosné systémy umělé inteligence,“ říká
Jeehwan Kim, docent mechanického in-
ženýrství na MIT. „Představte si, že při-
pojíte neuromorfní zařízení ke kameře ve
svém autě a necháte jej rozpoznat světla
a předměty a okamžitě se rozhodnout,
aniž by se muselo připojovat k internetu.
Doufáme, že k provádění těchto úkolů bu-
deme moci použít energeticky efektivnější
memristory v reálném čase.“

Putující ionty
Memristory neboli paměťové tranzistory

jsou základním prvkem neuromorfního po-
čítače. V neuromorfním zařízení by memris-
tor sloužil jako tranzistor v obvodu, i když
jeho fungování by se více podobalo mozkové
synapsi – což je spojení mezi dvěma neu-
rony. Synapse přijímá signály z jednoho neu-
ronu ve formě iontů a vysílá odpovídající
signál do dalšího neuronu.

Tranzistor v konvenčním obvodu přenáší
informace přepínáním mezi jednou ze dvou
hodnot, 0 a 1, a to pouze tehdy, když signál,
který přijímá ve formě elektrického proudu,
má konkrétní sílu. Na rozdíl od memristoru,
jenž pracuje podle gradientu, podobně jako
synapse v mozku. Signál, který vytváří, se
bude lišit v závislosti na síle signálu, který

přijímá. To by umožnilo, aby jeden memris-
tor měl mnoho hodnot ne jen 0 a 1, jako u
tranzistoru. Proto může provádět mnohem
širší rozsah operací než binární tranzistory.

Stejně jako mozková synapse by si mem-
ristor také mohl „pamatovat“ hodnotu spo-
jenou s danou proudovou silou a produkovat
přesně stejný signál, až příště obdrží po-
dobný proud. Odpověď na složitou rovnici
nebo vizuální klasifikaci objektu bude tak
spolehlivější.

Vědci nakonec předpokládají, že memris-
tory budou vyžadovat mnohem méně pro-
storu než konvenční tranzistory, což umožní
výkonná, přenosná výpočetní zařízení, která
se nespoléhají jen na superpočítače, nebo
dokonce na připojení k internetu.

Existující architektura memristorů je však
ve své výkonnosti omezená. Jeden memris-
tor je vyroben z pozitivní a negativní elek-
trody, oddělené „přepínacím médiem“ nebo
mezerou mezi elektrodami. Když je na jednu
elektrodu přivedeno napětí, protékají ionty z
této elektrody skrz médium a vytvářejí „vo-
divý kanál“ ke druhé elektrodě. Přijaté ionty
tvoří elektrický signál, který memristor pře-
náší obvodem. Velikost iontového kanálu (a
signál, který memristor nakonec produkuje)
by měla být úměrná síle stimulačního napětí.

Kim říká, že stávající architektury mem-
ristorů fungují velmi dobře v případech, kdy
napětí stimuluje velký vodivý kanál nebo
silný tok iontů z jedné elektrody na druhou.
Ale tyto konstrukce jsou méně spolehlivé v
případech, kdy memristory potřebují gene-
rovat jemnější signály přes tenčí vodivé ka-
nály.

Čím tenčí je vodivý kanál a čím lehčí je
tok iontů z jedné elektrody na druhou, tím
těžší je, aby jednotlivé ionty zůstaly pohro-
madě. Místo toho mají tendenci bloudit ze
skupiny a rozpouštět se uvnitř média. V dů-
sledku toho je pro přijímací elektrodu ob-
tížné spolehlivě zachytit stejný počet iontů,
a tedy vyslat stejný signál, když je stimulován
určitým nízkým rozsahem proudu.

Inspirace z metalurgie
Kim a jeho kolegové našli cestu z tohoto

omezení tím, že si vypůjčili techniku   z me-
talurgie, vědu o tavení kovů na slitiny a stu-
dovali jejich kombinované vlastnosti.

Inženýři obvykle používají stříbro jako ma-
teriál pro pozitivní elektrodu memristoru.
Kimův tým našel prvek, který by se mohl
slučovat se stříbrem, aby účinně držel
stříbrné ionty pohromadě, a zároveň jim
umožnil rychle protékat k další elektrodě.
Tým nakonec skončil u mědi jako ideálního
legujícího prvku, kvůli jeho schopnosti vázat
jak stříbro, tak křemík.

„Působí jako druh mostu a stabilizuje roz-
hraní stříbro-křemík,“ říká Kim.

Aby vyrobili memristory pomocí jejich
nové slitiny, skupina nejprve vyrobila zápor-
nou elektrodu z křemíku, poté vyrobila po-
zitivní elektrodu nanesením malého
množství mědi, následovaného vrstvou
stříbra. Obě elektrody dali sandwichovým
způsobem kolem amorfního křemíkového
média. Tímto způsobem vytvořili milime-
trový čtvercový křemíkový čip s desítkami
tisíc memristorů.

Jako první test čipu vytvořili šedý obrázek
štítu Kapitána Ameriky. Přirovnávali každý
pixel v obrazu k odpovídajícímu memristoru
v čipu. Poté modulovali vodivost každého
memristoru, který měl relativní sílu vůči
barvě v odpovídajícím pixelu.

Čip vytvořil stejný ostrý obraz štítu a byl
schopen „si pamatovat“ obraz a mnohokrát
ho reprodukovat, ve srovnání s čipy vyrobe-
nými z jiných materiálů.

„Používáme umělé synapse k provádění
skutečných deduktivních testů,“ říká Kim.
„Rádi bychom tuto technologii dále rozví-
jeli, abychom měli rozsáhlejší pole pro
provádění úloh rozpoznávání obrazu. A
jed noho dne bychom mohli být schopni
vytvářet umělé mozky k provádění těchto
druhů úkolů, aniž bychom se připojovali
k superpočítačům, internetu nebo ke
cloudu.“

Tento výzkum byl částečně financován z
prostředků Výboru pro podporu výzkumu
MIT, MIT-IBM Watson AI Lab, Samsung
Global Research Laboratory a National 
Science Foundation.

–r–
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Panasonic Industry: 
Jak dát o sobě vědět v průmyslu

Jak by to bylo jednoduché, pokud by se dal na stránkách časopisu detailně popsat úspěšný projekt. Popsat krok za krokem tech-
nologie a procesy, které zrychlily výrobu, snížily náklady a eliminovaly zmetkovitost. Celý článek by mohl být doplněn obrázky 
s detaily provedení, grafem návratnosti investice a rozhovorem se CEo o úspěšnosti celého projektu. Realita není až tak jednoduchá.
Když pomineme, že bezproblémová implementace nebude vypadat opravdově (nějaký zádrhel se vždycky objeví), reálný popis
nasazení projektu není až tak zajímavý (nebo naopak je někdy velmi vzrušující) a největším nepřítelem je strach z konkurence. 

„Přece neukážeme konkurenci jak dobře
to teď u nás funguje“, je nejčastějším argu-
mentem proč není možné uveřejnit nějakou
fotku, plánek či graf. Je to obava, že konku-
rence se dozví jak lze nějakou situaci vyřešit
lépe a tím ztratíme naši výhodu. Jenže bez
těchto detailů by se z referenčního článku o
úspěšném nasazení nějaké technologie stal
blábol bez konkrétního informačního ob-
sahu.

Jak tedy šířit informace? Není to jednodu-
ché, ale není to také neřešitelné. Někdy se po-
vede získat souhlas i z těch nejvyšších pater

managementu investora a pak je možné daný
projekt publikovat, ale většinou je potřeba se
smířit jen s možností informovat co a jak lze

zrealizovat bez možnosti uveřejnit konkrétní
firmu, kde nasazení bylo úspěšné.

Přes širokou škálu společností Panasonic
realizovaných projektů se jen část dočkala
svého detailního popisu. Většinou lze popsat
jakou technologií lze zlepšit nějaký proces,
ale na přání investora je potřeba vynechat
jméno výrobního závodu a nechat v anony-
mitě i finálně vyráběný produkt. A to už za-
číná být trochu problém jak text zajímavě
zpracovat. Jen tak pro ilustraci zde mohu
uvést střípky, které dokumentují jak se po-
stupovalo.
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Měření a to nejen elektrické
energie
Měření elektrické energie je v dnešní době

téměř samozřejmostí, ale systém pro sběr dat
nejen o spotřebě, ale také o kvalitě elektrické
energie, vyváženosti jednotlivých fází, navíc s
možností připojit a společně sledovat i další
veličiny jako jsou stlačený vzduch, voda, pára
atd., již tak běžný není. V okamžiku nasazení
vám takovýto systém otevře možnosti diagno-
stiky zbytečných ztrát a plýtvání. Je již pak
velmi jednoduché díky porovnání s historií či
paralelní výrobní linkou analyzovat, zda k plý-
tvání dochází technickou chybou či lajdác-
tvím. Vzhledem k detailnímu způsobu měření
lze dohledat konkrétní problém v podobě po-
rouchaného stroje či chybného přístupu ob-
sluhy. Kde je měření, tam je i možnost nápravy.

Duální drivery pro servomotory
Standardním provedením řízení servomo-

torů je samostatná řídicí jednotka pro každý
jednotlivý motor. V případě, že je potřeba řídit
dvě osy volnosti, pak lze nasadit duální drivery.
Tedy řídicí jednotky, které při srovnatelné ve-
likosti dokáží ovládat dva servomotory a ušet-
řit tím nejen finance, ale i prostor ve stroji.
Samozřejmě se všemi benefity, které tato tech-
nologie umožňuje. Jen namátkou zmíním ří-
zení RTEX nebo EtherCAT a u motorů velmi
přesný 23-bitový enkodér (volitelně inkre-
mentální nebo bezbateriový absolutní).

Pro projekt s desítkami os volnosti navíc
v třífázovém 400 V provedení přináší řada
Minas A6 Multi (Book type) benefit v ušet-
ření až 64 % místa (25 mm na jednu osu).
Jedná se o modulární liniové provedení řídi-
cích jednotek s centrálním napájením šíře-
ným po sběrnici bez nutnosti jakéhokoliv
šroubovaného spojení. Výběrem z 18 bez-
pečnostních funkcí je možné implementovat
bezpečnost na specifickou úroveň bez spe-
ciál- ních bezpečnostních PLC a další elekt-

roniky. "Book type" má opravdu podobnost
s knížkou, která se dává do knihovny. Při
rozšiřování systému opravdu postačí novou
"knížku do knihovny zasunout".

Miniaturní senzory
Stavba nového stroje či výrobní linky je

věc náročná, ale přináší radost. Vše je možné
si naplánovat a předem myslet na umístění
detekčních senzorů, motorů i řídicích PLC.
Potíž nastává, pokud je třeba stroj rekonstru-
ovat či modifikovat. Vše je uděláno tak ako-
rát a místa nikde není nazbyt. 

Pro takový případ jsou ideálním řešením
miniaturní senzory s vestavnou hloubkou
pouze 3 mm. Ty se opravdu vejdou téměř
všude a s váhou do 15 g je bezproblémové
umístění i na pohyblivé části stroje. V tomto
případě si musíme, na rozdíl od široké na-
bídky dalších senzorů, poradit bez IO-Link
sběrnice, ale i u takhle malého senzoru lze
volit mezi PNP a NPN nebo variantou s čel-
ním či bočním snímáním.

LMP
„Nahrazení etiketovacího stroje a dvou ink

jetových tiskáren systémem laserového popi-
sování byla nejlepší investice v poslední době,“
jak popisuje šéf správy montážních linek ve
výrobním závodě spotřební elektroniky. Zde
je potřeba poctivě uvést, že s původním za-
řízením nebyly nějaké zásadní problémy, a
přesto nasazení popisovací technologie bez
nutnosti jakéhokoliv spotřebního materiálu
přineslo řadu nesporných výhod. Vyšší rych-
lost popisu umožnila větší propustnost vý-
roby, větší modularita popisu a jeho
průběžné čtení přineslo přesnost již do prů-
běhu výroby a v neposlední řadě přineslo na-
prostou eliminaci spotřebního materiálu. Již
žádné štítky, doplňování inkoustu či logistika
s objednáváním tohoto spotřebního materiá-
lu. „Konečně máme technologii, o které nikdo
nemluví“, dodává nakonec.

Laserové svařování
Při transmisním (propustném) svařování

prochází paprsek laseru prvním materiálem
– ten tedy musí být pro laserové světlo pro-
pustný (vizuálně může být libovolně ba-
revný) – a dopadá na povrch absorbujícího
materiálu. Zde se materiál absorpcí záření
ohřívá a taví (plastifikuje). Přenosem tepla se
zahřívá i první materiál a obě taveniny se
vzájemně mísí. To je velmi krátká definice
jak ke svaru dojde. Jedná se o výrazně kva-
litnější spoj v porovnání s lepením, který je
vytvrzen v řádově kratším čase, a opět i zde
platí, že technologie nepotřebuje žádný spo-
třební materiál. 

To je jen stručný výčet toho co bylo reali-
zováno a detailní popis zůstane pravděpo-
dobně navždy schován pod pokličkou
konkurenční cenzury. 

WAPIC
V rámci průmyslové divize firmy Panaso-

nic byly dříve jednotlivé výrobkové skupiny
(např. elektronické součástky, senzory, svařo-
vací roboty, osazovací automaty, řídicí sy-
stémy apod.) zastoupeny různými prodej-
ními kanály. Panasonic nyní tyto produktové
skupiny slučuje do jednoho širokého portfo-
lia a všechny s průmyslem související aktivity
budou nově zastřešeny značkou Panasonic
Industry. Tomuto tématu, včetně představení
produktových skupin, služeb a klíčových pro-
jektů, se bude věnovat podzimní seriál virtuál-
ních seminářů  WAPIC (Webová Akademie
Panasonic Industry Czech). Vždy v půlhodi-
novém vstupu se bude pozornost věnovat
konkrétnímu tématu zakončeném blokem
otázek a odpovědí. Více informací bude k dis-
pozici na našich stránkách, ale již teď nám
můžete poslat e-mail nebo zavolat a my vás
budeme informovat o konkrétních termínech
a tématech s dostatečným předstihem.  

Luděk Barták, foto: Panasonic
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Stäubli Electrical Connectors předsta-
vuje první sérii zcela nové generace
modulárních konektorů, která umož-

ňuje kombinaci různých typů konektorů pro
silovou elektřinu, signály a pneumatická na-
pojení v manuálních i automatizovaných ap-
likacích s životností až 10 000 spojovacích
cyklů. Lehký moderní design splňuje nej-
přísnější bezpečnostní standardy a umožňuje
snadnou montáž bez jakýchkoliv nástrojů –
CombiTac direqt tak přináší bezpečné, spo-
lehlivé a uživatelsky přívětivé řešení modu-
lárního konektoru se snadnou údržbou pro
celou řadu průmyslových odvětví a různých
aplikací.

Již řadu let úspěšně vyrábí Stäubli Electri-
cal Connectors řadu kvalitních konektoro-
vých řešení kombinujících silovou elektřinu,
signály, data a pneumatické i fluidní spojky
v jednom modulárním konektorovém sy-
stému známém pod značkou CombiTac.

Systém CombiTac nabízí zákazníkům po
celém světě kompaktní řešení modulárního
konektoru, které může být 100% přizpůso-
beno přesným rozměrovým a technickým
požadavkům a zároveň garantuje bezpečnou
a stabilní výkonnost i za těch nejtěžších me-
chanických podmínek v náročném prostředí.

Nyní Stäubli představuje novou generaci
modulárních konektorů v rámci produktové
řady CombiTac a s ní získávají zákazníci ještě
více flexibility při volbě vhodného modulár-

ního konektoru. Aktuálně tak můžete vybírat
ze dvou produktových řad: stávající pod náz-
vem CombiTac uniq a nová řada CombiTac
direqt.

CombiTac uniq je určený pro průmyslové
aplikace s nejvyššími požadavky a nabízí až
100 000 spojovacích cyklů. CombiTac direqt
pružně reaguje na požadavky zákazníků a
představuje modulární konektor s minimál-
ními nároky a náklady na montáž a údržbu.

Systém “click-and-connect” umožňuje
rychlou manuální montáž jednotlivých dílů
bez nutnosti jakéhokoliv nářadí. Díky výrob-
nímu kódování jednotlivých součástí jsou ja-
kékoliv chyby při montáži vyloučeny a ne-
hrozí tak například opačné napojení samčích
a samičích konektorů.

Všechny typy konfigurací, ať už v pane-
lové verzi nebo pro aplikace s ochranným
krytem, garantují spolehlivé napojení pro
signály, silovou elektřinu a pneumatické ko-
nektory se životností až 10 000 spojovacích
cyklů. Během celého životního cyklu zůstá-
vají kontakty maximálně kvalitní a nabízí
konstantně nízký odpor a stabilní výkonnost,
i když jsou vystaveny nárazům nebo vibra-
cím. K dispozici jsou konektory pro střední
a vysoký proud až do 350 A se stupněm krytí
IP2X na samčí i samičí straně,
vybírat můžete i z pneu-
matických spojek až
do 15 bar.

Modulární konektor CombiTac řady uniq
nebo direqt si můžete rychle a snadno na-
konfigurovat z pohodlí kanceláře díky oce-
ňovanému online CombiTac konfigurátoru,
který dále nabízí možnost konektor v dané
konfiguraci přímo objednat.

Obě produktové řady CombiTac najdou
využití v různých průmyslových odvětvích
včetně automatizace, výroby a testování 
v automotive, ve zdravotnickém průmyslu,
při výrobě dopravních prostředků nebo v lo-
gistice – ve všech těchto oblastech nacházíme
řadu aplikací, kde je právě modulární konek-
tor CombiTac tím správným řešením pro vyšší
efektivitu a optimalizaci výrobních procesů.

Stäubli: textilní stroje, 
konektory a průmyslové roboty

Stäubli nabízí inovativní mechatronická řešení ve
třech hlavních oblastech: textilní stroje, konektory

a průmyslové roboty. Společnost byla založena 
v roce 1892 a dnes tato mezinárodní skupina s více
než 5 500 zaměstnanci po celém světě sídlí ve švý-
carském Pfäffikonu. Stäubli má vlastní výrobní zá-

vody a pobočky v 29 zemích a obchodní
zastoupení ve více jak 50 zemích po celém světě.

Jako globální lídr v oblasti konektorů vyrábí
Stäubli konektorové systémy pro všechny typy 

kapalin, plynů a elektrickou energii. Produktové
portfolio divize Electrical Connectors (dříve pod
značkou Multi-Contact) zahrnuje širokou škálu 
výrobků od miniaturních konektorů po vysoce 

výkonná řešení pro energetiku, průmyslovou auto-
matizaci, dopravní prostředky nebo testování 

a měření. V oblasti fotovoltaiky je Stäubli světovou
jedničkou díky originálnímu konektoru MC4. 

Výkonnost našich produktů garantuje unikátní 
patentovaná technologie MULTILAM.

www.staubli.com/electrical 

Stäubli uvádí na trh novou generaci modulárních konektorů 
CombiTac direqt – montáž a údržba 
nikdy nebyly jednodušší. 

Stäubli: nová produktová řada
CombiTac direqt

Nový CombiTac direqt s uživatelsky příjem-
ným systémem napojení “click-and-connect”
a snadnou montáží bez nástrojů. 

Produktové řady CombiTac přináší ještě více flexibility při
volbě toho správného modulárního konektoru.
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Při návrhu našich produktů jsme vždy úzce
spolupracovali s našimi zákazníky po celém 

světě a právě díky jejich zpětné vazbě můžeme 
reagovat na situaci na trhu. 

Dnes tak umíme nabídnout optimální řešení
modulárních konektorů nejvyšší kvality přesně 
dle požadavků zákazníků v kompletní dodávce

včetně kabelové konfekce.

Nová součást naší produktové řady CombiTac
direqt přináší další možnosti a její nabídka 

se bude do budoucna ještě rozšiřovat, 
bok po boku stávajícího řešení CombiTac uniq.

Martin Yiapanas, 
Product Manager CombiTac

“
CombiTac direqt:
• Systém napojení “click–and-connect”

- montáž bez speciálního nářadí
• Signály a silová elektřina (do 350 A)
• Pneumatické spojky (15 bar)
• 10 000 spojovacích cyklů
• Panelová verze i s ochranným krytem

o IP65/67 a IP68/69 kryty (bílý, šedý)
o maximální bezpečnost
o odolnost vůči nárazu a vibracím
o Splňuje standardy pro kolejová vozidla (oheň, kouř)

CombiTac uniq: 
• 100% přizpůsobitelný
• Proud až do 300 A, napětí až do 5 kV
• Silová elektřina, signály, data (Ethernet 10Gbit, koax, 

optická vlákna), termočlánky, bezúkapové fluidní 
a pneumatické spojky (15 bar)

• 100 000 spojovacích cyklů
• Panelová verze i s ochranným krytem

o IP65/67 a IP68/69 kryty (bílý, šedý)
o maximální bezpečnost
o odolnost vůči nárazu a vibracím
o Splňuje standardy pro kolejová vozidla (oheň, kouř)

Stručný přehled produktových řad CombiTac:
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Humanoidní roboti budou vybaveni
citlivou elektronickou kůží
Vědci na mnichovské univerzitě v Německu nedávno vyvinuli elektronickou pokožku, která by mohla napomoci repro-
dukovat lidský pocit doteku v robotech. Tato "e-skin", prezentovaná v článku publikovaném v časopise Sensors, vyžaduje
mnohem méně výpočetní síly než jiné existující elektronické kůže, a může být tedy aplikována na větší části těla robota.

„Naše hlavní motivace pro vývoj e-kůže vy-
chází z přírody a je zaměřena na otázku, jak
lidé interagují s okolním prostředím,“ řekl Flo-
rian Bergner, jeden z výzkumných pracov-
níků, který studii provedl. „Zatímco lidé jsou
převážně závislí na zraku, náš smysl pro dotek
je důležitý, jakmile jsou kontakty zapojeny do
interakcí. Domníváme se, že když dáme robo-
tům pocit doteku, může to rozšířit rozsah in-
terakcí mezi roboty a lidmi - díky čemuž roboti
budou spolupracovat bezpečněji a efektivněji.“

Bergner a další vědci pod vedením profe-
sora Gordona Chenga vyvíjejí elektronické
kůže již přibližně deset let. Zpočátku se sna-
žili vytvářet systémy e-kůže s multimodál-
ními snímacími schopnostmi podobnými
těm u lidské kůže. Jinými slovy, pokusili se
vytvořit umělou pokožku, která by mohla
snímat lehký dotek, tlak, teplotu a vibrace, a
zároveň měli za cíl efektivně distribuovat její
citlivost na různých místech, kde došlo k do-
tekovým interakcím.

„Lidé nemohou rozlišovat pouze mezi růz-
nými druhy dotyků, ale také tam, kde k nim
dochází,“ řekl Bergner. „Kromě replikace této
schopnosti by systém umělé kůže měl udržo-
vat fyzické napětí kontaktů, být škálovatelný
a podporovat integraci s minimálním úsilím.“

Nový systém umělé kůže vyvinutý Berg-
nerem a jeho kolegy je tvořen šestiúhelníko-
vými snímacími moduly. Každý z těchto
modulů má přibližně velikost pětikorunové

w
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mince. Když jsou spojeny, vytvářejí pružné
kousky umělé kůže nebo kožní výplně, které
lze připojit k různým povrchům, plochým i
zakřiveným.

Dosud bylo zjištěno, že elektronické kůže,
které lze aplikovat na velké povrchové plo-
chy, představují významná omezení, pokud
jde o množství dotykových informací dete-
kovaných najednou. Systém vyvinutý Berg-
nerem a jeho kolegy si naopak zachovává
pokročilé snímací schopnosti, aniž by vyža-
doval rozsáhlý výpočetní výkon.

„Tradiční zpracování informací vede k ne-
přijatelně vysokým požadavkům na výpo-
četní výkon, vysokou spotřebu energie,
vysokou rychlost přenosu informací, ztrátu
informací a zpoždění,“ řekl Bergner. „Na
druhou stranu lidé mohou zpracovat hma-
tové informace shromážděné přibližně 5 mi-
liony kožními receptory bez jakéhokoli
velkého úsilí. V naší nedávné studii jsme se
ptali: Jak může lidský smysl pro dotek toho
dosáhnout a jak můžeme v neurovědě toto
pochopení využít ke zmírnění omezení na-
šich elektronických kožních systémů?“

Místo neustálého odesílání informací do
mozku mají receptory na lidské kůži ten-
denci zůstat neaktivní, dokud nezjistí změnu
tlaku dotyku, teploty nebo vibrací. Když de-
tekují změnu, receptory posílají signály, které
se dostanou do mozku a cestují nervovými
vlákny.

V důsledku tohoto procesu lidská kůže po-
skytuje mozku pouze nové informace týkající
se dotyku. Bergner a jeho kolegové důkladně
studovali tento biologický proces a pokusili se
ho replikovat v jejich systému e-kůže.

„V našem systému každá umělá kožní buňka
monitoruje své senzory, aby zjistila změny,“
vysvětlil Bergner. „Když detekují dostatečně
velké změny, pak umělé kožní buňky ohlásí
nové informace do počítače. Naopak, když
nedetekují nic, přejdou do režimu spánku.
Tato operace významně snižuje nároky na
výpočetní výkon.“

Systém umělé robotické kůže vyvinutý
Bergnerem a jeho kolegy je škálovatelný,
efektivní a flexibilní. Počáteční testy ukázaly,
že dokáže zvládnout tok informací souvise-
jících s dotykem v systémech s velkou povr-
chovou plochou, aniž by vyžadoval přizpů-
sobený hardware a naopak mohl používat
pouze standardní počítače.

Bergner a jeho kolegové úspěšně apliko-
vali svou umělou kůži na humanoidního ro-
bota H1. Dokázali pokrýt celé jeho tělo
pomocí 1 260 umělých kožních buněk, které
mají přes 10 000 senzorů, což se nikdy před-
tím nepodařilo.

„Robot H1 pracuje soběstačně pouze se sys-
témy na základní desce,“ vysvětlil Bergner.
„Pokrytí buňkami umělé kůže bylo možné
pouze díky výhodám našeho systému, který
snižuje výpočetní zatížení přibližně o 80 %.“

V budoucnu by vysoce efektivní elektro-
nická kůže mohla být použita pro řadu ro-
botů s vylepšenými dotykovými funkcemi.
Kromě zvyšování bezpečnosti interakcí člo-
věk-robot, což by mohlo být zvláště cenné v
průmyslovém nebo zdravotnickém pro-
středí, by mohly být buňky e-kůže použity k
vývoji nových technologických nástrojů,
jako jsou protézy citlivé na dotyk, inteli-
gentní předměty nebo dotykové obleky.

„Po vyřešení problému zpracování hmatových
informací z e-kůže se nyní můžeme zaměřit
také na zmenšování umělých kožních buněk
a tím dosáhnout vyšší hustoty snímání,“ řekl
Bergner. „H1 by nám díky e-kůži mohl nyní
umožnit zkoumat interakce mezi člověkem a
robotem a ovládání celého těla.“ –r–

Foto: A. Eckert / TUm
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Existuje široké spektrum snímačů, čidel a
signálů, které lze pomocí patentovaného sys-
tému konektorů ALMEMO® připojit do jaké-
hokoli měřicího přístroje ALMEMO®. Přitom
není zapotřebí žádné programování, protože
všechny snímané údaje jsou uloženy v přípoj-
ném konektoru a tím se měřicí přístroj při za-
pojení konektoru automaticky nakonfiguruje.
Pomocí paměti konektoru (EEPROM) lze
všechna čidla kalibrovat, upravovat a opatřovat
jednoznačným označením. Toto individuální
označování snímačů činí strukturu měření pře-
hlednou a zabraňuje záměnám. Chyby čidel
jsou opravitelné v konektoru, tzn., že se jedno-
duchá čidla stávají přesnými snímači naměře-
ných hodnot.  Pro kombinované snímače, např.
teploty a vlhkosti vzduchu, je zpravidla zapo-
třebí pouze jeden společný konektor. Napro-
gramovaný konektor lze ochránit pomocí
odstupňovaného číselného zablokování.

Pro nejrůznější aplikace je k dispozici více
než 60 standardních rozsahů měření, např.
měření: teploty, vlhkosti, proudění, průtoku,
tepelného toku, tlaku, otáček, frekvence, od-
poru, proudu, napětí, síly, tenzometru,
dráhy, pH, redoxního potenciálu, vodivosti,
O2, CO2, CO, O3 atd. Maximální a mini-
mální hodnoty jsou ukládány automaticky.

Naměřené hodnoty lze zprůměrovat pro
jednotlivá měření, pro výstupní cyklus nebo
pro celou dobu měření, mezní hodnoty lze
kontrolovat pomocí programování
max./min. hodnot. Naměřené hodnoty jsou
opravitelné v nulovém bodě a mohou být
upravovány pomocí faktoru, základní hod-
noty, exponentu a fyzikální jednotky.

Některé funkce se aktivují až s odpovída-
jícím konektorem, datovým kabelem nebo
modulem. V případě čidel vlhkosti se auto-

maticky vypočítá rosný bod, směšovací
poměr, tlak páry a entalpie. V případě mě-
ření pomocí vlhkoměrů, snímačů dynamic-
kého tlaku a snímačů rozpuštěného kyslíku
může být aktuální tlak vzduchu zadán nebo
kompenzován automaticky přes snímač
tlaku. Při měření dynamického tlaku, pH,
vlhkosti vzduchu, rozpuštěného kyslíku a vo-
divosti lze kompenzovat vliv teploty. V pří-
padě průtokových čidel je možné pro měření
objemového průtoku zadat průřez potrubí.
Pro speciální čidla existuje konektor s inte-
grovanou přizpůsobovací elektronikou.

Přístroje jsou vybaveny AD převodníkem
s vysokým rozlišením, digitální linearizací (u
snímačů Pt100 podle nové teplotní stupnice
ITS 90) a digitální kalibrací. Optimální kom-
penzace referenčního spoje je zajištěna pro-
střednictvím přesných termistorů v pružině
pouzdra. Vstupy měření, napájení a rozhraní
jsou odděleny galvanicky.

Dataloggery ALMEMO® jsou vybaveny
vnitřní nebo externí pamětí. Paměť lze kon-
figurovat jako lineární nebo kruhovou.
Paměť přístroje je možné vyčítat selektivně
podle času a čísla.  

Měřicí a výstupní cykly jsou volitelné ne-
závisle, lze si vybrat výstup nebo uložení na-
měřených a průměrných hodnot, jakož i
minimálních a maximálních hodnot. 

Všechny měřicí přístroje jsou adresova-
telné přes rozhraní a tím je lze síťově propo-
jit. Pomocí kabelu nebo bezdrátově je možné
propojit až 100 přístrojů. 

Analogová nebo digitální rozhraní nejsou
instalována v přístrojích, ale v přípojných ko-
nektorech, popř. kabelech. Podle požadavku
lze připojit nejrůznější adaptéry, např.: ana-
logové výstupy, různá rozhraní (RS232,
RS422, LWL, current-loop, Ethernet, Blue-
tooth), alarmová čidla nebo aktivační vstupy.
Data lze přenášet také přes modem pro pev-
nou síť (analogová a ISDN) nebo přes mo-
bilní modem pro dálkový přenos s max.
přenosovou rychlostí 9600 Bd.

Pro tiskárny nebo tabulkové procesory jsou
k dispozici vhodné výstupní formáty. Pro gra-
fické znázornění a vyhodnocení naměřených
dat jsou k dispozici různé sady programů.

AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o.

ALMEMO® Měřicí systém 
Pouze jeden měřicí přístroj pro všechna čidla
Systém ALmEmo® sestává z měřicího přístroje ALmEmo® a z inteligentních připojitelných konektorů ALmEmo® pro pří-
slušný snímač. K dispozici jsou nejrůznější provedení přístrojů od 1-kanálového měřicího přístroje až po zařízení na sběr
naměřených údajů s více než 1 000 měřicími místy. Většina měřicích přístrojů řady ALmEmo® se liší pouze v provedení
(ruční přístroj, stolní zařízení, 19"-zařízení, panelový přístroj, převodník...), v počtu měřicích vstupů (1...250), v indikačních,
výstupních a obslužných prvcích, jakož i v napájení.

www.ahlborn.cz
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Světový výrobce napájecích zdrojů
mEAN WELL informuje o vlastnostech
nově vyvinutých zdrojů konstantního
výkonu pro LEd osvětlení.

Srostoucím objemem LED aplikací po-
stupuje vývoj jejich napájení doplně-
ním standardních typů napěťových a

proudových zdrojů třetím typem – zdrojem
konstantního výkonu. Dle specifik použití
vyhovují rozdílným typům svítidel spínané
zdroje různého provedení, parametrů a
funkcí. Při návrhu vstupuje do úvahy množ-
ství okolností, krom elektrotechnických také
vnější vlivy prostředí, rostoucí tlak na poměr
výkonu a rozměrů napájecích zdrojů, účin-
nost, spolehlivost, bezúdržbovost a plnění
aktuálních bezpečnostních norem. V sorti-
mentu LED zdrojů tak existují tisíce typů a
ne vždy je výběr pro nezainteresovaného de-
signera jednoznačný. Proto MEAN WELL
hledal řešení v podobě užší skupiny univer-

zálních LED zdrojů schopných pracovat s
různými typy zátěží a přitom ekonomicky
dostupnějších, rozměrově přijatelných, spo-
lehlivých, bezpečných modelů.

Nová generace XLG zdrojů má ulehčit
výběr LED zdroje, snížit tak časovou kapa-
citu návrhu i skladovou pestrost dodavate-
lům, při současném snížení prostorových i
finančních nákladů projektu a zachování
spolehlivosti a bezpečnosti napájecí části. 

XLG řada spínaných LED zdrojů pokrývá
výkony 25~240 W a nejmenší model má
délku a šířku obalu na platební kartu.
Všechny XLG typy, lišící se výkonem, vý-
stupním rozsahem napětí, možností nasta-

vení výstupu nebo možností stmívání, mají
krytí IP67, široký rozsah vstupu (AC
100~305 V), ochranu proti přepětí 6/4 kV
(na přání 10/6 kV), záruku 5 let a životnost
více než 50 000 hodin danou volbou kvalit-
ních prvků a přísnými továrními povýrob-
ními testy. 

Volba konkrétního XLG typu z řady ko-
responduje s aplikací, přitom rozsah použi-
telnosti vybraného modelu je širší než u
dosavadních typů LED zdrojů. Mezi průlo-
mové LED zdroje patří XLG typy s koncepcí
konstantního výkonu. Z teorie zdrojů jsou
známy zdroje napětí (CV) a proudu (CC).
MEAN WELL vyvinul zdroj konstantního
výkonu (CP) s cílem rozšířit použitelnost,
snížit tím pořizovací náklady aplikace a mj.
také zachovat parametry svítidla při změ-
nách teplotních podmínek.

Pro praktickou ukázku univerzálnosti
XLG může sloužit aplikace se třemi druhy
zátěží, kde je požadavek na stmívání: LED

Nové generace 
spínaných 
napájecích

zdrojů 
XLG 
pro 

LED 

Napájecí zdroj XLG-25-AB 
s konstantním 
výkonem



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2020

25

pásek (běžný, s rezistory), LED pásek prou-
dový, LED čip. V uvažované aplikaci je dále
zákazníkem požadována nepřítomnost flikru
(PWM výstup zdroje) namáhajícího zrak,
způsobujícího rušení při záznamu kamerami
a ohrožujícího bezpečnost práce s rotujícími
částmi. Při napájení LED pásku s rezistory
na jeho jm. příkon zdrojem CV nebo CP na
první pohled není rozdíl zřejmý. Ukáže se v
okamžiku zapnutí svítidla nebo při změnách
pracovních teplot. Tehdy zdroj CP udržuje
světelný výkon svítidla konstantní.

Benefity zdroje typu CP lze pozorovat při
stmívání LED pásků s rezistory. V ČR je mezi
mnoha designéry LED osvětlení stále aktuál-
ní trend používat při požadavku na stmívání
LED pásků s rezistory z důvodu dostupnosti
zdroj CV+CC v režimu proudového zdroje s
možností řízení výstupního proudu signá-
lem (např. 0~10 V). Nelinearita stmívání,
mrtvé řízení, blikání na dolní mezi, skoky v
řízení k nule a další negativní jevy jsou při
takovém použití mylně považovány za vlast-
nost aplikace. Na horním grafu je patrné, že
zdroj v proudovém režimu (červená křivka)
dodává při řízení signálem Ur už od třetiny
povelu  max. proud 350 mA. V praxi to
znamená, že při otočení ovládacího prvku
na třetinu už bude svítidlo svítit plným
jasem. Na řízení jasu od 30 do 100 %
již zdroj proudu nebude reagovat
(mrtvé řízení). Zdroj  konstantního
výkonu (CP) reaguje na Ur plynule
v celém rozsahu (pro Ur < 3~5 %
výrobce proud nedefinuje, je to
min. krok z vypnutého stavu). 

Při vhodné volbě XLG,
obecně zdroje konstantního
výkonu, k LED páskům s
rezistory tak lze komfortně
stmívat bez flikru. Při změ-
nách výstupu řídícím signálem do-
chází u CP zdroje ke změně

výstupního výkonu, tedy současně napětí i
dostupném proudu. Použití zdroje konstant-
ního výkonu pro zátěž typu LED čip a prou-
dového LED pásku je podobné.
Předpokladem je, aby LED zátěž umožňo-
vala stmívání, tj. posun pracovního bodu po
V-A charakteristice. Vhodný zdroj CP je ta-
kový, který dodá energii ve všech požadova-
ných pracovních bodech LED zátěže. Zdroj
CP může být před připojením svítidla nasta-
ven na hodnotu jm. proudu LED. Stmívání

změnou výstupního výkonu řídícím signá-
lem (např. 0~10 V) je plynulé v celém roz-
sahu stmívací křivky, bez rušivých jevů.

Počáteční nevýhodou zdroje konstant-
ního výkonu je vyšší náročnost vývoje na
straně výrobce. Výhodami jsou následně užší
řady LED zdrojů díky adaptivitě různým
typům LED svítidel. Tímto jsou sníženy ná-
klady na skladové položky a usnadněny pod-
mínky pro odstranění případné poruchy.
Zdroje konstantního výkonu najdeme u
MEAN WELL také v řadách LDC, HBGC
nebo výkonnějšího modelu HVGC.

V řadě XLG zdrojů jsou typy schopné
pracovat jak v proudovém tak v napěťovém
režimu (CV+CC) s výstupními hladinami 
12 V nebo 24 V. Vynikají malými rozměry
danými miniaturizací provedení a dobrým
poměrem cena/výkon. Jsou tedy vhodnou
alternativou pro běžně používané osvědčené
CV+CC provozované v proudovém režimu.
Pro aplikace se sériovým uspořádáním LED
prvků a tedy potřebou vyššího výstupního
napětí jsou určeny XLG typy L, M, H.

Pro všechny typy XLG zdrojů platí, že
jsou navrženy s širším rozpětím výstupních
napětí a proudů pro přizpůsobení výstupu
požadavkům aplikace. V návrhu zdroje vý-
vojáři MEAN WELL počítali i s okolnostmi
typu silný mráz, kdy jsou parametry LED
prvků výrazně posunuty a některé typy LED
zdrojů detekují chybně přetížení. Provedení
zdrojů plní požadavky na odolnost proti rá-
zovému napětí 6KV/4KV (na přání
10KV/6KV) a jejich řídící vstup je od ostat-
ních částí zdroje galvanicky oddělen. Posky-
tují tak větší možnosti použití jednoho
zdroje pro různá svítidla a navíc plynulé
stmívání mnoha typů zapojení.

Zdroje XLG mají pětiletou zá-
ruku, odhad 50 000 pracovních
hodin bez poruchy, jsou zaříze-
ními tř. II a při nastavení nulo-
vého jasu odebírají méně než 

500 mW. Jejich provedení splňuje
požadavky IP67. Pro omezení ná-

kladů na projekt, větší univerzálnost
a úplné využití potenciálu zdroje i

LED dodává nově MEAN WELL XLG
zdroje konstantního výkonu, proudu i

napětí coby efektivní a ekonomické řešení
napájení LED aplikací.

www.mean-well.cz
autor: Ing. Libor Machan

Model 12V 24V varianta L varianta M varianta H
XLG-25 250-1050mA
XLG-50 530-2100mA
XLG-75 5A 3,1A 350-1050mA 650-210mA
XLG-100 8A 4A 350-1050mA 875-2780mA
XLG-150 12.5A 6.25A 350-1050mA 700-2100mA 1400-4100mA
XLG-200 16A 8.3A 350-1050mA 1750-5500mA
XLG-240 350-1050mA 700-2100mA 2200-6600mA

Porovnání průběhu výstupního proudu napájecích
zdrojů CP a CV+CC při stmívání

Výstupní parametry napájecích zdrojů řady XLG
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Vypíná vám
proudový

chránič 
zbytečně?

Vypíná vám
proudový

chránič 
zbytečně?

Použijte jednomodulové 
proudové chrániče BoNEGA 
s nadproudovou ochranou (6 kA).

Použijte jednomodulové 
proudové chrániče BoNEGA 
s nadproudovou ochranou (6 kA).

Ideální jištění elektrických obvodů
V odborné veřejnosti panuje shoda, že ideální
ochrana elektrických obvodů nastane, když je
každý okruh chráněn samostatným jističem a
proudovým chráničem. Zamezí se tak součtu re-
ziduálních proudů z několika obvodů. Takové
řešení kombinovaných přístrojů již existuje ve
dvoumodulovém provedení celá řada. Jde o tzv.
2P RCBO, někdy nazývaný také jako „chráničo-
jistič“ či „jističochránič“. Tato dvoumodulová
konstrukce je však vhodná zejména pro prů-
myslové užití, neboť zabírá relativně mnoho
místa v rozvaděči. V roce 2011 přišla firma 
BONEGA na trh s unikátním až 15 kA prove-
dením tohoto dvoumodulového přístroje (PEP
15PJ) a navíc s unikátní signalizací poruchy jis-
tiče a chrániče pomocí dělené páčky.

Nyní nově v rozměrech 
jen klasického jističe
Miniaturní provedení v jed-
nomodulové šířce odpovídající
normě ČSN EN 60898 (vhodné
pro bytovou výstavbu) však se
skutečně vyhovujícími parametry
doposud nebylo. Vývojový tým spo-
lečnosti to přijal jako velkou výzvu a
jako první na světě společnosti BONEGA
přinesl takovýto plnohodnotný kombino-
vaný přístroj (chráničojistič) jen ve velikosti
běžného jističe.
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Výjimečné parametry
Na rozdíl od dosavadních konkurenčních přístrojů chráničojistič
BONEGA PEP-6PJe skutečně dosahuje díky celosvětovým patentům
vypínací schopnosti 6 kA až do 32 A jmenovitého proudu, což je při
takové miniaturizaci naprosto unikátní.

Podobné výrobky v těchto rozměrech nedosahují ani normou po-
vinné vypínací schopnosti 4,5 kA a neměly by být vůbec na trhu. Za
zamlčení této informace (musí být součástí potisku přístroje) byly
takové neodpovídající přístroje staženy z některých evropských trhů.

Vyhodnocení reziduálního proudu je u chráničové části tohoto
1P RCBO BONEGA elektronické a přístroj odpíná i nulový vodič.
Ovládání středního (pracovního) vodiče „nuláku“ probíhá tak, že při
zapínání dojde nejprve k sepnutí „N“ a pak teprve fáze a při vypínání
dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve „N“. Je to z důvodu
vyšší bezpečnosti. „N“ obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až
do skončení vypnutí.

Přístroj dokáže pomocí patentované mechaniky upozornit na to,
že k vypnutí nedošlo ručně, ale díky vzniklé poruše v obvodu (po-
mocí středové pozice vypínací páčky).

Zachování praktických předností jako mají ostatní
přístroje BONEGA
o možnost napojení příslušenství jako jsou napěťové či podpěťové

spouště, signalizační kontakty
o optická signalizace stavu kontaktů
o barevné páčky podle hodnot jmenovitých proudů
o propojitelnost s jinými přístroji pomocí speciálních lišt
o uživatelský popisek přímo na přístroji
o příznivá cena
o 3 roky záruka
o a další

Schopnost sehrát v elektrickém obvodu AC 230 V 
roli přepěťové ochrany (stupeň D)
Jak je toho dosaženo? V přístroji je implementován malý varistor,
který zvládá dříve popisovaný stupeň “D”, nově označován jako stu-
peň III. Nenahradí pochopitelně stupeň II či dokonce stupeň I, ale
jistě ochrání spotřebiče před malým přepětím. Pokud navíc tako-
vému elektrickému obvodu předchází stupeň I a stupeň II, tak se
tímto přístrojem docílí velmi spolehlivé napájení. V obvodech chrá-
něných proudovým chráničem s nadproudovou ochranou BONEGA
tedy není nutná přepěťová ochrana typu D (III).

Další výhody
o blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče
o snadné montážní sestavování v rozvaděči s n vodičem vlevo
o uživatelský popis přímo na tělese přístroje chráněný odklápěcím

okénkem s aretací
o snadná návaznost příslušenství z levé strany přístroje
o možnost připojení i hliníkových vodičů
o provedení nejen v typu „AC“, ale i „A“
o ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi
o unikátní konstrukce svorek
o podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště
o snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty
o dvě místa pro montážní popis
o libovolná montážní poloha
o západka s krajní aretací
o odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek
o mimořádně pevné provedení svorek
o rychlé vyjmutí RCBO z DIN lišty, i když jsou propojeny lištou
o výjimečná pevnost tělesa RCBO
o velmi lehký chod páčky při zapínání
o vyšší krytí IP
o zamezení vypadnutí šroubů ze svorek RCBO
o připevnění i na DIN lišty s rozdílnou tloušťkou
o možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto
o barevné ovládací páčky

bonega.cz
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Sedna Design/Elements 
nové stylové vypínače a zásuvky

dejte tvar svým představám!

zákazníci hledají pro svůj interiér moderní produkty, ocení vzhled ušlechtilých materiálů kamene, dřeva, skla
nebo kovu. A samozřejmě preferují dobrou cenu. Produktová řada vypínačů a zásuvek Sedna design/Elements
společnosti Schneider Electric splňuje tyto představy a navíc přináší i další vylepšení pro profesionály.

Produktová řada 
Sedna Design/Elements
je nová generace vypínačů 
a zásuvek. Drobné technické
detaily a vychytávky pod-
statně zjednodušují a zkra-
cují dobu montáže, zvyšují
komfort montáže i spolehli-
vost. Ocení je profesioná-
lové i kutilové.

Rámečky Sedna Design/Elements
Krycí rámečky jsou dostupné až v pětinásobném provedení a lze je po-
užít jak pro horizontální, tak i vertikální montáž, a to do zapuštěných
i povrchových krabic. Díky speciální membráně, která chrání mecha-
nizmus před průnikem vody, jsou všechny
rámečky Sedna Design navíc kompatibilní
i s přístroji Sedna v krytí IP44. 
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Sedna Design/Elements 
– volba profesionálů
Řada Sedna Design nabízí 
4 barvy a řada Sedna Elements
až 9 různých designů vzhledu
kamene, dřeva, skla nebo kovu.
Barvy přístrojů a krycích 
rámečků obou řad lze mezi
sebou libovolně kombinovat 
v mnoha variantách.

Mechanizmy Sedna Design/Elements
Mechanizmy Sedna jsou dostupné v bezšrou-
bovém provedení a to včetně zásuvek, což
profesionálům zkracuje čas montáže, a při-
tom zaručí stoprocentní upevnění vodičů. 
Na zadní straně přístroje naleznete schéma

zapojení a nákres sepnuté polohy spínače.
Profesionál rovněž ocení kompaktnost me-
chanizmů Sedna. 

Hloubka zapuštění spínačů je pouhých 
24 mm a je možné je montovat i do nízkých
panelákových krabic. Kovový montážní rá-

meček s prolisy je robustní a jeho postranní
západky usnadní vyrovnání až pěti přístrojů
vedle sebe. 

Spínače a tlačítka jsou dostupná i ve ver-
zích s modrou orientační nebo červenou sig-
nalizační LED kontrolkou.

Další přístroje Sedna Design/Elements
V nabídce naleznete univerzální otočné LED stmívače, které lze použít pro stmí-
vání běžných, halogenových i LED žárovek. Unikátní vlastností je možnost pro-
pojit stmívače paralelně s obyčejnými tlačítky a stmívat světlo z více míst pomocí
těchto tlačítek. Stejně tak je i pro LED osvětlení určen pohybový detektor. Je inte-
grován do spínače a zátěž lze tak ovládat i manuálně.
V sortimentu naleznete i USB nabíječky typu A+C 2.4A, unikátní držák na mobilní
telefon, zásuvku s vyrovnaným potenciálem pro zdravotnictví, ucelený rozsah TV 
a datových zásuvek a další příslušenství.

www.se.com/cz
www.vypinac.cz

Podívejte se 
na promo video
a další technická
videa.
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„Přirozeným vývojem se z  ELKOV
elektro stává multioborový velkoobchod.
Kromě dodávek elektroinstalačního materi-
álu a svítidel dnes prodáváme také ruční a
elektrické nářadí od hobby produktů až po
vysoce profesionální značky nářadí pro
všechna řemesla. V našem sortimentu je za-
stoupeno 25 renomovaných výrobců nářadí,
např. Milwaukee, DeWALT, WIHA, Knipex.
Zákazníkům nabízíme také bezpečné ulo-
žení zásoby elektromateriálu na stavbě 
v našich mobilních skladech a jejich prů-
běžné zásobování.

V posledních letech jsme se začali zabý-
vat i prodejem fotovoltaických kompo-
nentů a novinkou v našem portfoliu jsou
dobíjecí stanice pro elektromobily. 

Díky akvizici společnosti VARNET mů-
žeme nově zákazníkům nabídnout špičkové
služby v oblasti bezpečnostních technologií“,
říká Michal Vodička, předseda předsta-
venstva společnosti ELKOV elektro.
Za posledních několik let se ELKOV

elektro propracoval mezi špičky i v oboru

osvětlení a dnes realizuje projekty od nasvět-
lení bytů a rodinných domů, přes projekty
veřejného osvětlení až po osvětlení velkých
průmyslových, historických či obchodních
center. V našich projektech používáme mo-
derní LED technologie, které umožňují
dosud nevídané věci, jako například biody-
namiku osvětlení – řízení intenzity a teploty
osvětlení.

Pro své zákazníky buduje ELKOV elektro
na vybraných pobočkách Lighting studia,
která nabízí nejen možnost výběru z vystave-
ných světel, ale především profesionální
pomoc s výběrem správného osvětlení. Tým
zkušených pracovníků poradí s  výběrem
nejen z široké nabídky vystavených světel, ale
i z katalogů mnoha českých i zahraničních vý-
robců. Cílem je navrhnout takové osvětlení,
které skloubí estetickou i funkční stránku
s  ohledem na osobní preference i finanční
možnosti zákazníka. Správně navržené osvět-
lení pak dotváří atmosféru celého prostoru 
a ovlivňuje výkonnost i psychiku člověka.

Pokud renovujete nebo stavíte, vyplatí se
navštívit Lighting studia firmy ELKOV
elektro a poradit se s odborníky. 

Více informací a adresy Lighting studií
najdete na www.elkov.cz/lighting-studia.

ELKOV elektro
multioborový velkoobchod 
pro profesionály i domácí kutily
ELKoV elektro působí na trhu s elektroinstalačním 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.

Zaměřujeme se zejména na oblasti:

• kancelářského osvětlení,
• průmyslového osvětlení (výrobní haly,

logistická centra, garáže),
• veřejného osvětlení (uliční, parkové,

slavnostní, ambientní atp.),
• osvětlení pro obchodní centra, hyper-

markety a supermarkety,
• osvětlení sportovišť a wellness center,
• osvětlení nemocničních a zdravotnic-

kých zařízení,
• osvětlení škol,
• osvětlení bytů a rodinných domů.

V našich studiích vám nabízíme:
• velký výběr vystavených svítidel,
• výpočet osvětlení a návrh osvětlení

interiéru a exteriéru zdARmA,
• kompletní servis při projektu,
• doporučení realizační firmy.
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Výhody našeho řešení:
q  Nemusíte se o nic starat: 

• včas vás upozorníme na plánovanou odstávku,
• s dostatečným předstihem naplánujeme celou akci, 
• stroje na plánovaný čas zahájení odstávky přivezeme,
• vše přepojíme,
• po celou dobu budeme dohlížet na bezproblémový průběh,
• po obnovení elektrické dodávky ze sítě vše přepojíme 

do původního stavu,
• stroje sbalíme a odvezeme.

q  TWIN PACK - dva současně běžící diesel agregáty, které jsou rov-
noměrně zatížené dle požadavku sítě. V případě poruchy jednoho
diesel agregátu přebírá zátěž druhý. Oblíbené řešení pro živé pře-
nosy, konference, koncerty zahraničních hvězd.

q  Synchronizace až 25 ks diesel agregátů na jedno výstupní napětí.

q  ATS „AUTOMATIKA STARTU“ – zajišťuje automatické pře-
pnutí na diesel agregát v případě výpadku el. energie.

q  Vykrývání špiček – naše diesel agregáty umí automaticky pokrýt
náhlé zvýšení odběru elektřiny.

q  Individuální systém spolupráce prostřednictvím:
• RENTAL Complete spočívající v dlouhodobém řešení při ab-

senci či nedostatku elektrické energie, tzn. dlouhodobý pronájem
diesel agregátu.

Dodržujeme nejvyšší technickou úroveň 
a kvalitní servis už více než 12 let.

Ústecký kraj
4 hodiny

Liberecký kraj
4 hodiny

Královehradecký 
kraj

4 hodiny

Pardubický kraj
4 hodiny

Olomoucký 
kraj

3 hodiny

Moravskoslezský 
kraj

2 hodiny

Zlínský 
kraj

4 hodiny

Jihomoravský 
kraj

4 hodiny

V
3 hodiny

4 hodiny

ký kraj
4 hodiny

Karlovarský 
kraj

4 hodiny
2 hodiny

u Opavy

MIROŠOVICE

Dojezdové 
časy

Hrozí vám výpadek provozu v důsledku plánované
či neplánované odstávky elektrické energie?
Bojíte se, že přijdete o zakázky?

Máme pro vás řešení: Náhradní napájení elektrickou energií
prostřednictvím našich TWIN PACK diesel agregátů.
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Vědecké týmy americké armádní vý-
zkumné laboratoře a University of Texas
v Austinu navrhli algoritmus, který umož-
ňuje autonomnímu pozemnímu vozidlu
vylepšit stávající navigační systémy sle-
dováním lidské jízdy. Tým testoval svůj
přístup – tzv. APPLD (adaptive planner pa -
ra meter learning from demonstration) – na
jednom z experimentálních autonomních
pozemních vozidel americké armády.

„Pomocí APPLD budou současní vojáci ve
stávajících výcvikových zařízeních moci při-
spět ke zlepšení autonomních systémů
pouhým provozováním svých vozidel jako
obvykle,“ řekl armádní vědec dr. Garrett
Warnell. „Tyto techniky budou významným
příspěvkem k plánům armády navrhnout a
postavit bojová vozidla nové generace,
která budou vybavena pro autonomní na-
vigaci v terénu.“

Vědci spojili strojové učení z algoritmů a
z klasičtějších autonomních navigačních sys-
témů. Spíše než nahrazování běžného sys-
tému úplně, APPLd se učí, jak naladit
stávající systém tak, aby se choval spíše jako
lidský projev. Toto paradigma umožňuje, aby
si nasazený systém zachoval všechny vý-
hody obvyklých navigačních systémů – jako
je optimální jízda, čitelnost a bezpečnost – a
zároveň umožňuje, aby byl systém flexibilní
a přizpůsobitelný novému prostředí, uvedl
Warnell.

Tento výzkum je součástí iniciativy Army
open Campus, jejímž prostřednictvím vědci
americké armády v Texasu spolupracují s
akademickými partnery v UT Austin. Experi-
menty týmu ukázaly, že po tréninku byl sys-
tém APPLd schopen navigovat v testovacím
prostředí rychleji a s menším počtem chyb
než předtím. Takto vycvičený systém APPLd
se navíc často v novém prostředí navigoval
rychleji než člověk, který ho trénoval.

APPLd představuje nové paradigma, ve
kterém mohou lidé bez znalostí robotiky na
odborné úrovni pomáhat trénovat a zlepšo-
vat autonomní navigaci vozidel v různých
prostředích. Spíše než malé týmy inženýrů,
kteří se snaží ručně vyladit navigační systé my
v malém počtu testovacích prostředí, by prak-
ticky neomezený počet uživatelů byl schopen
poskytnout systému data, která potřebuje k
naladění na neomezený počet prostředí.

„Současné autonomní navigační systémy
musí být pro každé nové prostředí obvykle
znovu vyladěny,“ řekl výzkumník armády
dr. Jonathan Fink. „Tento proces je ne-
smírně obtížný – musí ho provést někdo,
kdo má rozsáhlé školení v robotice, a vyža-
duje mnoho pokusů a omylů, dokud není
nalezeno správné nastavení systému. Na-
proti tomu APPLD systém automaticky vy-
ladí sledováním člověka řídícího systém –
něco, co může dělat kdokoli, pokud má zku-
šenosti s ovládáním videoher. Během nasa-
zení APPLD také umožňuje systému, aby se
v reálném čase znovu naladil podle změn
prostředí.“

zaměření armády na modernizaci bojo-
vého vozidla nové generace zahrnuje navr-
hování jak bojových vozidel s posádkou, tak
robotických bojových vozidel, která se
mohou samostatně pohybovat při nasazení
v terénu. zatímco nyní se vojáci dokáží navi-
govat v těchto prostředích a řídit současná
bojová vozidla, pro autonomní navigační sys-
témy může být prostředí příliš náročné.
APPLd a podobné přístupy poskytují ar-
mádě nový potenciální způsob, jak zlepšit
stávající autonomní navigační schopnosti.

„Kromě bezprostředního významu pro ar-
mádu vytváří APPLD také příležitost překle-
nout propast mezi tradičními inženýrskými
přístupy a novými technikami strojového
učení, vytvořit robustní, přizpůsobivé a uni-
verzální mobilní roboty v reálném světě,“
řekl dr. Xuesu Xiao, výzkumník v UT v Aus-
tinu a hlavní autor příspěvku.

Pro pokračování v tomto výzkumu bude
tým testovat systém APPLd v různých ven-
kovních prostředích, zaměstnávat řidiče a
experimentovat s širší paletou existujících
autonomních navigačních přístupů. Vědci
dále prozkoumají, zda zahrnutí dalších infor-
mací o senzorech, jako jsou obrázky z kamer,
může vést k učení složitějšího chování, jako
je vyladění navigačního systému tak, aby fun-
goval za různých podmínek, například v jiném
terénu nebo s dalšími přítomnými objekty.

Vojáci mohou učit budoucí roboty, jak překonat lidi
Vědci navrhli algoritmus, který
umožňuje autonomnímu pozem-
nímu vozidlu zlepšit své stávající
navigační systémy sledováním
jízdy vozidla s řidičem.
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Jak na vás dopadla koronavirová krize a
jaké dopady to mělo na vaši výrobu?

Nemůžu naštěstí říct, že bychom v době
koronavirové krize trpěli nedostatkem zaká-
zek. Museli jsme pochopitelně přijmout ně-
která preventivní opatření týkající se
zamezení šíření nemoci COVID – 19, což se
zprvu projevilo mírným snížením produkti-
vity práce. Našim zákazníkům jsme ale
přesto byli schopni dodat vše v domluvených
termínech. Pozitivní vliv na to měla i skuteč-
nost, že  nás nepostihly problémy s dodáv-
kami vstupních materiálů a polotovarů.
Vzhledem k tomu, že jsme součástí kon-
cernu ELTODO, bylo také možné využívat
volné pracovní kapacity napříč závody v zá-
vislosti na povaze produktu. Je pravda, že
jsem na trhu zaznamenal pozastavení někte-
rých investičních akcí, kterých jsme se chtěli
zúčastnit, mám ale pocit, že i tyto projekty se
pomalu začínají znovu rozjíždět.

Z Vašich slov vyplývá, že jste krizi pře-
konali bez výrazných ztrát. Je něco, co
byste doporučil ostatním výrobním závo-
dům v této nestabilní době?

Velmi nerad dávám doporučení, protože
každý má určité možnosti a schopnosti,
proto nechci říkat univerzální rady. Nám se
nyní osvědčilo, že tyto otřesy v podobě
krize lze určitě lépe překonat, pokud se
podnik nesoustředí pouze na jeden, dva
výrobky, které je schopen dodat
úzkému spektru zákazníků, ale svou vý-
robu maximálním způsobem diverzifi-
kuje, a to jak v podobě výrobků, tak i v
podobě segmentace trhů. To znamená,
že se podnik zaměřuje na více
segmentů různých trhů, kde
hledá obchodní příležitosti. 

V čem tedy vidíte hlavní výhody diver-
zifikace výroby?

Rozhodně je to větší soběstačnost v prů-
běhu realizace zakázek a zároveň možnost
širšího zaměření z obchodního hlediska. V
rámci jednoho obchodního případu je větší
procento toho, co můžeme zákazníkovi na-
bídnout, vytváří se synergický efekt. Napří-
klad náš výrobní závod zaměřený na strojní
výrobu vyrobí ocelovou konstrukci v podobě
hraněného nebo kruhového stožáru a náš
další závod zaměřený na elektrovýrobu ho
dokončí včetně elektrických komponentů.
Stejné je to také u výroby stožárů trakčního
vedení nebo u výroby dopravních portálů.
To jsem vyjmenoval pouze zlomek toho, co
vyrábíme, ale důležité je to, že jsme schopni
zajistit výrobu od A do Z. 

Další velkou výhodou je větší kontrola
nad interními náklady, a s tím jde ruku v ruce
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Není
zde velká závislost na jeden segment trhu, což
se projevilo právě v době koronavirové krize,
kdy spousta menších podniků tvořících lo-
gistický řetězec byla nucena výrobu zastavit.
Naše výroba, potažmo celá skupina ELTODO,
tak může v době krize lépe a rychleji reagovat
a přizpůsobit se poptávkám jiných trhů.

Z toho, jak vaše výrobní
možnosti popisujete, to vy-
padá, že výrobu zajišťuje
hned několik výrobních zá-
vodů. Kolika výrobními zá-
vody vlastně disponujete a
kolik máte zaměstnanců?

Disponujeme čtyřmi vý-
robními závody s při-
bližně 200 zaměstnanci.

Jeden výrobní závod

se nachází v Praze, dva v Ústeckém kraji a
čtvrtý výrobní závod je ve Středočeském
kraji, kousek od Příbrami. 

Jaké výrobní možnosti závody mají?
Vzhledem k tomu, že disponujeme roz-

manitým technologickým vybavením, řadou
zkušených odborníků a v neposlední řadě i
mnoha certifikáty, které nás opravňují ke spe-
cializované výrobě a hlavně zaručují kvalitu
proveditelnosti výrobků, dovolím si tvrdit, že
výrobní možnosti našich závodů jsou neome-
zené. Pokud budu konkrétnější, tak vlastní
elektrovýroba se nachází v Praze, kde jsme
schopni vyrobit od rozvaděče, přes městský
mobiliář až po tramvajové návěstidlo. Další
dva výrobní závody na ocelové konstrukce
jsou obchodně nezávislé a zároveň slouží jako
podpůrná výroba pro náš poslední výrobní
závod, který je zaměřen na dodávku techno-
logických celků se zaměřením na vysokou
přesnost a jakost výrobků. 

Kde se s vašimi výrobky můžeme setkat?
Naše výrobky můžete vídat na každém

rohu. Hlavně v Praze to jsou stožáry veřej-
ného osvětlení, chodecká tlačítka nebo tram-
vajová návěstidla. Na silnicích a dálnicích to
jsou zejména portály dopravního značení,
včetně značek nebo také informační vozíky,
které jsou nasazovány do uzávěr způsobe-
ných stavebními pracemi. Na loukách či po-
lích můžete vídat naše trakční stožáry
vysokého napětí. S našimi výrobky se můžete
setkat i ve vašem domě, a to v podobě byto-
vého rozvaděče. Naše výrobní portfolio je
opravdu široké a zákazníkovi jsme schopni
dodat jak standardní nabízený výrobek, tak
plně customizovaný, který je přizpůsoben
požadavkům zákazníka. 

Od rozvaděče až po vratný buben pásové dopravy.

Většina výrobních podniků v důsledku koronavirové krize značně přehodnotila
svou firemní strategii a snaží se nabízené portfolio rozložit tak, aby v případě vý-
padku jednoho sortimentu, pokrýval výrobu ještě jiný druh činnosti. Své o tom ví
i Ing. Lukáš Bejvl, ředitel výrobní divize společnosti Energovod Cz, a.s. a ELTodo, a.s.

Rozložení činností do více oborů je tou nejlepší
cestou, jak se vyvarovat existenčních problémů
spojených s pozastavením výroby.
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Dvoupólové zkoušečky
napětí
Co je to dvoupólová 
zkoušečka napětí?
Zkoušečka napětí je elektrický testovací
přístroj, který slouží pro ověření beznapěťo-
vého stavu v elektrickém obvodu. V souladu
s normou VDE 0682, část 401 je dvoupólová
zkoušečka napětí jediným vhodným přístro-
jem, který splňuje požadavky zákona o bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci.

Každý, kdo pracuje na elektrickém zaří-
zení, musí používat vhodné měřicí/testovací
přístroje, jako je například dvoupólová zkou-
šečka napětí proto, aby mohl na obvodech
ověřit beznapěťový stav resp. detekovat na-
pětí na všech pólech nebo proto, aby mohlo
dojít k zaznamenání zbytkového napětí v dů-
sledku připojené zátěže nebo pro ověření,
zda nedošlo k zapojení nesprávného vodiče
v rámci konkrétního kabelu.

Zkoušečky napětí pro elektrické obvody
do 1 kV (1000 V) mají dvoupólové prove-
dení s různými možnostmi pro zobrazení
výsledků a integrovanou funkcí pro automa-
tické testování. Napětí v obvodu může být in-
dikováno buď rozsvícením doutnavky,
popřípadě LED kontrolkami, se zobrazením
hodnoty na displeji. Většina zkoušeček na-
bízí možnost indikace úrovně resp. velikosti
hodnoty napětí.

Jaké typy dvoupólových
zkoušeček napětí existují?
Některé dvoupólové zkoušečky nabízejí
různé možnosti i nad rámec funkce pro
běžné testování napětí:

• Zobrazení výsledku zkoušky napětí pro-
střednictvím LED kontrolek nebo na digi-
tálním LCD displeji. Zkoušečky s ručkovými
ukazateli již v nabídce nejsou k dispozici.

• Jednopólový test napětí.

• Dvoupólový test rotace fází, u které není
zapotřebí další osoby a „třetí ruky“.

• Možnost přepnutí vstupní impedance (zá-
těžový test) po stisku dvou tlačítek na zkou-
šečce pro testování funkce proudových
chráničů (RCD).

• Automatické rozpoznání střídavého napětí
a stejnosměrného napětí s ukazatelem po-
larity.

• Krytí až IP 64, odolnost proti stříkající
vodě a vniknutí prachu.

• Kalibrované přístroje / zkušební certifikáty
s označením kategorie měření a stupně
ochrany.

• Ochranné krytky pro oba zkušební hroty.
Z důvodu ochrany před úrazem jsou zku-
šební hroty zčásti opatřené neodnímatel-
nou ochranou izolací.

• Osvětlení místa měření.

• Západkový nebo magnetický systém pro
uchycení obou zkušebních hrotů ve vzdá-
lenosti 19 mm od sebe pro testování běž-
ných elektrických zásuvek po uchopení
zkoušečky do jedné ruky.

Dvoupólové zkoušečky napětí, které najdete v nabídce u Conrada jsou v souladu s:
• TÜV (Technischer Überwa-

chungs-Verein): Sdružení pro
technický dohled – Registro-
vané organizace, které prová-
dějí, coby technická zkušebna,
bezpečnostní kontroly v sou-

ladu se státními normami a
ostatními bezpečnostními a
právními předpisy.

• CE: označení, při jehož použití
výrobce prohlašuje to, že jeho
výrobek splňuje zvláštní poža-

davky (aktuálně platné před-
pisy a normy).

• VDE (Verband der Elektrotech-
nik): Technické a vědecké sdru-
žení pro elektroniku a
informační technologie, které

bylo v Německu založeno již v
roce 1893.

• CSA (Canadian Standard Asso-
ciation): Nezávislá kanadská or-
ganizace pro vývoj standardů v
různých oblastech výroby.

co jste možná nevěděli!
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BT-22: jednoduchý multimetr
za symbolickou cenu

Boduje velikostí
Nabídka digitálních multimetrů musí lo-

gicky někde začínat a byla by určitě velká
škoda, kdybychom zde výchozí modely pře-
hlíželi jen proto, že se pohybují až na sa-
motné dolní cenové hranici. To je také
případ kapesního multifunkčního měřidla
BT-22 značky BASETech.

Zařízení padne skvěle do ruky a když na
to přijde, bude možné stejným palcem ovlá-
dat i otočný přepínač. Jeho pět poloh zde
umožňuje změřit stejnosměrná nebo i stří-
davá napětí až do 600 V (CAT III), vyčíslit
odpor do 20,00 MΩ a rovněž akusticky ově-
řit vodivost spoje. S přiloženým termočlán-
kem typu K multimetr zhodnotí teplotu v
rozmezí od -40 °C až do +300 °C, a pokud
jde o poslední funkci voliče, NCV, prostor
dostane i bezkontaktní test přítomnosti síťo-
vého napětí.

Přístroj sází výhradně na automatické pře-
pínání rozsahů, takže si při jeho dalším ovlá-
dání vystačíte s pouhými dvěma tlačítky.
Žlutým přepínáte mezi jednotlivými typy mě-
ření (Select), zatímco modré pak umí přidržet
výsledek na displeji (Hold). Dvě zde ostatně
budou i vstupní zdířky a stejný počet očeká-
vejte také v případě běžně dostupných 1,5 V
baterií typu AAA, které pohodlně vyměníte
po vytažení zadního krytu jištěného křížovým
šroubem. Ano, proud zde přímou cestou přes
vlastní vstupy opravdu nezměříte a nezbývá
tak, než se v případě potřeby spolehnout na
vhodný bočník a výpočet na základě Ohmova
zákona. Cílovou skupinu uživatelů však něco
podobného zřejmě trápit nebude a soustředí
se místo toho na některé „vychytávky“, které
v této cenové kategorii určitě potěší.

Barva řekne víc
Jako první u přístroje BASETech BT-22

upoutá pozornost lehce zapuštěný panel s
příkladně velkými číslicemi zobrazovanými
na jinak tmavém pozadí. Jejich kontrast bude
při použití uvnitř budov nepochybně stačit,
jen je nutné počítat s tím, že se v určitém roz-
sahu pozorovacích úhlů začínají jednotlivé
segmenty přechodně ztrácet. To je ale běžná
vlastnost. Ve venkovním prostředí se však
může čitelnost zhoršovat a odečítání údajů
pak bývá o to složitější, zvláště na přímém
slunci. Jednotky, zkratky a použité symboly
jsou naštěstí dostatečně velké.

Pochvalu si každopádně zaslouží do-
plňkový indikátor umístěný v horní části
multimetru, bezprostředně nad displejem.
Prostor totiž dostává nejen při zkoušce vodi-
vosti (prozvánění), ale také okamžitě po za-
pnutí přístroje, kdy jednou ze tří barev na své
celé ploše krátkodobě signalizuje velikost na-
pájecího napětí baterie. Užitečný bude rov-
něž při bezkontaktním vyhodnocování NCV,
kdy je výsledek signalizován a obsluha varo-
vána hned třemi způsoby – akusticky, poč-
tem pomlček na zobrazovacím panelu a také
prostřednictvím zelené, žluté nebo i červené
kontrolky blikající navíc různou rychlostí.
Systém nezklame ani svou citlivostí, kdy bez
potíží běžně pracuje na vzdálenost několika
centimetrů. Přiblížení k vodiči pod AC na-
pětím pak výrobce detekuje ve čtyřech úrov-
ních, které jsou pokaždé jasně zřetelné a lze
je dobře odlišit i po sluchu.

V plastu a přece robustní
Vzhledem k ceně přístroje ztrácí jakékoli

výtky na významu. Jednu si ale odpustit ne-
můžeme. Přibalené teplotní čidlo je sice fajn,
ale výrobce by měl určitě věnovat větší pozor-
nost způsobu připojení kabelu k oběma ba-
nánkům. Odhalené tenké vodiče se mohou
velmi rychle poškodit, pokud je ovšem při
nešetrném odpojování konektoru z měřidla
rovnou nevytrhnete. Klasické testovací kabely
v délce 80 cm jsou na tom o poznání lépe.
Mají odnímatelné plastové špičky a dostanete
je i s oběma tradičními záslepkami.

Ačkoli je přístroj BASETech BT-22 celý z
plastu, působí solidním dojmem, nikde ne-
vrže a jeho hrany přesně lícují. Pracuje již od
bodu mrazu a dokonce jej bude možné i za-
věsit. Poctivě akusticky signalizuje změnu po-
lohy voliče, včetně každého stisku tlačítka,
přičemž první přechod z AC na DC napětí je
nutné pro jistotu potvrdit raději dvakrát. Sy-
stém reaguje bez otálení a multimetr proto
při měření nijak zvlášť nezdržuje. Po čtvrtho-
dině se také sám a s náležitým upozorněním
vypíná, čímž dále šetří baterii. Pokud by měl
svítilnu s LED, zářila by o to déle.

zajímavé multimetry dnes pořídíte i s daní za méně než tři sta korun. A pokud se vás třeba
s kamarády sejde více, dostanete od pěti kusů další výraznou slevu. Ale co kompromisy,
nebude jich až příliš mnoho?
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Přeměna tělesného
tepla na elektřinu:
nový způsob 
nabíjení přístrojů

Vědci z NUST MISIS vyvinuli nový typ
energeticky účinných zařízení: termo-
články, které přeměňují teplo na energii.
To umožní vytvoření přenosných baterií,
jež lze aplikovat prakticky na jakýkoli po-
vrch, včetně oděvů, k výrobě elektřiny
přímo z povrchu těla. Výsledky jsou uve-
deny na portálu Renewable Energy.

Termoelektřina – elektřina získaná z tepla
v důsledku rozdílů teplotních potenciálů –
je jednou z nejslibnějších oblastí „zelené
energie“. Tento potenciální rozdíl (takzvaný
teplotní přechod) nás obklopuje všude – ať
už jde o budovu zahřátou na slunci nebo jen
o teplo lidského těla. Současné moderní ter-
moelektrochemické články (termočlánky)
mají poměrně nízký výstupní proud.

„Ukázali jsme možnost použití elektrod z
oxidu niklu na bázi dutých niklových mi-
krosfér v termočlánku. Našli jsme nelineár-
ní změnu charakteristik proudového
napětí, která u termočlánků není typická.
Bylo dosaženo rekordního hypotetického
Seebeckova koeficientu u vodných elektro-
lytů. To zajišťuje zvýšení účinnosti zařízení,“
řekl Igor Burmistrov, jeden z autorů práce
a vědec z NUST mISIS.

Vysoký Seebeckův koeficient umožní,
aby bylo rovněž teplo lidského těla použito
jako zdroj energie. další významnou výho-
dou je použití vodného elektrolytu ke sní-
žení výrobních nákladů a zároveň zvýšení
bezpečnosti systému.

Vědci chtějí dosáhnout
zvýšení výstupního výkonu
optimalizací složení materiá-
lu elektrod a zlepšením kon-
strukce termočlánku. Tak bude
v budoucnu možné vytvořit
superkondenzátor, který by
byl schopný udržet elektrický
náboj po dlouhou dobu.

Vědci vyvinuli elektronickou umělou
kůži, která reaguje na bolest stejně jako
skutečná kůže, a otevírá tak cestu k lepší
protetice, chytřejší robotice a neinvaziv-
ním alternativám kožních štěpů. Proto-
typ zařízení vyvinutého týmem na RMIT
University v Melbourne v Austrálii do-
káže elektronicky replikovat způsob,
jakým lidská pokožka cítí bolest.

zařízení napodobuje téměř okamžitou
zpětnou vazbu těla a dokáže reagovat na
bolestivé pocity se stejnou rychlostí, jakou
nervové signály cestují do mozku. Vedoucí
výzkumný pracovník profesor madhu Bha-
skaran uvedl, že prototyp s citem pro bolest
byl významným pokrokem směrem k bio-
medicínským technologiím nové generace
a k inteligentní robotice.

„Kůže je největším smyslovým orgánem
našeho těla a má komplexní funkce ur-
čené k vysílání rychlých výstražných sig-
nálů, když vás něco bolí,“ řekl vedoucí
výzkumu profesor madhu Bhaskaran.
„Přes kůži cítíme všechny věci, ale naše bo-
lestná reakce naběhne až v určitém bodě,
jako když se dotkneme něčeho příliš hor-
kého nebo příliš ostrého. Žádné elektro-
nické technologie nedokázaly realisticky
napodobit ten velmi lidský pocit bolesti –
až doposud. Naše umělá kůže reaguje
okamžitě, když tlak, teplo nebo chlad do-
sáhnou bolestivé hranice. Je to zásadní
krok vpřed v budoucím vývoji sofistikova-
ných systémů zpětné vazby k vývoji sku-
tečně chytré protetiky a inteligentní
robotiky.“

Kromě prototypu pro snímání bolesti vy-
vinul výzkumný tým také zařízení využíva-
jící roztažitelnou elektroniku, která dokáže
detekovat a reagovat na změny teploty a
tlaku. Prototyp snímače tlaku kombinuje
roztažitelnou elektroniku a dlouhodobé pa-
měťové články, snímač tepla spojuje tep-
lotně reaktivní povlaky a paměť, zatímco
snímač bolesti integruje všechny tři techno-
logie.

„V podstatě jsme vytvořili první elektro-
nické somatosenzory – replikující klíčové
rysy komplexního systému těla neuronů,
nervových drah a receptorů, které řídí
naše vnímání smyslových podnětů,“ řekl
dr. Ataur Rahman vědecký pracovník to-
hoto výzkumu a dodal: „Zatímco některé
stávající technologie používají elektrické
signály k napodobování různých úrovní
bolesti, mohou tato nová zařízení reago-
vat na skutečný mechanický tlak, teplotu
a bolest a poskytovat správnou elektro-
nickou odezvu. Znamená to, že naše
umělá kůže zná rozdíl mezi jemným doty-
kem špendlíku do prstu nebo náhodným
bodnutím – což je kritický rozdíl, kterého
nebylo dosud nikdy dosaženo elektro-
nicky.“

Výzkum byl podpořen Australskou
radou pro výzkum a proveden v nejmo-
dernějším výzkumném zařízení společ-
nosti RmIT pro mikro / nano-výrobu a
prototypování zařízení.

Nová elektronická kůže může reagovat
na bolest stejně jako lidská kůže
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Napájení vašich instalací 
nebylo nikdy jednodušší!

Automatizované systémy a zařízení
vyžadují spoustu energie. S rostoucí
složitostí koncepcí instalací se ne-
ustále zvyšuje počet zařízení obsaže-
ných v těchto instalacích. Všechna tato
zařízení využívají komponenty jako Io
moduly, senzory, pohony, kamery či
světelné zdroje. Vlivy Industry 4.0 a
IIoT vedou k rostoucím požadavkům
na řízení procesů a na získávání zpět-
ných vazeb. Také mechanické pohony
přecházejí od pneumatických k elek-
trickým, které zvyšují nároky na spo-
třebu energie v místě instalace. Pro
napájení energeticky náročných apli-
kací jsou zapotřebí jednoduchá řešení,
jako jsou například standardizované
napájecí konektory od murrelektronik.

Proč jsou napájecí konektory
od Murrelektronik 
tím správným řešením?
• Kompaktní sestavy s vysokou energetickou

kapacitou
• Předmontované konektory, 100% vyzkoušené

pro odstranění možných chyb v zapojení
• Standardní průmyslové konektory s kódo-

váním podle napětí v aplikaci pro zajištění
bezpečných a bezchybných instalací 

• Široký sortiment výrobků v různých barev-
ných variantách opláštění a materiálů

• Vysoce konfigurovatelné: četné varianty
konektorů, délek kabelů a průřezů vodičů

• Celosvětově schválené pro globální využití
• Odolné spoje s krytím IP67 při správném

dotažení, utěsněné proti vlhkosti, nečisto-
tám a prachu

Naše 
napájecí
konektory
jsou sou-
částí kom-
pletního
systému, 

v rámci něhož pracují ruku 
v ruce s našimi sběrnicovými
moduly, zdroji napájení 
a automatizačními komponen-
tami! 

Sebastian Richter, vedoucí výroby, 
obchodní jednotka Konektory



Napájecí konektory M12 
malé rozměry, vysoký výkon

Napájecí konektory M12 od
Murrelektronik
jsou kom-
paktní, a
p ř e s t o
mají do-
statečnou
kapacitu pro
přenos energie.  Před-
stavují bezpečné a snadno za-
pojitelné spoje pro lineární
pohony, krokové motory a pro napájení
sběrnicových modulů. Jsou řešením v přípa-
dech, kdy potřebujete zajistit vysokou ener-
getickou hustotu v kompaktním prostoru.
• Standardní průmyslové spoje kódované

podle IEC 61076-2-111
- Kódování L pro DC napájecí aplikace až

63 V/16 A na pin
- Kódování T pro DC napájecí aplikace až

63 V/12 A na pin
- Kódování S a K pro AC napájecí apli-

kace až 630 V/12 A na pin
• Sestavy napájecích kabelů zařazené v se-

znamech UL pro průmyslové stroje (PVVA
– UL 2237)

• Stupeň krytí IP67 
• Zalité v PUR bez obsahu halogenů
• Vhodné pro použití i v těch nejtvrdších

průmyslových aplikacích
• Integrovaná ochrana proti vibracím

Proč přejít na napájecí konektory M12 s
kódováním L? PI (PROFIBUS & PROFINET
international) označila napájecí konektory
M12 s kódováním L technologií budouc-
nosti. Přejděte na ně ještě dnes! 

MQ15
montáž 
s technologií
rychlého připojení

Konektor MQ15 má
praktický systém rychlo-
spojky. Pro dosažení spoje
se stupněm krytí IP67 stačí
pouhé otočení o čtvrt
otáčky. Šetří se tím čas (až
80 %) během instalace.
MQ15 je vhodný pro asynchronní a tří-
fázové motory do 7,5 kW a je vhodný
pro rozvody napájení. K dispozici jsou
také zásuvky, takže je možno instalovat
spoje pomocí konektorů MQ15 na již
používané asynchronní a třífázové motory.
• 600 V AC/DC
• 6-pólové (3 napájecí kontakty až 16 A, 

2 pomocné kontakty až 10 A, PE)
• Sestavy napájecích kabelů zařazené v se-

znamech UL pro průmyslové stroje (PVVA
– UL 2237)

• Stupeň krytí IP67
• Vhodné pro použití i v těch nejtvrdších

průmyslových aplikacích
• Zalité v PUR bez obsahu halogenů
• K dispozici stíněné i nestíněné verze

Konektor M23 
Kompletní program dodá-
vek pro Siemens Sinamics
z jednoho zdroje

Spojte své servo regulátory s po -
hony pomocí našich zalitých konektorů
M23, které jsou dostupné se širokým rozsa-
hem specifikací kontaktů. Pro připojení servo

regulátoru můžete volit mezi kabely s dvoji-
tým nebo jednoduchým zakončením, které
jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky
specifikací Siemens Sinamics.
• Kompatibilní se systémy Siemens Sinamics

S120 a Speedtec
• 6, 8, 12, 17 nebo 19-pólové
• Stupeň krytí IP67
• Vhodné pro použití i v těch nejtvrdších

průmyslových aplikacích
• Plně zalité v PUR 

Mini 7/8''
Napájecí kabely, které se těší důvěře 
již celá desetiletí

Kabely Mini (7/8”) jsou
osvědčenou volbou pro ří-

zení napájení a signálů.
Tyto kabely zapsané pod

označením c(UL)us jsou
průmyslovým standardem v

Severní Americe a po celá dese-
tiletí byly používány po celém

světě pro napájení komponent a zaří-
zení. Tyto odolné kabely jsou vhodné pro

připojení senzorů, akčních členů a mnoha
dalších komponent.

• Kompletní sortiment stylů a
konfigurací hlavic konektorů

• Varianty konektorů v
rozsahu 3, 4 nebo 5 pólů

• Široký sortiment výrobků v různých barev-
ných variantách opláštění a materiálů 

• Varianta s opláštěním kabelu z TPE pro ka-
belové lávky

• Varianta s opláštěním kabelu z PUR
bez obsahu halogenů
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Napájecí konektory od Murrelektronik

Závazek kvality
Konektory od murrelektronik 
jsou 100% vyzkoušené
Naše předmontované konektory jsou před
odesláním našim zákazníkům podrobovány
důkladnému vyzkoušení. Provádíme celou
řadu elektrických zkoušek včetně vysokona-
pěťové zkoušky, zkoušky na záměnu vodičů
a zkratové zkoušky. Konektory podrobu-
jeme vyzkoušení jejich funkce a závěrečné
vizuální kontrole. Tím je zajištěno, že zákaz-
ník vždy obdrží prvotřídní konektor. Naše
před- a povýrobní procesy jsou také zamě-
řené 100% na kvalitu počínaje vstupní kon-
trolou přijímaného zboží, které musí
vyhovovat celé řadě kvalitativních vlast-
ností, a konče závěrečnou výrobní kontro-
lou. Tento proces zaručuje, že konektory od
murrelektronik fungují, a to stoprocentně! murrelektronik

m12

mQ15

m23

mini 7/8''
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Když potřebujete nakrmit draka

Dva úchvatní světelní draci zavěšení u stropu
vstupní haly nově vybudovaného hotelu Impe-
rial Pacific na tichomořském ostrově Saipan.
Každý 20 tun váhy, 32 metrů délky a dohromady
2,5 milionu kusů křišťálů, které se na 26 tisíc ko-
vových šupin vyplétaly ručně kámen po kameni.
To je výsledek tříleté práce české sklářské a de-
signérské společnosti Lasvit. 

a princezna zrovna není po ruce…
Světelní draci zavěšení u stropu vstupní haly nově vybudovaného hotelu
Imperial Pacific na tichomořském ostrově Saipan.

Kovové šupiny pokryté broušenými křišťály podsvěcují programovatelné
a na dálku ovládané LED moduly.
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Jedná se o nejrozměrnější šperk i svítidlo
na světě, který usiluje o zápis do Guines-
sovy knihy rekordů. 

„Tento projekt je tím největším, co jsme kdy
vyrobili. Posunuli jsme díky němu hranice
toho, co lze ze skla a kovu vyrobit. Museli jsme
zde spojit dvě tradiční řemesla – sklářství a ko-
vářství. Využili jsme hluboké znalosti z obou
oborů a výsledek obohatili o nejmodernější
technologie,“ řekl k projektu Leon Jakimič,
majitel a prezident společnosti.

Složitá lokalita, složité po-
žadavky, elegantní řešení
Zajímavou výzvou byla i lokalita, na které

instalace probíhala. Ostrov Saipan se nachází
v seizmicky aktivní oblasti, a proto byl kla-
den důraz na pružnost a nízkou hmotnost
celé konstrukce. Těla draků jsou dutá a skrý-
vají v sobě „technické zázemí“ v podobě roz-
vodných skříní a kabeláže. 

Toto technické řešení umožnilo nerušený
pohled na draky při zachování všech technic-
kých požadavků. Dutá konstrukce dovolovala
technikům pohybovat se během instalace
uvnitř již zavěšených draků, stejně tak umož-
ňuje přístup i během případné údržby. 

Již zmiňované kovové šupiny pokryté
broušenými křišťály jsou podsvíceny progra-
movatelnými a vzdáleně ovládanými LED
moduly. Díky nim lze draky ve vteřině „pře-
vléct“ do jakékoliv barevné představy. Ob-
sluha má k dispozici různé přednastavené
barevné kombinace a světelné scény, ať už
statické, ale i dynamické v podobě různých
barevných vln.

Celková spotřeba LED diod v jednom dra-
kovi je přibližně 25 kW a tento výkon musel
být dodán a jištěn tak, aby provoz těchto
šperků byl bezpečný.  Současně musela být
celá elektro výzbroj co nejlehčí.  Z tohoto dů-
vodu byla zvolena koncepce distribuovaných
elektrorozvaděčů, v kterých je měněno napá-
jecí napětí 3 x 480 V 60 Hz na 24 V DC. Tento
rozvaděč současně obsahuje DMX kontroléry
a elektronické jištění příslušných sekcí.  

Draky krmí produkty WAGO
Pro napájení a jištění byly zvoleny pro-

dukty společnosti WAGO. Důležitými atri-
buty byla celosvětová dostupnost produktů i
služeb, technická podpora při návrhu a oži-
vování, ale také splnění výjimečných technic-
kých požadavků. Pro takovouto instalaci na
území USA je totiž nutné, aby zařízení splňo-
valo NEC Class 2 standard (omezený maxi-
mální výkon a nemožnost dodání většího
výkonu i v případě jedné poruchy v napáje-
cím řetězci). Protože celé elektro vybavení je
umístěno uvnitř draka zavěšeného 7 metrů
vysoko a neumožňuje jednoduchý přístup
jako do běžného rozvaděče, bylo také nutné
mít k dispozici informaci o stavu jednotli-
vých sekcí draka (napájecí proud a napětí) a
případně  mít možnost tyto sekce zapnout při
výpadku jističe. Tento požadavek v době ná-
vrhu splňovaly jen elektronické jističe
WAGO, typy 787-1662/004-1000 (2kanálová
varianta) a 787-1664/004-1000 (4kanálová
varianta). Ty v kombinaci s třífázovými zdroji
řady PRO (typ 787-840) vytvořily dokonalou
kombinaci pro napájení draků. 

A opět ta složitost lokality
Celý ostrov je napájen z dieselagregátů,

které při připojování a odpojování způsobují
v místních podmínkách rázy v síti, případně
kolísání napětí. Díky velkému rozsahu vstup-
ního napětí zdroje WAGO i v těchto pod-
mínkách dodávají stabilní výstupní napětí.
Zdroje také dokážou pracovat ve velkém roz-
sahu teplot a vlhkostí.

Jističe při sepnutí spínají jednotlivé kanály
za sebou, a tím i ony zmenšují případné rázy
v síti. Nesepne se celý výkon 25 kW v jeden
okamžik, ale postupně ve velmi krátké se-
kvenci, při které na dracích není postřehnu-
telný žádný rušivý vizuální element. Údaje z

jističů jsou vyčítány pomocí PLC WAGO
PFC200 (typ 750-8202) a dále předávány do
vizualizačního prostředí (Reliance). To
umožňuje provádět dlouhodobou diagno-
stiku, ale hlavně lze jednotlivé napájecí sekce
draků ovládat vzdáleně. Pro tyto úkony tedy
není nutná fyzická přítomnost technika, ať
už uvnitř draka nebo vůbec na ostrově.

V závěru se jen krátce vraťme k již zmi-
ňovaným LED modulům. Značka WAGO je
asi nejvíce spojována s pružinovými svor-
kami. I ty si v dracích našly své místo. Právě
jednotlivé LED moduly jsou totiž osazeny
WAGO svorkami určenými pro LED osvět-
lení. Použito bylo přibližně 100.000 ks typů
2060-452/998-404 a 2060-453/998-404.
Vedle těchto mini svorek byly na projektu v
rozvaděčích použity řadové svorky TOP-
JOB®S a za zmínku stojí také relé řady 788. 

A jedna perlička na závěr
Společnost WAGO je jedním z předních

světových výrobců technologií pro automati-
zaci budov. Nabízí se zde proto na závěr smě-
rem k této krásné zakázce společnosti Lasvit
jedno zajímavé srovnání. Oba draci komuni-
kují enormní množství informací. Konkrétně
se jedná o cca 3 000 datových bodů. Z po-
hledu komunikace tedy tyto dva šperky od-
povídají jedné menší kancelářské budově.

Zdeněk Štěpka a Tomáš Fencl, WAGO

www.wago.com

Dutá konstrukce draků dovolovala tech-
nikům pohybovat se během instalace
uvnitř již zavěšených draků, stejně tak do-
voluje přístup i během případné údržby.

Třífázový zdroj řady PRO a čtyřkanálová
varianta elektronického jističe WAGO.
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Řecko propojí Krétu 
stejnosměrným proudem 

velmi vysokého napětí

Attika

Damasta

330 km

Řecko

Kréta
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Konsorcium vedené společností 
Siemens Energy získalo zakázku na
dvě konvertorové stanice pro pro-

pojení stejnosměrným proudem velmi vyso-
kého napětí (HVDC) Kréty, největšího a
nejlidnatějšího ostrova Řecka, s pevninou.
Tento projekt umožní přenos až 1 000 MW
elektřiny. Tím se zvýší spolehlivost dodávky
energie na Krétě a usnadní integrace obnovi-
telných zdrojů energie do elektrické sítě. Zá-
kazníkem je Ariadne Interconnection S.P.S.A.,
dcera řeckého nezávislého provozovatele pře-
nosové soustavy IPTO. Uvedení propojova-
cího vedení do provozu je naplánováno na
polovinu roku 2023. Celkový objem zakázky
pro konsorcium je 370 milionů EUR.

V současné době se krétské zásobování
energií spoléhá hlavně na zastaralé elekt-
rárny na fosilní paliva, které budou do konce
roku 2022 uzavřeny. Propojovací vedení
usnadní přenos energie z obnovitelných

zdrojů generovaných na řecké pevnině na os-
trov. V prvním úplném roce provozu tedy
toto propojovací vedení sníží emise uhlíku o
500 000 tun.

„Propojení Attika – Kréta je dalším pří-
kladem toho, jak mohou moderní ře-
šení pomoci snížit potřebu fosilních
paliv a emisí CO2 i v místech, kde to
zdánlivě není možné. Nyní budou moci
i obyvatelé Kréty využívat energii z ob-
novitelných zdrojů stejně jako v pevnin-
ském Řecku,“ řekl Jaroslav Lahoda, ředitel
Siemens Energy, s.r.o.

Siemens bude v konsorciu spolupracovat s
jednou z předních řeckých stavebních společ-
ností, TERNA S.A. (člen skupiny GEK
TERNA Group). Zakázka obsahuje návrh,
dodávku a instalaci konvertorového systému
o výkonu 1 000 MW při stejnosměrném na-

pětí ± 500 kV, zapouzdřenou rozvodnu s ply-
novou izolací (GIS) na Krétě, včetně desetileté
servisní smlouvy na GIS a systémy řízení a
chránění obou stanic HVDC. Obě konverto-
rové stanice – jedna umístěná v oblasti Attika
nedaleko Athén a druhá poblíž Damasty na
severu Kréty – budou propojeny napájecím
kabelem stejnosměrného přenosu o délce 330
kilometrů. TERNA bude zodpovědná za roz-
vody vvn, za celé stavební práce a za výstavbu
veškerého vybavení projektu HVDC.

Obě konvertorové stanice budou používat
napěťové konvertory HVDC Plus v modu-
lárním uspořádání víceúrovňových konver-
torů, které převádí střídavý proud na
stejnosměrný proud a zpět na střídavý proud
na druhé straně linky. Systém kombinuje vý-
hody přenosu HVDC s výhodami, jako jsou
řízení střídavého napětí, schopnost okamži-
tého startu, minimalizace ztrát přenosu ener-
gie, stabilizace sítě a vysoká dostupnost. q

• Propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Attika – Kréta
zajistí bezpečnější dodávku elektřiny a zvýší integraci energie z obnovitelných zdrojů

• Projekt sníží v prvním roce provozu emise CO2 o 0,5 milionu tun

• Celkový objem zakázky pro konsorcium vedené společností Siemens je 370 mil. EUR
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začíná masová výroba 
cyklistických přileb na míru

Společnost Siemens spolupracuje na
tomto inovativním řešení pro 3D tisk cyklis-
tických helem s firmou EOS. Díky portfoliu
Digital Enterprise, které zahrnuje sowarová
a automatizační řešení, společnost Siemens
může optimalizovat procesní kroky v rámci
celého hodnotového řetězce aditivní výroby.
Navíc je tento holistický přístup společnosti
Siemens jedinečný v oblasti průmyslové adi-
tivní výroby. Díky svému komplexnímu ře-
šení, společnost Siemens vytvořila digitální
dvojče závodu pro průmyslovou aditivní vý-
robu, která tak pomáhá optimalizovat navr-
hování a zefektivnit procesy výroby helem na
míru, ještě před samotnou výrobou. 

Propojením simulace, optimalizace ná-
vrhu a vysoké úrovně automatizace ve vý-
robě, firma Hexr může předpovídat ceny za
části, a navíc dosáhnout výrazného snížení
nákladů, což může posunout aplikaci skeno-
vání do tisku na masovou výrobu.

Komplexní řešení díky
portfoliu Digital Enterprise
Veškeré procesy, ať už se jedná o proces

spékání práškové vrstvy (z angl. Powder Bed
Fusion) nebo přímé energetické nanášení (z
angl. Directed Energy Deposition) či vytla-
čování materiálu (z angl. Material Extrusion)
a nanášení tryskáním (z angl. Jetting), mají
jedno společné – obrobky jsou vytvářeny
vrstvu po vrstvě na základě digitálních 3D
konstrukčních dat. To umožňuje vyrábět vy-

soce komplexní struktury, které mohou být
současně lehké i stabilní a mohou být také
ekonomicky vyráběny jednotlivě ve velikosti
šarže 1. Díky inovativnímu digitálnímu ře-
šení portfolia Digital Enterprise, společnost
Siemens nabízí integrovaná řešení umožňu-
jící optimalizaci procesů aditivní výroby. A
díky svému komplexnímu přístupu, který
pokrývá celý hodnotový řetězec, společnost
Siemens umožňuje výrobcům dosáhnout
udržitelné konkurenceschopnosti. Dnes více
než 60 OEM výrobců na celém světě již vyrábí
průmyslově díky automatizaci společnosti 
Siemens. Odborná společnost pro navrhování
až po plánování aditivní výroby nabízí záka-
zníkům služby s přidanou hodnotou.

Komplexní workflow procesů
Díky sowaru NX, přednímu vysoce vý-

konnému počítačovému programu, který in-
tegruje řešení pro navrhování, výrobu a
simulace (CAD / CAM / CAE), společnost
Siemens nabízí funkce speciálně navržené
pro aditivní výrobu. V integrovaném work-
flow, soware NX pokrývá celý proces od vý-
voje a návrhu, přes přípravu výroby až po
generování strojového kódu pro 3D tisk. Ve-
škeré digitální procesy jsou zastoupeny v jed-
notném integrovaném sowarovém prostředí,
které lze provozovat prostřednictvím jednot-
ného uživatelského rozhraní. To eliminuje
konverzi chybných dat s možnou ztrátou in-
formací. Navíc, zvyšuje spolehlivost a efekti-

vitu procesů a umožňuje uživatelům maso-
vou výrobu vysoce kvalitních produktů i při
složitých tiskových procesech.

PLC a CNC automatizační
výrobní řešení
Inteligentní automatizace výrobních sys-

témů hraje klíčovou roli při industrializaci
aditivní výroby. Tomu pomáhá průmyslová
automatizace společnosti Siemens – Totally
Integrated Automation (TIA). Ta stojí za
efektivní komunikací a interakcí všech auto-
matizačních komponent ve výrobě.

Systém Simatic, který tvoří klíčovou sou-
část TIA, zaručuje uživatelům maximální kon-
zistenci. Základní automatizace díky Simatic,
pohonný systém Sinamics a motor Simotics
pro přemisťování mechanických jednotek
stroje pro procesy Powder Bed Fusion a Jetting
přinášejí uživatelům několik výhod.

Díky své škálovatelnosti mohou být tato
řešení přizpůsobena skutečným požadav-
kům velmi flexibilním a ekonomickým způ-
sobem. Integrované inženýrství a efektivní
programování v portálu TIA zkracuje dobu
uvádění na trh a místo složitého programo-
vání jsou projektovány diagnostické funkce.
Navíc víceosá technologie Sinumerik nabízí
vysokou volnost pro vytlačování materiálu
nebo přímé energetické nanášení. Ve spojení
s motory Sinamics S120 a Simotics, CNC
umožňuje přesné a dynamické řízení více-
osých pohybů. q

Digitální řešení pro aditivní výrobu společnosti
Siemens pomáhá dosáhnout toho, co bylo před
několika lety pro výrobce cyklistických helem
Hexr nemyslitelné – cyklistické přilby vyrobené
na míru a dostupné každému zákazníkovi. Díky
digitalizaci a aditivní výrobě se tato vize stává
realitou. Pouhým naskenováním hlavy zákaz-
níka pomocí smartphone aplikace se zahájí pro-
ces přípravy a výroby helmy na míru. 
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Elektrické Porsche Taycan se bude vyrábět efektivněji
Během necelých 5 měsíců dokázala společnost Siemens
nainstalovat veškeré komponenty dopravníkové techno-
logie pro finální montáž prvního, plně elektrického auto-
mobilu Porsche Taycan. Společnost Siemens v porovnání 
s obdobnými projekty zkrátila dobu od instalace po výrobu
prvního vozidla na polovinu. 

Díky efektivnímu řízení projektu bylo možné linku postavit sou-
běžně s ostatními aktivitami závodu a za provozu výroby sportovních
automobilů. Celý proces finální montáže byl realizován na základě
inženýrské platformy Siemens TIA Portal (Totally Integrated Auto-
mation Portal). Tento proces je plně automatizován řídicími systémy
Simatic a vybaven pohony společnosti Siemens.

Pro dosažení maximální flexibility, výrobce sportovních vozů zvo-
lil tzv. „Flexi-Line“ - automaticky řízená vozidla (AGV) vybavená
technologiemi Siemens, která převážejí karoserie automobilů z jed-
noho výrobního pracoviště na druhé. Provozní cykly je tak možné
přizpůsobit aktuálním potřebám – např. zastavit AGV pro výkon
automatizovaného úkonu a poté jej rozjet na další pracoviště.

Řešení dopravníků od společnosti Siemens propojuje jednotlivá
pracoviště a zajišťuje přepravu karoserií. Součástí řešení je kromě
automaticky řízených vozidel i dopravník dveří a EMS (z angl. Elec-
tric monorail system) s robustními naklápěcími rameny, jež výrazně
zlepšují ergonomii pracoviště – karoserie se mohou otáčet o 110
stupňů v obou směrech a zaměstnanci tak mají bezproblémový pří-
stup k vozidlu ze všech stran.

Vzhledem k několika staveb-
ním omezením byla výrobní
linka finální montáže postavena
vertikálně v několika úrovních.
Sportovní automobily Porsche
Taycan se vyrábějí v Německu, v
mateřském závodě Stuttgart –
Zuffenhausen. q

• Maximální flexibilita výroby s využitím automaticky ří-
zených vozidel – AGV (z angl. Automated Guided Vehicles) 

• Prostorově optimální konstrukce díky řešení Siemens
pro technologii dopravníků 

• Rekordně krátká doba instalace všech součástí techno-
logie dopravníků za 4,5 měsíce 
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Kloubní náhrady pacientům na míru:
Výzkumníci z VUT patentují nový design
a technologii inserce kloubních implantátů

Operace poškozených nebo opotře-
bených kloubů patří mezi nejčas-
tější chirurgické výkony. Pro

pacienta se přitom jedná o náročný zásah do
organismu. V současnosti se musí kost upra-
vit na míru zvolenému implantátu, pacient
tak lokálně v relativně velkém rozsahu při-
chází i o zdravé části tkáně. Kovové náhrady
navíc neumí zajistit dostatečné odpružení a
mohou způsobovat sekundární zdravotní
problémy (odumírání kostní hmoty v místě
implantátu, bolesti zad apod.).

„Když jsem se během svého působení v Shef -
fieldu ve Velké Británii poprvé seznámil s
operací kolene, byl jsem jako laik doslova šo-
kován tím, k jak velkému zásahu do lidského
těla dochází. To byl rok 1997 a od té doby
jsem přemýšlel, jak vyřešit kloubní implan-
táty, které se přizpůsobí na míru pacientovi,
nikoliv naopak. Dlouhá léta jsem si myslel,
že snad už nic nového nevymyslíme, ale naše
finální řešení je originální a na vysoké tech-
nologické úrovni. Zvláště poslední léta už
bylo spíše potěšením pozorovat, jak se daří
našemu týmu integrovat dílčí kroky pokro-
čilého designu a technologií,“ vzpomíná Mi-
roslav Píška z Ústavu strojírenské
technologie FSI VUT, který na vynálezu se
svým týmem pracoval více než dvacet let.

Oproti současným řešením se design
implantátu vyvinutý na VUT s vysokou přes-
ností podřizuje skutečnému kloubu pacienta,
kde nahrazuje chrupavku a nekrotickou
kostní tkáň a nikoliv naopak, že by se podle
hotového implantátu upravoval kloub pa-
cienta. Vzniká totiž na míru na základě mo-
delu, který vychází z CT snímků pacientova
kloubu. Nový implantát je také výrazně lehčí
než stávající odlitky, výkovky nebo obrobky,
a přitom je dostatečně pevný a odolný. Je vy-
ráběn z kovového prášku metodou EBM
(angl. Electron Beam Melting), tedy tavením
pomocí elektronového paprsku ve vakuu. 

Právě hledání vhodného materiálu a tech-
nologie zabralo vědeckému týmu roky práce.
„Přibližně před deseti lety se u nás zkoušely ve
spolupráci s českými firmami laserové techno-
logie 3D tisku, ale ty rovněž neskončily příliš
povzbudivě. Vhodná se ukázala až aplikace
3D tisku z titanové slitiny ve vakuu pomocí
elektronového paprsku,“ říká spoluautorka
vynálezu Katrin Bučková, která na výzkumu
pracovala jako studentka a výzkum se stal i
nosným tématem pro její bakalářskou a di-
plomovou práci. „Mohla jsem komunikovat s
vynikajícími odborníky z 3D modelování, ma-
teriálového inženýrství i se specialisty přímo v
zahraničních firmách, z nichž švédská firma
GE ARCAM byla velmi nápomocná. Nakonec
rozhodla analýza úspěšných únavových zkou-
šek na Ústavu fyziky materiá-
lů Akademie věd, kde vzorky
vydržely i 13 milionů cyklů bez
porušení. Zkoušky potvrdily,
že se jedná o mimořádně kva-
litní materiál,“ dodává spolu-
autorka vynálezu.

Ke vpravení implantátu do těla pacienta
není potřeba robotické ruky, jak vědci dříve
zamýšleli. „Místo toho se vytvoří speciální ša-
blona, pomocí které se implantát přesně napo-
lohuje a zafixuje. Výztužné žebro dodává
implantátu vysokou tuhost a odolnost proti
poškození, třeba když odoperovaný člověk
později upadne. A zmíněná elasticita se zí-
skává vhodným umístěním pružného členu –
například ze silikonu - do sestavy protilehlého
kusu. Její mechanické vlastnosti je možné dále
upravit vzhledem k hmotnosti pacienta a
předpokládané dynamice jeho chůze, což uleví
mimo jiné i páteři,“ vysvětluje Miroslav Píška.
A dodává, že jelikož je pružný díl „schovaný“
uvnitř protilehlého kusu, je implantát
vhodný i pro pacienty alergické na silikon.  

Na vývoji s vědeckým týmem spolupra-
coval i radiolog Petr Krupa z Fakultní ne-
mocnice Ostrava. „Uvedený systém je
vrcholovou ukázkou takzvané tailored sur-
gery, neboli chirurgie na míru, a to při mini-
málním zásahu do biologického systému. V
důsledku toho dojde k minimální traumati-
zaci pacienta a jeho tkání při dosažení maxi-
málního terapeutického výsledku při
remodelaci původní funkce patologicky změ-
něného kloubu. Výsledkem může být dokona-
lejší obnovení pohybových možností pacienta
a zkrácení doby jeho rehabilitace,“ hodnotí
Petr Krupa.

Vědecký tým už své řešení při-
hlásil k patentování. O využití vy-
nálezu má zájem několik ortope-
dických a veterinárních klinik. Vý-
zkumníci nyní řeší další kroky,
které by pomohly dostat nadějnou
technologii do klinické praxe. VUT

S originálním způsobem řešení celosvětového problému opotřebení kloubů přišli výzkumníci z Ústavu strojírenské tech-
nologie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jejich design a technologie nahrazuje opotřebený nebo poškozený
kloub jen v nezbytně potřebném rozsahu, odstraňuje i určité vrozené vady, zachovává maximum pacientovy kostní
hmoty a jako první na světě dodává kloubu potřebnou pružnost.
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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
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Bavlněné roušky
versus respirátory

Ještě loni se slova "rouška" a "respirá-
tor" krčily někde na okraji frekvento-
vanosti, zatímco letos je slyšíme až
příliš často. Navzdory tomu je ve vědo-
mostech o jejich významu dost mezer
- a ještě horší je to s povědomím o je-
jich správném používání. Ale ještě
dřív, než se s těmito ochrannými pro-
středky seznámíme podrobněji, mu-
síme poznat to, proti čemu mají
chránit.

Onemocnění COVID-19 způsobuje virus
SARS CoV-2 z rodiny koronavirů, do níž
patří mimo jiné i původci běžných chřipek,
ale také obávané nemoci SARS (syndrom
akutního respiračního selhání), která okolo
roku 2003 zavinila řadu úmrtí. Současný
SARS CoV-2 je původci SARS velmi po-
dobný stavbou i symptomy onemocnění, jak
naznačuje i sám jeho název. Jde (zjednodu-
šeně řečeno) o molekulu RNA nesoucí jeho
genetickou informaci a uzavřenou v kulovi-

tém obalu. Virus sám se nemůže množit,
musí proto proniknout do buňky a prostřed-
nictvím své RNA přeprogramovat její gene-
tickou informaci tak, aby vytvářela jeho
kopie. Průměr virové částice SARS CoV-2 se
uvádí mezi 90 až 120 nanometry (pro srov-
nání: průměrná tloušťka lidského vlasu je
okolo 80 000 nanometrů). Pohodlně by tedy
prošel většinou běžně používaných ochran-
ných prostředků, jenže jako "dopravní pro-
středek" používá kapénky, které člověk

s čím proti koronaviru
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vylučuje při dýchání, řeči, kašlání, kýchání
atd. (jedním zakašláním se do vzduchu do-
stane několik desítek tisíc virových částic).
Kapénky mají průměr mnohem větší: mezi
1 000 až 5 000 nanometrů, lze je tedy zachy-
távat a filtrovat - a v tom spočívá princip boje
s pandemií prostřednictvím roušek a respi-
rátorů. Je ale třeba vědět, že SARS CoV-2 se
přenáší i močí a výkaly, hygiena je proto při-
nejmenším stejně důležitá jako jiné
ochranné prostředky. Životnost viru mimo
lidské tělo záleží na prostředí a povrchu kde
ulpěl, pohybuje se od několika hodin až po
několik desítek hodin.

Nejjednodušší prostředek v boji proti
pandemii COVID-19 představuje rouška
(maska). Nechrání však svého nositele, ale
okolí proti jeho kapénkám - a i to jen pod-
míněně. Výdechy totiž vlhne, tím se její pro-
pustnost zvyšuje, takže funguje jen
omezenou dobu (nejčastěji se uvádí okolo 20
minut). Roušky jsou původně určené pro lé-
kaře, kteří vědí, jak s nimi zacházet, naproti
tomu laik se může snadno nakazit i od infi-
kované roušky. Pokud jde o takovou, která je
určená pro jednorázové použití, musí se vždy
po oněch 20 minutách odborně zlikvidovat,
textilní roušky je nutné sterilizovat. Roušky

představují určitou zdravotní zátěž pro nosi-
tele s onemocněními dýchacích cest, oslabe-
nou imunitou, nebo pro ty, kdo už jsou
nakaženi COVID-19. Měly by se tedy použí-
vat opravdu jen tam, kde hrozí kapénkový
přenos - a především na ně příliš nespoléhat.

Skutečnou ochranu nositele představují až
respirátory s příslušnou filtrační schopností.
Přesněji řečeno jde většinou o polomasky, tj.
chrání ústa a nos tak, aby do normou defino-
vané úrovně zabraňovaly vdechnutí částic
(včetně kapének), nikoliv však par nebo
plynů. V Evropě jsou jejich ochranné funkce
standardizované podle normy EN 149-2001.
Ta je dělí do kategorií FFP1, FFP2 a FFP3, při-
čemž jejich filtrační schopnosti jsou dané ve-
likostí a procentem zachycených částic. I
nejmírnější třída FFP1 dokáže odfiltrovat čás-
tice velikosti 300 nanometrů (0,3 mikrome-
tru), všechny tedy zachycují kapénky s viry.

Rozdíly mezi třídami spočívají v různé
účinnosti. Třída FFP1 smí propustit až 20
procent těchto částic, u třídy FFP2 už to je
jen 6 procent a u FFP3 pouhé 1 procento. Pro
práci lékařů a zdravotnického nebo ošetřo-
vatelského personálu v infekčním prostředí
je vhodná pouze třída FFP3 - nejlépe v po-
době celoobličejové masky (tedy masky v

pravém slova smyslu) chránící i oči. Filtry v
respirátorech je nutné po stanovené době vy-
měňovat nebo sterilizovat.

Některé respirátory nefiltrují vydecho-
vaný vzduch (tj. mají výdechový ventil, který
ho rovnou vypouští do okolí), protože se lo-
gicky předpokládá, že zdravotnický personál
sám není nositelem nákazy. Pro případnou
ochranu okolí tedy musí být takový respirá-
tor doplněný rouškou. Jinými slovy: respirá-
tor s výdechovým ventilem nesplňuje
podmínky vládního nařízení o nošení rou-
šek (ať už si o něm myslíme cokoliv).

Jiné země mají pro respirátory jiné normy.
Například v USA je to norma NIOSH-
42CFR84. Evropské normě v ní třídě FFP2
přibližně odpovídá třída N95, a třídě FFP3
třída N100. Odpovídající americké třídy jsou
ale o něco přísnější než evropské: u N95 se
požaduje zachycení 99 procent částic, u
N100 99,7 procent částic.

Vzhledem k čínské snaze vydělávat na vý-
vozu materiálu na ochranu proti SARS CoV-2
je užitečné vědět, že i tam mají příslušnou
normu, která se jmenuje GB2626-2006. Zku-
šenosti v několika zemích, kam bylo toto
zboží dovezeno, však ukazují, že na jeho kva-
litu nelze příliš spoléhat. Jan A. Novák

Kromě populárních funkčních pytlíků na chleba
nabízíme také bavlněné roušky
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V době koronavirové jsme pro všechny fanoušky z oboru elektro při-
pravili na naší FB stránce ve spolupráci s firmou ELKOV elektro a.s.
výzvu pro elektrikáře a kutily. Posílali jste nám fota toho nejotřes-
nějšího, co jste v praxi viděli v oblasti elektrorozvodů... Další kategorie
byly fotky elektrokuriozit z historie. Tady je deset elektrofanoušků,
kteří se mohou těšit na cenu od společnosti ELKOV elektro a.s.

Brutální elektřina

Richard Sándor, Nepál

Ing. Vlastimil Volejník, KOPOS KOLÍN a.s.
Obě strany jednoho listu, které bylo možné vložit 

do malého šanonu. Velikost A5 a děrování odpovídalo
blokům, které známe z minulosti, ale vyrábí se dodnes

- karis blok.
Je na tom hezky vidět, jak se krabice vyvíjejí. 

Označení je stejné KP 68, ale vzhled je dnes už jiný.
Katalog je z roku 1967. V depozitáři Koposu 

jsou i starší, ale tyto krabice si budou někteří 
elektrikáři pamatovat. Katalog z roku 1928 

by už nikoho neoslovil.

Karel Bartoň 
poslal foto s názvem
"Ukázková funkční
elektroinstalace na
dřevěném podkladu
(restaurace na 
Palawanu / Fili-
píny)".

Jiří Sigmund, FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.
poslal fotky z cest po USA. Způsob vedení ka-
belů je z Chicaga.
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Jaroslav Kotek, Anoda s.r.o.
Staré poškozené pouliční svítidlo.

Firma Atas elektromotory Náchod a.s., zalo-
žená v roce 1928, je výrobce elektromotorů.
Paní Nora Holomková zaslala výrobek
OZONATAS, který se vyráběl pravděpo-
dobně v druhé polovině 30. let 20. století.
Produkt je tak trochu aktuál ní i v dnešní
době „koronavirové“.
Jde totiž o historický ionizátor 
(čističku vzduchu, dezinfekční zaří-
zení), jak je možné se v přiloženém pro-
spektu dočíst.

Pavel Schauer – Úlovek z Třince. Jedná se
o přívody do elektrorozvodny bývalé vý-
topny pro část města. Zprovozněna byla
v roce 1961 a ukončila provoz v roce 1973. 

Radek Baroň – Cca 50 let starý přístroj je i přes
své stáří jako nový.

Václav Kulič – Trafopáječka, 
kterou vyrobil můj otec
(nar. 1906) kolem roku
1960. Převinutý transfor-
mátorek, sekundární vinutí
vykované na kovadlině do
plocha z kulatého vodiče, ro-
bustní zvonkové tlačítko
(bakelit), rukojeť odpadní
novodurová trubka. Chybí
jen žárovička. Funkční do-
dnes a díky ní je ze mě také
elektrikář.

Petr Turek – elektrická krabce sice
byla dodatečně zasilikonovaná, ale
i tak si voda našla cestu.

Sponzor cen do soutěže
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Památník vynálezce Alessandra Volty
na břehu jezera Como v Itálii.

FOTO: Dreamstime

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta se narodil před 275 lety ve městě Como, v malebném prostředí slavného italského Komžského
jezera – 18. února 1745. Byl italským fyzikem proslulým objevy v oboru elektřiny. Objevil například elektrický článek ponořením dvou různých
kovů do kapaliny případně pomocí vložení vlhké plsti nebo papíru mezi dva kovy, také vynalezl třecí elektřinu nebo zdokonalil kondenzátor. 

Už ve věku 24 let vydal svoji první vědeckou práci popisující souvislosti mezi elektřinou a magnetismem nazvanou „O přitažlivé síle ohně
elektrického a jevech s tím souvisejících“, což byl předpoklad jeho vědeckého zaměření. Mezi jeho největšími obdivovateli byl i samotný
Napoleon Bonaparte, který se zúčastnil jeho přednášky na Akademii věd v Paříži. Navzdory své slávě zůstal skromný a odevzdaný své práci.
Od roku 1774 zastával místo profesora fyziky na královské škole v Como a o 5 let později přešel na Univerzitu Pavia, založenou už Karlem IV.

Díky tomu, že se Volta oženil až ve svých 49 letech a měl se svou manželkou tři děti, chtěl odejít do penze dříve. Napoleon mu to však ne-
umožnil. Volta musel zůstat na univerzitě v Pavii, byl však alespoň osvobozen od přednáškové činnosti. Porážka Napoleona neměla na jeho
postavení vliv, později ho rakouský císař František II. jmenoval děkanem filozofické fakulty.

Do penze odešel až po 20 letech strávených na univerzitě – v roce 1819. Tu trávil v rodném městě Como až do své smrti 5. bře zna 1827, kdy
umřel na následky zimnice. Jednotka elektrického napětí volt nese svůj název na jeho počest, stejně jako magazín Volty.cz.

svými objevy nadchnul i Napoleona
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Tady je průřez toho, 
co se o něm povídá:

• Chuck Norris už je deset let po smrti, ale
smrt se mu to neodváží říct.

• Strachu z pavouků se říká arachnofobie,
strachu z malých prostorů klaustrofobie a
strachu z Chucka Norrise logické myšlení.

• Chuck Norris nepotřebuje v e-mailové
adrese zavináč.

• Chuck Norris byl na Marsu. Proto tam
nejsou žádné známky života.

• Evoluční teorie je hloupost. Existuje
pouze seznam zvířat, kterým Chuck Nor-
ris dovolil žít.

• Chuck Norris umí mluvit Braillovým pís-
mem.

• Na Chucka Norrise spadla atomová
bomba. Od té doby je trochu opálený.

• Chuck Norris nečte knihy. Zírá na ně tak
dlouho, dokud mu neřeknou všechno, co
chce vědět.

• Chuck Norris jednou přišel o hlavu. Léčil
se z toho tři dny.

• Binární kód počítače obsahuje jedničky a
nuly. Binární kód mozku Chucka Norrise
obsahuje pouze jedničky.

• Epidemie koronaviru je za námi. Chytil
ho Chuck Norris a teď ho drží jako ru-
kojmí.

• Když Alexander Bell vynalezl telefon, měl
na něm tři zmeškané hovory od Chucka
Norrise.

• Chucku Norrisovi se jednou při seskoku 
z letadla neotevřel padák. Hned druhý
den ho šel reklamovat.

• Chuck Norris chytil koronavirus. Bylo mu
ho líto, tak ho zase pustil.

• Žraloci se chlubí jizvami od Chucka Nor-
rise.

• Chuck Norris nespí. Jen čeká.

• Jen jednou naštvali dinosauři Chucka
Norrise! Jen jednou!

• Vetřelec vs. Predátor je pozůstatkem zru-
šeného projektu Vetřelec vs. Predátor vs.
Chuck Norris. Nikdo totiž nechtěl platit 
9 dolarů za film dlouhý 14 vteřin.

• Chuck Norris byl na Marsu. Proto tam
nejsou žádné známky života.

• Chuck Norris má doma koberec z grizz-
lyho. Grizzly není mrtvý, jen se bojí poh-
nout.

• Chuck Norris umí zabouchnout otáčivé
dveře.

• Víte, za jak dlouho vyleze Chuck Norris
Mount Everest? Za 10 minut, z toho 8 tam
staví sněhuláka.

• Chuck Norris hrál kámen, nůžky, papír se
zrcadlem a vyhrál.

• Chuck Norris jednou nakopl koně do
brady. Jeho potomky dnes známe pod
označením žirafa.

• Chuck Norrise dokáže založit oheň tím,
že o sebe tře dvě kostky ledu.

• Chuck Norris nenosí hodinky. ON rozho-
duje, kolik je hodin!

• Když je člověk v nebezpečí, přijde ho za-
chránit anděl strážný. Když je v nebezpečí
anděl, přichází Chuck Norris.

• Děti chodí spát v pyžamu se Spiderma-
nem. Spiderman v pyžamu s Chuckem
Norrisem.

• Chuck Norris jednou rozbrečel Happy
Meal.

• Vesmír je kolem Země jenom proto, že se
bojí bejt na stejný planetě s Chuckem
Norrisem.

• Pokud zahrajete ve scrabble „Chuck Nor-
ris“, vyhráli jste. Navždycky.

• Když jde Chuck Norris přes ulici, auta se
musí rozhlídnout na obě strany.

• Chuck Norris dokázal z Windows vyma-
zat Koš.

• Google vám nenajde žádnou stránku 
s Chuckem Norrisem, protože ví, že
Chuck Norris si najde vás

• Chuck Norris vyhrál tour de France na
rotopedu.

• Chuck Norris se jednou vzbudil tak
rychle, že viděl sám sebe spát.

• Chuck Norris si v KFC objednal Big Mac
a dostal ho.

• Jen Chuck Norris vás dokáže uškrtit bez-
drátovou myší

• Víte, proč Chuck Norris nehrál v Tita-
nicu? Protože by všechny zachránil

Chuck Norris
letos oslavil
osmdesátku
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VOLty NA CEStáCh KOLEM SVětA
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@volty.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí,
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

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

Jiřina ve Filipínách

Tomáš v Technopolis v Athénách Neznámý přispěvatel z Komorských ostrovů

Irena na Acropolis René v CERNu (Ženeva)

Dominik na Santoríni (město Oia)

elizebet.com
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UV-C záření dokáže zničit
houbové choroby na hřišti
Jednoduché ošetření trávníku vybraným
ultrafialovým světlem má fungicidní účinky
a chrání rostliny preventivně, dříve než je
spory hub napadnou a dojde k poškození
trávníku. Při dlouhodobém používání
UVC180 není nutná aplikace fungicidů,
což odpovídá ekologickým trendům . . .
Datum: 4.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Může UV záření zabít korona-
virus?
Před 4 roky představila letecká společnost
Boeing způsob ničení bakterií v toaletách
svých letadel. Ve své zprávě uvedla, že
pomocí UV záření dokáže zlikvidovat až
99,9 % všech bakterií z povrchů toalet.
Tvrdí, že tři vteřiny UV záření je dostaču-
jící čas k desinfekci všech povrchů . . .
Datum: 5.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Diagnostická brána Cube67 –
Snadná diagnostika
Sběrnicový systém Cube od společnosti
Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagno-
stické možnosti. Nová diagnostická brána
umožňuje ještě jednodušší přístup k
těmto datům. Toto řešení se snadno reali-
zuje, poskytuje jasné informace v případě
poruchy a urychluje postup . . .
Datum: 6.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Recenze průmyslového rou-
teru Teltonika RUT950
V dnešní době jsou průmyslové routery
mezi běžnými uživateli poměrně ne-
známé. Tyto routery jsou často nazývané
i jako M2M směrovače. Obvykle se využí-
vají pro řízení datové komunikace v indu-
striálních aplikacích, kde mohou sloužit
například za účelem monitorování . . .
Datum: 7.4.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Robustní kabeláž pro OT
účely a nové komponenty pro
rozvaděče o rozměru 19”
Nový rám o rozměru 19” slouží k robust-
nímu přichycení metalických a optických
konektorů a krátkých připojovacích kabe -
lů tzv. patch kabelů. Robustní provedení
rámu odpovídá požadavkům nasazení 
v průmyslu a zároveň zrychlí . . .
Datum: 1.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Software pro minimalizaci 
šíření Covid-19 mezi pracovníky
v obnovených provozech
Současná opatření pomáhají zachraňovat
životy omezením schopnosti viru se roz-
šiřovat. Jakmile budou omezení ustupo-
vat, zvýší se tlak na znovuobnovení výroby.
Skutečným rizikem však zůstane možnost,
že jediný zaměstnanec pozitivní na vir . . .
Datum: 2.4.2020                     ) více na www.volty.cz

ABB u nás spouští 200. stanici
pro dobíjení elektromobilů
Jubilejní 200. dobíjecí stanice byla uve-
dena do provozu v brněnském nákupním
centru Královo Pole, a dále tak posílila in-
iciativu ABB Elektrotechnika Mission to
Zero. V Brně byly ve spolupráci se společ-
ností ČEZ instalovány čtyři nabíjecí sta-
nice Terra 54 společnosti ABB . . .
Datum: 3.4.2020                     ) 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 2021
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.

Kontaktujte inzertní oddělení: tel.: 603 429 908, e-mail: inzerce@volty.cz

Elektronovinky na webu



Vzdělávání pracovníků údržby
E Kurz manažer údržby
Je harmonizovaný s požadavky EFNmS, akreditovaný mŠmT
a zakončený akreditovaným personálním certifikátem.
Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.
Cílová skupina: Manažeři údržby, asset manažeři, facility ma-
nažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod.
s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

E Kurz Technik údržby
Komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby je realizo-
ván v souladu s požadavky (EFNmS). Kurz Technik údržby
je harmonizován s akreditovaným kurzem manažer údržby
(mÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v ná-
stavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát mÚ 
v některém z následujících běhů.
Cílová skupina: Technici údržby se středoškolským i vysoko-
školským vzděláním se zaměřením na informační systémy,
tvorbu programů údržby, provozní spolehlivost strojů, technic-
kou diagnostiku, prediktivní údržbu a technologii údržby.

E Kurz mistr údržby
Komplexní vzdělávání a trénink mistra údržby je realizován
v souladu s požadavky (EFNmS). 
Cílová skupina: mistři údržby 
Kurz Technik údržby a Mistr údržby připravíme i na míru orga-
nizacím. Přizpůsobíme obsah i rozsah kurzu, vyškolíme pracov-
níky přímo ve vašem prostředí.
Kromě těchto pravidelně vypisovaných veřejných kurzů organi-
zuje ČSPÚ i řadu jedno a dvoudenních seminářů ve variantách:
• Veřejný seminář-výuka probíhá v našich školících prostorách

na ČZU v Praze
• Seminář na míru-přizpůsobený podmínkám zákazníka na té-

mata vybraná zákazníkem

Analýza (audit) managementu 
údržby a poradenská činnost
Česká společnost pro údržbu poskytuje organizacím provedení
nezávislého auditu (analýzy) managementu údržby, jehož vý-
stupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a sla-
bých stránek a formulace nápravných opatření.

Na základě analýzy pak ČSPÚ nabízí spolupráci a pomoc při
realizaci nápravných opatření.
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Česká společnost pro údržbu zajišťuje

jako jediná v Čr
komplexní přípravu pracovníků údržby 

dle normy ČSN EN 15628:2015 
Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby

Česká společnost pro údržbu, z.s.
areál České zemědělské univerzity v Praze

Technická fakulta

Kamýcká 872
165 00 Praha - Suchdol

P

www.udrzba-cspu.cz



Strojaři z Brna testují kom-
presní rámečky, které mají
zvýšit účinnost roušek
Rámeček z pružného materiálu, který po-
může roušce lépe přilnout na obličej a za-
mezí vzduchu, aby unikal bokem. Jedno-
duché řešení, které by mohlo pomoci
zvýšit účinnost roušky při jejím nošení,
teď testují vědci z Fakulty strojního . . .
Datum: 10.4.2020                     ) více na www.volty.cz

ČVUT se podílí na vzniku aplikací
pro lokální energetické systémy
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT se účastní projektu
Next Generation District. V jeho rámci byl
v prosinci 2019 dokončen softwarový ná-
stroj pro optimální návrh velikosti prvků
a ekonomiku energetických systémů.
Nyní běží práce na prediktivní regulaci . . .
Datum: 16.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Právními radami k hacknutí
koronavirové krize
Společnými silami chtějí odborníci napří-
klad predikovat vývoj koronavirové epi-
demie, zlepšit informovanost obyvatel o
aktuální situaci díky mobilní aplikaci, rychle
vyrábět nedostatkové zboží jako jsou
plicní ventilátory nebo pomoct živnostní-
kům s dopady krizových opatření . . .
Datum: 11.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Bavlněné roušky versus respi-
rátory – s čím proti koronaviru
Ještě nedávno se slova „rouška“ a „respi-
rátor“ krčily někde na okraji frekventova-
nosti, zatímco dneska je slyšíme od rána
do večera. Navzdory tomu je ve vědo-
mostech o jejich významu dost mezer – a
ještě horší je to s povědomím o jejich
správném používání. Ale ještě dřív . . .
Datum: 17.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Zdravější lososi díky 
umělé inteligenci
Společnost Norway Royal Salmon produ-
kuje díky řešení od ABB a Microsoftu
zdravější lososy při nižších nákladech a
nižším zatížení životního prostředí. O plá-
nech ABB o vybudování první ponorné
farmy jsme vás informovali vloni. Se
vzrůstajícím počtem obyvatel na Zemi . . .
Datum: 12.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní továrna 
za 60 miliard korun
Více než 80 různých high-tech zařízení,
včetně automaticky řízených vozíků a
chytrých robotů zodpovědných za mon-
táž, broušení a svařování – s tím vším pra-
cuje společnost Hanwha ve své chytré
továrně, kde vyrábí součástky pro letecký
průmysl. Většina lidí cestujících . . .
Datum: 19.4.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Solární ultrazvukový vysílač
likviduje sinice na přehradě
Hostivařská přehrada je největší vodní
plocha v Praze, slouží především k ochra -
ně před povodněmi a rekreačním účelům.
Pouze několik minut cesty z centra Prahy
se nachází přírodní koupaliště, kolem kte-
rého se rozprostírá jedna z nejkrásnějších
přírodních lokalit v hlavním městě . . .
Datum: 13.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Rozbíjení molekul vody bude
levnější
Tým vědců ze státní univerzity ve Wash-
ingtonu vyvinul levnější systém elektro-
lýzy vody, pracující v alkalických podmín-
kách. Efektivita produkce vodíku má být
stejně efektivní jako při kyselým pH vyža-
dující při štěpení vody také vzácné kovy,
ale výrazně levnější. Tato změna . . .
Datum: 14.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Ochraňte svůj počítač před
nečekanými výpadky proudu
nebo přepětí s pomocí UPS
Práce z domova je v současné době běž-
nou součástí života mnoha lidí po celém
světě, a tak se ochrana domácího počíta -
če stává ještě důležitější než kdy předtím.
Určitě se chcete vyhnout momentům, kdy
by vaše práce byla zničena přepětím . . .
Datum: 15.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Zásuvky s přepěťovou ochra-
nou od firmy Hakel
Spínací přepětí v síti může ohrozit elekt-
ronická zařízení. Možnému poškození
přepětím dokážou zabránit zásuvky s
přepěťovou ochranou. Firma Hakel z
Hradce Králové vyrábí celou řadu těchto
zásuvek a je schopna vyhovět i speciál-
ním požadavkům zákazníka . . .
Datum: 8.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Výkonný a zabezpečený vzdá-
lený přístup: SINEMA RC ve
verzi v2.1 dále významně roz-
šiřuje možnosti správy vzdá-
lených uzlů a uživatelů
Kromě vylepšených funkcí vlastního pro-
duktu je také v inovované verzi k dispozi -
ci možnost propojení na systém UMC . . .
Datum: 9.4.2020                     ) více na www.volty.cz
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Adaptivní evakuace
Systém adaptivní evakuace společnosti
Eaton, který vychází z desetiletí odbor-
ných znalostí v oblasti dodávek záchran-
ných bezpečnostních systémů a zejména
technologií nouzového osvětlení, umož-
ňuje rychlejší, bezpečnější a agilnější eva-
kuaci, zvláště pokud je spojen spolu s
řešením hlasového poplachu, který . . .
Datum: 22.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Vyvíjíme lokální větrací jed-
notky s Peltierovými články
Odborníci z Univerzitního centra energe-
ticky efektivních budov ČVUT pracují na
vývoji lokální větrací jednotky umožňující
regulaci teploty přiváděného vzduchu.
Její použití je jednou z cest, jak splnit ná-
roky na kvalitu vnitřního prostředí, zdravé
budovy a spokojenost obyvatel, které . . .
Datum: 00.00.2020                     ) více na www.volty.cz

Vodotěsné a plynotěsné 
prostupy izolacemi
Výrobců a druhů izolací je mnoho a o je-
jich aplikacích bylo napsáno nepřeberné
množství článků. Existují izolace nátěro -
vé, fóliové, asfaltové, kvalitnější, méně
kva litní a tak dále. Všechny však mají jednu
společnou nevýhodu – pracují s nimi lidé.
Ať už budeme mluvit o pracovní nekázni . . .
Datum: 23.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Pandemie přinesla pokles spo-
třeby i výroby elektřiny v celé
Evropě, přenosová soustava
ČR ale funguje bez problémů
Situace spojená s opatřeními proti šíření
koronaviru SARS-CoV-2 se projevila také
změnami v provozních ukazatelích elek-
troenergetické přenosové soustavy ČR . . .
Datum: 25.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Komplexní řešení v oblasti auto -
matizace v rámci jediného zdroje
Pro společnost Conrad Electronic má rok
2020 význam především v oblasti pro
automatizační technologie a neustálé
rozšiřování nabízeného sortimentu. Plat-
forma Conrad Sourcing se aktuálně vyvíjí
tak, aby poskytovala ještě více produktů
od společnosti Phoenix Contact. . . .
Datum: 23.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Mladší sestra systému
S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vyvíjí mobilní auto-
nomní zařízení, které by se mělo vejít na
korbu běžné dodávky a v pouštním pro-
středí fungovat jako nouzový zdroj vody
ze vzdušné vlhkosti. Veřejnosti se předsta -
ví v únoru 2022 na svět. výstavě EXPO . . .
Datum: 26.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Nejmenší switche na trhu
Switche společnosti LAPP ETHERLINE®
ACCESS propojují jednotlivé síťové seg-
menty a plní celou řadu uživatelských po-
žadavků. Tato kompaktní zařízení, které je
možné používat i jako NAT switche, se díky
výrobě v Německu vyznačují vysokou kva -
litou. Rozvaděče bývají často přeplněné
kabely a konektory a jednou z věcí, . . .
Datum: 27.4.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Novinky 2020 v sortimentu
Kopos Kolín
Nástavný rámeček je určený pro krabice
řady KU, KP a KUH utopené v omítce. Po-
užit jej lze i pro krabice použité pro pří-
stroje ve sdružených rámečcích s roztečí
71 mm. Výhodou nového řešení je mož-
nost dělení po 5 mm a zvolení si potřebné
hloubky, kterou potřebujeme nastavit . . .
Datum: 23.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Informatici z Fakulty strojního
inženýrství VUT sestavili na
zakázku germicidní zářič 
Germicidní zářiče nebo lampy jsou pří-
stroje sloužící k dezinfekci vzduchu a po-
vrchů. Využívají k tomu UVC záření, pro
člověka neviditelnou část elektromagne-
tického spektra. Germicidní zářiče se po-
užívají všude tam, kde sterilizace . . .
Datum: 24.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Vědci z ČVUT vyvíjejí se Sigfo-
xem nové chytré technologie
Katedra telekomunikační techniky Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL
ČVUT) zahájila dlouhodobou spolupráci
se společností Sigfox Česká republika.
Cílem spojení univerzity a IoT operátora
je vývoj nových technologických řešení
pro chytrá města, jako jsou dálkové . . .
Datum: 24.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Zvýšení doby provozu: Cube67
v italské společnosti Zecchetti
Dopravníkové a paletizační linky od ital-
ské společnosti Zecchetti dokáží přemís-
tit 60 000 plastových lahví za hodinu. S
cílem zvýšit provozní dobu a rozšířit dia-
gnostické schopnosti využívá společnost
ve svých aplikacích sběrnicový systém
Cube67 od Murrelektronik . . .
Datum: 20.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: LP-RF – dostupné
laserové popisovací zařízení
Popisovač LP-RF dokáže vytvářet značení
na plasty, na kov i na některé další mate-
riály. Umožňuje označovat výrobky tex-
tem, čárovým nebo 2D kódem. Vysoká
přesnost umožňuje popis i na polovodi-
čových součástkách a miniaturních ko-
nektorech. Typické oblasti použití . . .
Datum: 21.4.2020                     ) více na www.volty.cz
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Trh s ropou se v dubnu 
poprvé propadl přes dno
Letos v dubnu, poprvé v historii padala
cena lehké americké ropy (WTI) tak zá-
vratnou rychlostí, že se krátce po dosa-
žení hodnoty tři dolary za barel, začala
prodávat už za záporné ceny, což v praxi
znamená, že prodávajcí musí kupujícímu
ještě za ropu zaplatit. Zní to divně . . .
Datum: 1.5.2020                     ) více na www.volty.cz

JOB AIR Technic našly způsob,
jak v současné situaci získat
letouny do údržby
Letecká doprava je kvůli pandemii Covid
ochromena, letouny přesto potřebují pra-
videlnou údržbu. Letecké opravny JOB
AIR Technic si v této složité situaci doká-
zaly poradit. Elegantním způsobem vyře-
šily hlavní problém přijetí letounu . . .
Datum: 2.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Dlouhé stráně zvýšily v prvním
čtvrtletí výrobu elektřiny o 40 %
Více než 207 milionů kWh elektřiny vyro-
bila v letošním 1. čtvrtletí přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé stráně. Takový
objem elektřiny by dokázal pokrýt roční
spotřebu 60 tisíc českých domácností.
V meziročním srovnání se jedná o 39,8%
nárůst a současně množství energie . . .
Datum: 3.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Kybernetická bezpečnost pro
průmyslové řídicí systémy
Přenos dat z řídicího systému stroje do
cloudu vyžaduje připojení k Internetu,
které je však náchylné ke kybernetickým
útokům. Stroje s cloudovým připojením
proto vyžadují zvláštní ochranu. Před ná-
stupem průmyslového internetu věcí ko-
munikovaly řídicí systémy strojů . . .
Datum: 4.5.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

DL3021: zátěž, kterou budete
vyhledávat
Zatímco vrcholový sportovec se zbavuje
každé zátěže, vývojář ji při dosahování
maximálního výkonu musí dokonce vy-
hledávat. Zvláště tehdy, je-li elektronická
a programovatelná zároveň. Podobně
jako některý z modelů řady DL3000 od
Rigol Technologies . . .
Datum: 28.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Dezinfekci aerosolem je možné
provádět prostřednictvím
zvlhčovacího systému Merlin!
Dezinfekce prostoru pomocí aerosolů je
trvalým způsobem vedoucím k dosažení
rovnoměrné dezinfekce celého prostoru
(výrobního prostoru, skladu atp.). Jedná
se o doplněk klasické dezinfekce, která se
aplikuje stíráním, která usiluje o co . . .
Datum: 29.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Brady BMP™61: Perfektní štítky
pro instalace všeho druhu
Tiskárna etiket BMP™61 s technologií THT
společnosti Brady dokonale tiskne na
celou řadu vysoce kvalitních a odolných
materiálů, které zvládnou i ty největší
výzvy při značení výrobků. Tiskárna BMP61
dokáže tisknout na bužírky, samolamino-
vací etikety, etikety na reliéfní profil . . .
Datum: 30.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné edice Volty.cz 
uvidíte opět na  veletrhu amper,

a u našich vybraných partnerů 
a bude také k zakoupení 
na novinových stáncích.
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 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. 11. 2020
mailem na adresu: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište 
“TAJENKA WRAP UP“. 
Jména vylosovaných luštitelů 
zveřejníme dne 1. prosince 2020 na portálu

www.wrapup.cz/clanky

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

Pomůcky: Noah, Olt, Sakala

Tajenka: Walther: Qui gladio ferit, gladio perit! Kdo mečem smrt nosí... (dokončení v tajence)
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Co je to multimetr, jaké druhy
existují a jak vybrat ten správný?
Multimetr je přístroj určený pro měření
elektrických veličin. Jednotlivé měřicí
funkce jsou na multimetru zpravidla roz-
děleny do několika měřicích rozsahů proto,
aby bylo dosaženo relativně širokého
měřicího rozsahu, vysokého rozlišení se
zachováním vysoké přesnosti měření . . .
Datum: 8.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Zajímavosti o programovatel-
ných automatech
Zkratka PLC vychází z anglického Pro-
grammable Logic Controller – programo-
vatelný logický kontrolér nebo také jako
průmyslový počítač. S těmito programo-
vatelnými automaty je možné ovládat a
regulovat výkon u různých výrobních strojů.
PLC může být digitálně naprogramován . . .
Datum: 9.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Pražská MHD vyráží pomocí
bateriových trolejbusů a elek-
trobusů do boje za lepší klima
Snížení emisí, zlepšení životního prostředí,
omezení hluku a zvýšení komfortu cesto-
vání po Praze. Všechny tyto benefity mají
Pražanům přinést bateriové trolejbusy a
elektrobusy. Do roku 2030 by měla v našem
hlavním městě jezdit čtvrtina až . . .
Datum: 10.5.2020                     ) více na www.volty.cz

TMV SS – Novinky v oblasti
Diagnostiky transformátorů a
primárních zařízení VN a VVN
Transformátory jsou nedílnou součástí
energetických soustav zahrnujících vý-
robu, přenos, distribuci i spotřebu. V pří-
padě diagnostiky je zapotřebí se zaměřit
na všechny části transformátoru, ať se již
jedná o vinutí, jádro, pevnou izolaci, . . .
Datum: 11.5.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Objevte, jak snadný může být
tisk etiket
Vytvářejte rychle spolehlivé etikety kde-
koli a kdykoli pomocí přenosných tiská-
ren etiket Brady. Podívejte se na krátká
videa a zjistíte, jak může být snadné do-
končit různé úkoly označování pomocí
přenosných tiskáren s integrovanými
průvodci pro návrh štítků! . . .
Datum: 5.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Motorové spouštěče EPMS32
v nabídce společnosti EPM
Elektropřístroj s.r.o.
EPMS32 je spouštěč určený pro ruční říze -
ní indukčního motoru jak jednofázového,
tak především trojfázového. EPMS32 plní
funkci jističe a zároveň i nadproudového
relé. Chrání motor proti přetížení a v přípa -
dě trojfázového stroje i proti přehřátí . . .
Datum: 6.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Češi chtějí chytrou domácnost
kvůli úsporám
Mírně nadpoloviční většina obyvatel
Česka (56 %) zatím o investici do tzv.
chytré domácnosti neuvažuje. Hlavním
důvodem je nedostatek financí. Pro 44 %
domácností, které naopak takovou inves-
tici zvažují, jsou hlavní motivací úspory
energie. . . .
Datum: 7.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Informace pro vaše podnikání . . .

. . . a tipy pro vaše cestování
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Veletrhy nejsou festival 
nebo fotbal
Veletrhy chtějí zahájit přerušenou sezónu
v září. Veletrhy Brno, a.s. upozorňují, že
veletržní akce nelze srovnávat s koncerty,
festivaly nebo sportovními utkáními. Žá-
dají vládu, aby pořádání veletrhů bylo za-
řazeno do stejné kategorie jako provozo-
vání nákupních center včetně časového . . .
Datum: 13.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Cloudová řešení od HP
Společnost HP Inc. představuje nové
notebooky a řešení navržené v reakci na
současné potřeby firemních uživatelů v
nejrůznějších oblastech, čímž dokládá
svou snahu pomoci podnikům a jejich
pracovníkům udržet produktivitu, ať už
pracují odkudkoli. I když podniky již něja-
kou dobu přecházejí na cloudová . . .
Datum: 19.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Electric Avenue 
ve Velké Británii
Projekt vznikl ve spolupráci se společ-
ností ubitricity (poskytovatel nabíjecích
řešení) a městskou radou čtvrti Westmin-
ster. V rámci projektu bylo upraveno 24
pouličních lamp, které dnes fungují jako
nabíjecí místa za využití již existující
městské infrastruktury. Obyvatelé si . . .
Datum: 14.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Příběh Nového Modeionu
Vymýšlíme, vyvíjíme, vyrábíme. S produk-
tem 3VA jsme naší práci opět posunuli o
krok vpřed a vyrobili tak moderní jistič,
který plně odpovídá současným trendům
a požadavkům našich zákazníků. Přečtěte
si příběh o Novém Modeionu. Začínali
jsme téměř před 80 lety jako malá ro-
dinná firma s několika desítkami . . .
Datum: 20.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Robot z VUT pomáhá se
vzorky COVID-19 ve FN Brno
Laborant založí zkumavky se vzorky, akti-
vuje systém a vše ostatní se už děje auto-
maticky. S takovýmto řešením pro bioha-
zard laboratoře přišli výzkumníci z Ústavu
automatizace a informatiky Fakulty stroj-
ního inženýrství VUT v Brně. Robotické
pracoviště nazvané openTube . . .
Datum: 15.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Síťové zdroje TBLC v provedení
na DIN lištu nyní k dispozici v
ultra tenkém provedení
Conrad Electronic nyní nabízí síťové
zdroje značky TracoPower TBLC v prove-
dení na DIN lištu. Naše společnost tak vy-
slyšela požadavky svých obchodních
zákazníků v oblasti automatizace budov
a průmyslového prostředí . . .
Datum: 21.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Průmysl 4.0 nefunguje
Konzervatismus českých firem se zatím
příliš nemění. Každá z nich sice chce být
online a mít vlastní fungující e-shop, není
ale zatím příliš ochotná postupovat jed-
notlivé digitalizační kroky. Komunikace
musí být co nejjednodušší, potřebná data
dostupná odkudkoli – zní často požada-
vek od českých firem . . .
Datum: 22.5.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nové kombinované proudové
chrániče s nadproudovou
ochranou (RCBO) zajistí v roz-
váděčích 50 % prostoru navíc
Společnost Conrad Electronic zařadila do
své nabídky kombinované přístroje RCBO
5SV1 od společnosti Siemens, čímž rozší-
řila svůj profesionální sortiment . . .
Datum: 16.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Olomoucká rychlodobíječka 
v české elitní pětce
Rychlodobíjecí stanice elektromobilů na
ulici Dolní Novosadská u dálnice D35 v
Olomouci patří mezi pět nejvyužívaněj-
ších dobíjecích stanic provozovaných
Skupinou ČEZ. Její obliba rostla také v
prvním čtvrtletí letošního i přes korovina-
rovou pandemii. Množství elektřiny . . .
Datum: 17.5.2020                     ) více na www.volty.cz

UPS Eaton 3S 450–850 VA
Model Eaton 3S zajišťuje záložní napájení
z baterie během výpadku napájení a po-
kročilou ochranu proti přepětí pro pre-
venci poškození při úderech blesku nebo
při náhodném přepětí v síti. Pokud výpa-
dek napájení trvá déle, něž se očekávalo,
software Eaton elegantně vypne počítač,
aniž by došlo ke ztrátě dat  . . .
Datum: 18.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Musk restartuje výrobu elektro -
mobilů Tesla – navzdory zákazu
Šéf automobilky Tesla Elon Musk včera
uvedl, že znovu rozjíždí výrobu ve své to-
várně ve Fremontu navzdory zákazu vy-
dané okrskem Alameda. Muskův krok
následuje po jeho prohlášení na Twitteru,
kde okrsku Alameda hrozí soudní žalo-
bou. Úředníci okrsku, kde se nachází . . .
Datum: 12.4.2020                     ) více na www.volty.cz

Náročné světelné scény 
a jejich ovládání
Rozvody pro ovládání světel je rutinní zá-
ležitost, kterou řeší dnes a denně každá
odborná elektroinstalační firma. V nejjed-
nodušším provedení nejde o nic jiného
než o spínání jednoho či více světelných
okruhů kontaktními vypínači. Situace se
komplikuje s nástupem dvou dalších . . .
Datum: 12.5.2020                     ) více na www.volty.cz
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Zvyšte výkon pomocí automa-
tického značení
Přepisujete údaje etiket nebo používáte
mezistupeň exportu dat? Zvyšte výrobní
výkon zvýšením kvality údajů na etike-
tách při tisku etiket vyšší rychlostí na pev-
ných nebo flexibilních místech pomocí
automatického značení přímo z vašeho
systému ERP . . .
Datum: 25.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Trumpova administrativa
schválila největší solární pro-
jekt v historii USA
Toto rozhodnutí je překvapivé vzhledem
k dřívějším Trumpovým prohlášením, že
sluneční energie není „dostatečně silná a
je velmi velmi drahá“. Solární park Gemini
za jednu miliardu dolarů bude umístěn v
poušti severně od Las Vegas . . .
Datum: 28.5.2020                     ) více na www.volty.cz

K Dlouhým stráním se zítra
vydá přes 30 elektromobilů
Turistům v Jeseníkách se o víkendu při
troše štěstí naskytne originální podívaná
na kolonu elektromobilů. Automobily se
zásobníkem energie v baterii se vydají na
cestu z Ostravy k přečerpávací elektrárně
Dlouhé stráně, jejíž horní nádrž je největší
baterií na uchovávání elektřiny v Česku . . .
Datum: 29.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Praha se připravuje na pře-
chod na cirkulární ekonomiku
Nastupující ekonomická recese způso-
bená epidemií COVID-19 nabízí příleži-
tost pro rozvoj města na principu
cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou od-
pady vnímány jako zdroj pro další využití.
Město nyní zadá vypracování Strategie
pro přechod hlavního města Prahy . . .
Datum: 30.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Soukromá firma SpaceX poprvé
vynesla člověka do vesmíru
Muskova vesmírná společnost SpaceX je
již od svého založení v roce 2002 známá
svou urputností spojenou s inovacemi ve
vývoji moderních raket a způsobu přistá-
vání prvních stupňů raketových motorů
tak, aby se daly znovu použít, což při-
spívá ke zlevnění startů do vesmíru . . .
Datum: 31.5.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Na posledním reaktoru 
elektrárny Barakah byly 
dokončeny studené testy
Poslední, v pořadí již čtvrtý, reaktor ja-
derné elektrárny Barakah ve Spojených
arabských emirátech má za sebou stu-
dené hydrostatické testování. Informoval
o tom vlastník elektrárny společnost Emi-
rates Nuclear Energy Corporation . . .
Datum: 26.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Generátory ozonu pro bez-
kontaktní desinfekci prostor
Český výrobce technologických pracovišť
pro vědu, školství a průmysl, společnost
Diametral, začal vyrábět generátory
ozonu určené pro bezkontaktní desin-
fekci prostor. Jedná se už o druhý speci-
alizovaný výrobek v době coronavirové
krize. Ozonizéry s názvem VirBuster . . .
Datum: 27.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Factory Dock – digitální dvoj-
čata překročila další práh, klí-
čovým faktorem optimalizace
je člověk a HR
Člověk a oblast HR doposud v praxi virtu-
álních simulací procesů chyběly. Služba
Factory Dock nově, a na trhu unikátně,
sestavuje a propojuje digitální . . .
Datum: 23.5.2020                     ) více na www.volty.cz

Studenty karvinské fakulty
osvítí HORMEN z ČEZ ESCO
Zbrusu nový přednáškový sál přivítá v
novém akademickém roce studenty kar-
vinské Obchodně podnikatelské fakulty,
která je součástí Slezské univerzity Opava.
Kompletní modernizace výukového zá-
zemí zahrnovala i výrobu unikátních na
míru vyvinutých světel v režii HORMEN . . .
Datum: 24.5.2020                     ) více na www.volty.cz
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Taiwan Semiconductor dělá
vlny v Arizoně
Plán taiwanské společnosti Taiwan Semi-
conductor (TSMC) vybudovat ve Spojených
státech továrnu za 12 miliard dolarů vyvo -
lal zájem světových médií. Firma plánuje
ve státě Arizona vyrábět 20 000 čipů mě-
síčně. K tomu bude potřebovat vytvořit
1600 kvalifikovaných pracovních míst . . .
Datum: 2.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Jak posílit signál LTE a WiFi
Máte celulární router (například TP-Link
Archer MR200) od svého mobilního ope-
rátora O2, Vodafone, T-MOBILE nebo jste
si zakoupili router společně se základním
příslušenstvím a systém nefunguje dle
vašich představ? Máte po domě nebo na
zahradě špatný signál WiFi? Váš internet
je velmi pomalý, protože máte . . .
Datum: 8.6.2020                     ) více na www.volty.cz

ČVUT vyvinula optimalizační
nástroj pro navrhování zdrojů
energie pro budovy
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vytvořilo nástroj, který
projektantům usnadní navrhování ener-
getických systémů budov na základě po-
žadavků na úspornost a ekonomiku. V díl čím
projektu Optimalizované systémy OZE . . .
Datum: 3.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Mohelnický závod na výrobu
elektromotorů nasadil pokro-
čilé řešení systému MindSphere
Jako jeden z prvních v Evropě nasadil
mohelnický závod Siemens na výrobu
elektromotorů pokročilé řešení systému
MindSphere: Connect & Monitor. Výrobní
a provozní data ze 36 strojů a několika
pracovišť díky zavedení MindSphere . . .
Datum: 9.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Nástěnné a stropní LED světla
řízené snímačem
Universální LED svítidla Surface Circular,
která jsou posledním přírůstkem v řadě
výrobků Ledvance dodávaných společností
Conrad Electronics, nabízí vysoce účinné
vnitřní osvětlení průmyslové úrovně.
Conrad Electronics rozšiřuje svoji řadu vý-
robků od německého dodavatele LED . . .
Datum: 4.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Vhodný pro venkovní použití
– kompaktní měnič frekvence
DC1 je nyní dostupný s klasifi-
kací pro venkovní použití
Společnost Eaton, která působí v oblasti
řízení energie, obměnila řadu kompakt-
ních měničů frekvence DC1 se stupněm
krytí IP66, které nyní nabízejí ještě větší
možnosti použití . . .
Datum: 10.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens a Exyte = rychlá vý-
stavba inteligentních biotech-
nologických zařízení
Společnosti Siemens, světový lídr v ob-
lasti procesní automatizace, a Exyte, svě-
tový lídr v oblasti projektování a výstavby
biofarmaceutických výrobních zařízení,
spojují své schopnosti v oblasti digitali-
zace a výrobní inovace . . .
Datum: 11.6.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Švédského poskytovatele vir-
tuálních školení operátorů v
oblasti automobilové výroby
koupil Siemens
Siemens koupil švédskou servisní a soft-
warovou společnost Vizendo AB se síd-
lem v Göteborgu. Vizendo je předním
poskytovatelem virtuálních školení ope-
rátorů v oblasti automobilové výroby . . .
Datum: 5.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Premiéra dobíjecích sloupků 
v Galerii Vaňkovka Brno
Siemens nainstaloval a zprovoznil dva
dobíjecí sloupky pro elektromobily, které
jsou určené pro návštěvníky brněnského
nákupního centra Vaňkovka. Jedná se o
první instalace sloupků SICHARGE v České
republice. SICHARGE, který disponuje
dvěma výstupy 22 kW, je ideálním . . .
Datum: 6.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Pandemie ovlivnila provoz
přenosové soustavy, situace
se postupně vrací do normálu
Pandemie COVID-19 a s ní související
opatření proti šíření nemoci s sebou při-
nesly změny provozních ukazatelů elek-
trizační soustavy ČR. Mimo jiné došlo ke
snížení spotřeby, výroby a salda, poklesla
cena silové elektřiny. Od května 2020 . . .
Datum: 7.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Nová lokalizace místa 
poruchy v praxi
V průběhu měsíce března 2020 dokončila
firma HAKEL vývoj nové lokalizace místa
poruchy HIG-IFL DELTA. Tedy přístroje,
který dokáže určit, na kterém vývodu IT
sítě porucha vznikla. Jak už název napo-
vídá, jde o příslušníka zdravotnické řady
„DELTA“ – tedy poslední generace . . .
Datum: 1.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Chladiče HENNLICH je díky
certifikaci nově možné použít
i v dolech
Průmyslové chladiče HENNLICH, které
firma vyrábí a dodává od roku 2015, zí-
skaly rozšířenou certifikaci ATEX M2.
Nově je možné je použít také v hlubin-
ných či povrchových dolech, kde se dá
předpokládat výskyt výbušných plynů . . .
Datum: 1.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2020

74



Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2020

75



ČVUT vyvinula kombinovaný
solární kolektor pro mírné a
chladné klimatické pásmo
Odborníci z Univerzitního centra energe-
ticky efektivních budov ČVUT navrhli, vy-
robili a otestovali první prototyp kombi-
novaného solárního kolektoru pro ohřev
dvojice teplonosných látek voda/vzduch.
Myšlenka spojit oba druhy technologie . . .
Datum: 14.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Job Air Technic hledá v prů-
běhu krize letecké dopravy
nové příležitosti
Letiště se postupně otevírají, ale v pro-
vozu není zdaleka ani polovina linek z
doby před vypuknutím pandemie. Celý
letecký průmysl zachvátila krize, otevřeně
se hovoří, že až několik tisíc letadel bude
již navždy uzemněno. Přesto i tato . . .
Datum: 20.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Aukce namísto dotací pro OZE?
V Česku s háčkem
Evropská unie chce v rámci svého návrhu
na zelené oživení ekonomiky po pande-
mii koronaviru podpořit projekty na poli
obnovitelných zdrojů energie (OZE). Před
dotacemi však upřednostňuje aukce, ná-
stroj posilující konkurenční prostředí a
tím urychlující rozvoj OZE při . . .
Datum: 15.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Nový VN rozvaděč „clean air“
bez skleníkového plynu SF6
Společnost Siemens Smart Infrastructure
obohatila portfolio ekologických, plynem
izolovaných rozvaděčů (GIS) o nový roz-
vaděč NXPLUS C 24 pro sítě VN (až 24 kV),
který neobsahuje fluorované skleníkové
plyny (SF6). Využití izolačního média clean
air v kombinaci s vakuovou spínací . . .
Datum: 21.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens představuje nový 
toolbox pro balicí stroje
Společnost Siemens představuje nový to-
olbox pro balící stroje, který je nově k dis-
pozici v plném rozsahu pro řídicí systém
Simatic S7-1500 v rámci inženýrského
softwarového nástroje TIA Portal. Uživa-
telům nabízí specifické knihovny pro ba-
lení, které lze integrovat do stávajících . . .
Datum: 16.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Když se řekne DSO, hleďte i na
příponu
Zkratka „SE“ nemusí u měřicího přístroje
nutně odkazovat na jihovýchod (South-
East). Co když tím výrobce myslel spíše
akční nabídku v limitované sérii (special
edition)? Podobně jako u německého os-
ciloskopu Voltcraft, který je s výchozí vari-
antou DSO-6084E technicky shodný a . . .
Datum: 22.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Elektrárna s kombinovaným
cyklem pro chemickou společ-
nost Evonik
Společnost Siemens Energy staví další vy-
soce účinnou elektrárnu s kombinovaným
cyklem pro chemickou společnost Evonik
v její největší lokalitě, v německém Marlu,
v Severním Porýní-Vestfálsku. Základem
strojovny je spalovací turbína SGT-800 . . .
Datum: 23.6.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

HYFLEXPOWER: První integrovaný
demonstrační projekt typu power-
to-X-to-power s plynovou turbí-
nou na spalování vodíku
HYFLEXPOWER je projekt financovaný Ev-
ropskou komisí jako součást rámcového
programu pro výzkum a inovace Hori-
zont 2020. Na jeho realizaci se podílí kon-
sorcium tvořené společnostmi Engie . . .
Datum: 17.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Nové dokonale dimenzované
tlačítko nouzového zastavení
Eaton je nejlepší volbou pro
výrobce strojů
Společnost Eaton zabývající se řízením
elektrické energie uvedla na trh novou
řadu kompaktních tlačítek nouzového za-
stavení, která snoubí funkčnost a design.
Její nová malá řada tlačítek nouzového . . .
Datum: 18.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Elektrobusy v Lipsku budou k do-
bíjení používat systémy Siemens
Společnost Siemens Smart Infrastructure
poskytne dobíjecí infrastrukturu pro 21
nízkopodlažních elektrobusů VDL v Lip-
sku, kde výrobce elektrobusů VDL Bus &
Coach získal smlouvu na dodávku plně
elektrických autobusů od lipského do-
pravního podniku Leipziger . . .
Datum: 19.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Přísnější ekologické normy
mají zdražit auta až o 70 tisíc
korun. Elektromobily mají na-
opak zlevňovat
Ceny automobilů každým rokem rostou o
tři až čtyři procenta. Důležitý vliv na cenu
aut s konvenčním pohonem mají opatření
Evropské komise, která požaduje v letoš-
ním roce snížení emisí CO2 o 21 % na . . .
Datum: 12.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Energetické řetězy „hýbou“
zrekonstruovanou Státní operou
Jak rozpohybovat instituci jakou je Státní
opera v Praze? Jednoduše. Stačí k tomu
správně navržené a nainstalované ener-
getické řetězy a flexibilní kabely. To zaří-
dil HENNLICH, kter pro zrekonstruovanou
Státní operu v Praze dodávala systémy
pro přívod dat a napájení pro pódium . . .
Datum: 13.6.2020                     ) více na www.volty.cz
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ELKOV elektro 
– více než velkoobchod
Za téměř 30 let působení na trhu se ELKOV
elektro vyvinul v zásadního hráče na poli
prodeje slaboproudých i silnoproudých
technologií a osvětlení. Díky svému širo-
kému záběru může zákazníkovi nabídnout
komplexní služby sahající od dodávky
elektrotechnického materiálu . . .
Datum: 26.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Z žabích buněk staví živé ro-
boty, tzv. xenoboty
Vědci z americké univerzity ve Vermontu
použili živé žabí buňky k vytvoření zcela
nových forem života. Tyto nové živé stroje
nejsou tradičním robotem ani známým
druhem zvířat. Je to nová třída artefaktů:
živý, programovatelný organismus. Tato
stvoření byla navržena na superpočítači . . .
Datum: 2.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Mezinárodní strojírenský ve-
letrh – další oběť koronaviru
Rozhovor s Jiřím Kulišem, generálním ře-
ditelem společnosti Veletrhy Brno, na zá-
kladě otázek, které byly nejčastěji poklá-
dány v souvislosti se zrušením MSV 2020. 
„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, nejtěžší,
které jsem musel udělat. Zrušení MSV bylo
vůči vystavovatelům zodpovědné . . .
Datum: 27.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Chytřejší domácnost snadno a
rychle s inteligentním řešením
Go Wireless
Přáli byste si, abyste doma mohli jedno-
duše ovládat osvětlení, stmívání, topení a
klimatizaci? Pak pro vás máme skvělé ře-
šení, ať už žijete v zabydlené domácnosti
nebo stavíte nový dům. Nové naprogra-
mované sady Go Wireless od Eatonu . . .
Datum: 3.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Paralelní dobíjení 20 autobusů
výkonem 150 kW v Norimberku
Dobíjecí infrastruktura od společnosti Si-
emens pokryje 39 parkovacích stání v mo -
derním depu eBus Port. Nabídne paralelní
dobíjení až 20 elektrobusů během noční
pauzy nebo jiných provozních přestávek.
K veřejné elektrické síti bude objekt připo -
jen prostřednictvím řady elektrických . . .
Datum: 28.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Bezplatná dlouhodobá 
předpověď slunečního osvitu
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT nabízí několik variant
služby předpovídání osvitu pro fotovolta-
ické zdroje, která umožňuje lepší hospo-
daření s energií získanou ze slunce.
Dlouhodobé předpovědi jsou nyní zdarma
k dispozici pro všechny zájemce . . .
Datum: 4.7.2020                     ) více na www.volty.cz

NKT využívá ve všech svých
výrobních závodech obnovi-
telné zdroje energie, čímž ročně
eliminuje více než 48 000 tun
emisí oxidu uhličitého
Silové kabely jsou základní součástí pro-
pojené elektrické sítě a jsou nepostrada-
telnou součástí pro globální přechod . . .
Datum: 5.7.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Slim řídící kabely: Garance 
5 milionů cyklů a nízká cena
Kvalita a nízká cena se vzájemně nevylu-
čují – důkazem je nová pokročilá řada ka-
belů Chainflex M. Po čtyřech letech
výzkumu představil specialista na pohy-
bové kabely firma igus, zastoupená v
česku společností HENNLICH, nové řídicí
kabely CF880 / CF881 a CF890 / CF891 . . .
Datum: 29.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Pracujte chytřeji a rychleji s
novými sadami Go Wireless
společnosti Eaton
Naprogramované sady Go Wireless spo-
lečnosti Eaton usnadňují instalaci ovláda-
cích prvků pro osvětlení, stmívání, venti-
lačních jednotek včetně regulace vytápění.
Lze tak ušetřit čas a stihnout více zakázek.
Časově náročné. Omezující. Prašné . . .
Datum: 30.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Konec rušivého světla ve vašich
oknech | PreLED 2G BLC
PRELED 2G “BLC” BACK LIGHTING CON-
TROL OD SPOLEČNOSTI THOME LIGH-
TING S.R.O.  představuje inovativní formu
veřejného osvětlení. Svítidlo PreLED 2G
BLC je speciálně upravené pro zamezení
svícení za sebe nebo před sebe (rušivé
světlo) pomocí přídavné clonící mřížky . . .
Datum: 1.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Generovat signál není umění.
Kreativní být ale můžete
Vyrábět je možné leccos – běžné sériové
produkty, které se díky standardním veli-
kostem či tvarům vzájemně podobají
jako vejce vejci, ale třeba i jedinečné ori-
ginály stvořené přímo ke konkrétnímu
účelu. Výjimkou není ani tvorba elektric-
kého signálu – někdy ve zcela obecné . . .
Datum: 24.6.2020                     ) více na www.volty.cz

Zkušební komory, sluneční si-
mulace, laserové granulometry
V sortimentu firmy najdete nejrůznější
zkušební komory pro zkoušky korozní,
kondenzační, solnou mlhou, prachové i
ostřikové, dále přístroje pro sluneční si-
mulaci, laserové granulometry pro mě-
ření velikosti částic, analyzátory vlastností
sypkých materiálů, přístroje pro . . .
Datum: 25.6.2020                     ) více na www.volty.cz
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Nové řešení pro správu vzdá-
lenosti a bezpečnosti zaměst-
nanců ve výrobě
Výrobci na celém světě, kteří se dnes snaží
udržet či znovu rozběhnout svůj provoz a
výrobu za stále probíhající pandemie
Covid-19 čelí novým a nelehkým výzvám.
Vzhledem k novým nařízením regulující
provozy a výrobu v tzv. „novém normálu,“ . . .
Datum: 8.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Koronavirus a počasí dopadají
na českou energetiku
První půlrok letošního roku přinesl pro
výrobu energie z obnovitelných zdrojů
(OZE) a také spotřebu elektřiny v České
republice několik nečekaných událostí.
Velký dopad měla teplá zima a také deštivý
červen. Do toho jako příslovečná „černá
labuť“ vplula pandemie COVID-19 . . .
Datum: 16.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Umělá inteligence přináší
nové antibiotikum
Pomocí algoritmu strojového učení iden-
tifikovali vědci MIT novou účinnou antibi-
otickou sloučeninu. Při laboratorních testech
tato sloučenina zlikvidovala mnoho nej-
problematičtějších bakterií způsobujících
onemocnění, včetně některých kmenů,
které jsou rezistentní vůči všem . . .
Datum: 9.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Teleportace: Zvýšení výkon-
nosti kvantových počítačů
Zatímco teleportace lidí existuje pouze v
žánru sci-fi, v subatomickém světě kvan-
tové mechaniky je teleportace možná – i
když ne způsobem, který je obvykle zob-
razen ve filmech. V kvantovém světě za-
hrnuje teleportace spíše transport
informací než transport hmoty . . .
Datum: 17.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Humanoidiní roboti budou vy -
baveni elektronickou kůži
Vědci na Mnichovské univerzitě v Německu
nedávno vyvinuli elektronickou pokožku,
která by mohla napomoci reprodukovat
lidský pocit doteku v robotech. Tento 
„e-skin“, prezentovaný v článku publiko-
vaném v časopise Sensors, vyžaduje
mnohem méně výpočetní síly než jiné . . .
Datum: 10.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Nové počítadlo bleskových
impulzů PBI-7 od firmy Hakel
Počítadlo bleskových impulzů je zařízení,
které poskytuje informaci o počtu zásahů
blesku do jímací soustavy objektu. Jedná
se o záznamové zařízení, které spolu s pro -
vedením následné revize slouží ke sledo-
vání stavu hromosvodné soustavy v prů-
běhu jejího života. PBI-7 je novou . . .
Datum: 20.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Chytrá domácnost se stává
standardem
Vždy je vhodné se zajímat o to, jak jedno -
tlivá technická řešení fungují, jaký je roz-
sah jejich kompatibility, a to jak v čase, tak
v šíři ovládaných komponent. Jistě vás ne -
potěší, když za pár let budete potřebovat
přidat další zařízení nebo vyměnit poško-
zený díl a zjistíte, že pro váš systém se . . .
Datum: 21.7.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Zaměření na technologie pro
inteligentní instalace v budovách
V rámci projektu Conrad Sourcing Plat-
form je nyní k dispozici 380 000 produktů
z oblasti inteligentní instalace. Firmy, které
jsou vybavené inteligentními technologi-
emi, mají zajištěný spolehlivý výrobní
proces. Navíc mohou dosáhnout jistých
úspor za vynaloženou energii a zvýšit . . .
Datum: 13.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Optimální přenos dat: chytré
a strukturované kabelové
propojení budov
Kabelové propojení State of the Art od
firmy Digitus zohledňuje nové průmys-
lové standardy IEEE803.3bt a 3at a umož-
ňuje síťové propojení koncových zařízení
současně s jejich napájením. Strukturo-
vané kabelové propojení, označované . . .
Datum: 14.7.2020                     ) více na www.volty.cz

5G v Rittalu: Nový standard
mobilní komunikace si najde
cestu směrem k výrobě
Rittal chce instalovat a co nejrychleji zpro-
voznit 5G mobilní komunikační síť v Ha-
igeru v reálném výrobním prostředí. Nová
bezdrátová technologie je zaměřena na
výrazné urychlení a zjednodušení datového
toku– například při video porovnání . . .
Datum: 15.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Signalizační technologie – pro
automatizaci nepostradatelná
Oblasti pro použití moderní signalizační
technologie jsou velmi rozmanité. Dobrým
příkladem jsou třeba bezpečnostní tech-
nologie: Akustická poplachová zařízení
generují hlasitou akustickou signalizaci
poté, co se neoprávněná osoba pokouší
vniknout do střežených prostor . . .
Datum: 6.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Elektroinstalace do zateplení:
Dokonale ukrytá energie
Důležitou roli při výstavbě hraje bezpo-
chyby také fasáda domu. Pro instalaci zá-
suvek a vypínačů do zateplených fasád
budov se nejlépe hodí elektroinstalační
krabice KEZ, KEZ 3 a KEZ 300. Použití
těchto krabic zamezuje vytváření tepel-
ných mostů v místě elektroinstalace . . .
Datum: 7.7.2020                     ) více na www.volty.cz
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Udržitelnost výroby pomocí
repase tisíců starých robotů
ABB repasuje nejen roboty, ale i kontro-
léry a ovládací panely. Dává tak vyřaze-
ným robotům šanci na druhý život místo
cesty do šrotu. Repasované roboty umož-
ňují zákazníkům využívat nové funkce a
pokročilé služby a současně snižovat ná-
klady na údržbu . . .
Datum: 24.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Přes dva tisíce kilometrů ka-
belu v solárním parku v Africe
Solární energie představuje nejrychlejší 
a nejsnadnější způsob výroby elektřinu 
v Africe. Doposud však bylo využívání ta-
kového zdroje energie spíše vzácností.
Velký technický pokrok a celosvětový tlak
na snižování obsahu CO2 v ovzduší situaci
rychle mění. Kompletní kabelové řešení . . .
Datum: 27.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Ohřev a chlazení agresivních
lázní řeší speciální výměníky
Nové ponorné deskové polštářové výmě-
níky tepla díky fluoropolymerovému po-
vlaku odolají i agresivním kyselým nebo
alkalickým lázním při zachování vysoké
účinnosti a malé zástavby. Jak ochladit
nebo ohřát agresivní kyselou nebo alka-
lickou lázeň tak, aby účinnost přenosu . . .
Datum: 28.7.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Paralux PX1 Shorty je spoleh-
livá bezpečnostní svítilna ur-
čená pro profesionální použití
Při maximální intenzitě svícení poskytuje
PARALUX PX1 SHORTY zdroj světla po dobu
až 8 hodin nepřetržitého výkonu a až 15
hodin při nižší intenzitě. Celkem 5 jasně
bílých LED Cree s výkonem 5 W dosahují
pozoruhodného světelného toku 80 lm . . .
Datum: 29.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Musk: Let k ISS byl úspěšný,
následuje Měsíc a mise na Mars
SpaceX již dříve uzavřel s americkou vlá-
dou kontrakt na část financování rakety
Falcon 9. Ze strany daňového poplatníka
to byly více dobře vynaložené peníze.
NASA si pak jen najala společnost SpaceX
k dopravě jejich astronautů a nákladu k ISS.
V budoucnu už tak nebude muset draze . . .
Datum: 30.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Elektrické Porsche Taycan se
bude vyrábět efektivněji
Během necelých 5 měsíců dokázala spo-
lečnost Siemens nainstalovat veškeré
komponenty dopravníkové technologie
pro finální montáž prvního, plně elektric-
kého automobilu Porsche Taycan. Siemens
v porovnání s obdobnými projekty zkráti -
la dobu od instalace po výrobu prvního . . .
Datum: 31.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Napájecí konektory 
od Murrelektronik
Automatizace a vybavení vyžadují hodně
energie. S rostoucí propracovaností kon-
cepcí instalace roste počet polních zaříze -
ní a všude se používají komponenty, jako
jsou I / O moduly, senzory, jednotky, ka-
mery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IIoT
vedou ke zvýšené poptávce po řízení . . .
Datum: 22.7.2020                     ) více na www.volty.cz

Model elektrizační soustavy
byl rozšířen o sítě 110 kV
Provozovatelé přenosové a distribučních
sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce,
E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokon-
čili projekt „Rozšíření modelu elektrizační
soustavy v dispečerském řídicím systému
o část distribuční sítě se jmenovitým na-
pětím 110 kV“. Nový model poskytne . . .
Datum: 23.7.2020                     ) více na www.volty.cz
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Kabel s digitální pamětí
Trochu mědi a plastu, někdy také skle-
něná vlákna – kabely jsou v podstatě
„analogovým“ produktem. Zároveň však
výrobce, jako je LAPP, shromažďuje spoustu
informací o svých produktech v digitální
podobě. Kromě toho existují data, která
generuje zákazník během provozu. Jak
spojit analogový a digitální svět . . .
Datum: 4.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Profinet ovládl průmysl.
HENNLICH podporuje jeho
další rozvoj
Profinet je v průmyslové automatizaci ce-
losvětově jedním z nejpoužívanějších ko-
munikačních protokolů založeným na
technologii Ethernet. Firmy na něj pře-
cházejí z původního protokolu Profibus.
Vedle mnoha dalších výhod dokáže při . .
Datum: 5.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Řešení Siemens umožňují ma-
sovou výrobu cyklistických
přileb na míru
Digitální řešení pro aditivní výrobu spo-
lečnosti Siemens pomáhá dosáhnout
toho, co bylo před několika lety pro vý-
robce cyklistických helem Hexr nemysli-
telné – cyklistické přilby vyrobené na
míru a dostupné každému zákazníkovi . . .
Datum: 6.8.2020                     ) více na www.volty.cz

7 rad, jak s elektronikou 
do letadla
Cestování bez smartphonu si už nejspíš
umí představit jen málokdo. Chytrý tele-
fon vlastní podle údajů ČSÚ zhruba 70 %
Čechů a u českých aerolinek je 90 % za-
koupených letenek elektronických. Větši -
na cestujících má v telefonu kromě leten-
ky i platební kartu, mapy a spoustu . . .
Datum: 7.8.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Novinky ze stáje Voltcraft –
dvojice univerzálních nabíječek 
Těžko byste hledali dva rozdílnější přístroje.
Menší Voltcraft IPC-4 je pro maximálně
čtyři články, v určité konfiguraci dokonce
jen pro jeden, ovšem dokáže pracovat s
mnoha chemickými systémy akumulátorů
a každou část procesu nabíjení či vybíjení
můžete mít dokonale pod kontrolou . . .
Datum: 1.8.2020                     ) více na www.volty.cz

LAPP připravuje roboty na
stejnosměrný proud
V budoucnosti bude stejnosměrný proud
(DC) stále více využíván k distribuci ener-
gie v továrnách. Společnost LAPP je v této
oblasti průkopníkem a představuje svůj
vůbec první robotický kabel navržený vý-
hradně pro použití ve stejnosměrné síti.
Mezi klíčové vlastnosti připojovacího . . .
Datum: 2.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Snadné a chytré ovládání do-
mova se systémem xComfort
V dnešním zrychleném světě se na vás ze
všech stran řítí požadavky a informace, a
tak je skvělé, když můžete nechat některé
starosti na někom jiném. A právě proto jsou
zde systémy pro chytrý domov, které vám
pomohou s organizací vaší domácnosti.
Představte si, že přijdete domů . . .
Datum: 3.8.2020                     ) více na www.volty.cz

www.tripy.cz
váš magazín & portál o cestování



Konference Dny teplárenství a
energetiky 2020: Budou moci
teplárny využít prostředky 
z Modernizačního fondu?
Modernizační fond, na který všechny
energetické zdroje už nějakou dobu če-
kaly, bude rozdělovat dotace od roku 2021.
Evropská komise aktuálně vydala . . .
Datum: 10.8.2020                     ) více na www.volty.cz

ČVÚT vyvíjí bytovou větrací jed-
notku s termoelektrickým výmě-
níkem pro řízení teploty vzduchu
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT pracuje na vývoji byto -
vé větrací jednotky, která umožňuje celo -
ročně řídit teplotu přiváděného vzduchu
bez nutné podpory systémů chlazení a vy-
tápění. V současnosti je hotový funkční . . .
Datum: 15.8.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nejlepší aplikací energetického
řetězu je šestivřetenový soustruh
8 energetických řetězů igus, 64 kabelů a
73 hadic – to je ve zkratce popis nejlepší
aplikace energetických řetězů na světě.
Jde o šestivřetenový soustruh pro současné
obrábění několika obrobků, který sestro-
jila italská firma Gildemeister Italiana SpA.
Cenu Vector Award za nejlepší aplikaci . . .
Datum: 11.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Technologie CAD skicování s
podporou umělé inteligence
Společnost Siemens představuje zcela
nové možnosti vytváření návrhu ve 2D
díky prostředí NX™ Sketch, které přináší
zcela nové možnosti skicování v CAD pro-
středí, což je nezbytnou součástí kon-
strukčního procesu. Díky vylepšenému
jádru mohou uživatelé vytvářet a měnit . . .
Datum: 12.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Největší svítíci šperk na světě
s kabely LAPP
Česká sklářská společnost Lasvit vytvořila
pro tichomořský hotel Imperial Pacific
největší svíticí šperk na světě. Monumen-
tální svítidlo ve tvaru dvou vlnících se dra -
ků nad hlavami návštěvníků vznikal tři roky.
Dohromady draci váží 40 tun a každý z nich
je dlouhý 32 metrů. Jejich těla pokrylo . . .
Datum: 8.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Tepelná ochrana největšího
slunečního dalekohledu na
světě je nyní účinnější
Největší sluneční dalekohled na světě na-
zvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope
(DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na
havajském ostrově Maui. Umožňuje zí-
skávat doposud nejdetailnější záběry
Slunce a vědci díky němu mohou . . .
Datum: 9.8.2020                     ) více na www.volty.cz
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Energeticky aktivní lehké 
obvodové pláště budov
V projektu energeticky aktivního LOP bylo
cílem integrovat hybridní fotovoltaicko-
tepelný (FVT) kolektor a opticky selektivní
odrazný rastr. V probíhajícím projektu
autonomního fasádního modulu jsme se
zaměřili na využití Peltiérova chladiče v
kombinaci s fotovoltaikou . . .
Datum: 18.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Rychlá změna receptury díky
softwaru od Siemens
Díky novým softwarovým možnostem mo -
hou uživatelé flexibilně navrhovat výrobní
pořadí, sledovat různé části závodu či za-
řízení, a tak lépe a rovnoměrněji využívat
kapacitu jednotlivých výrobních strojů a
dosáhnout vyšší efektivity a hospodárnosti.
V případě obou řešení – SES i LCS . . .
Datum: 24.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Dvoupólové zkoušečky napětí
– co jste možná nevěděli!
Zkoušečka napětí je elektrický testovací
přístroj, který slouží pro ověření beznapě-
ťového stavu v elektrickém obvodu. V sou -
ladu s normou VDE 0682, část 401 je dvou-
pólová zkoušečka napětí jediným vhod-
ným přístrojem, který splňuje požadavky
zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví . . .
Datum: 19.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Snižování hluku 
v průmyslových halách
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT provedlo ve spolupráci
se společností Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s. divize ISOVER soubor vý-
počtových simulací, jejichž výsledky po-
mohou predikovat vliv střešních perforo-
vaných trapézových plechů . . .
Datum: 25.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Biodynamické světlo pomáhá
seniorům
Platforma pro zdravé osvětlování ČVUT
UCEEB spolupracovala s firmou Spectra-
sol a Národním ústavem pro duševní zdraví
(NUDZ) na pilotní aplikaci biodynamic-
kého osvětlení a navazujícím experimen-
tálním výzkumu. „Vyměnili jsme osvětlení
v šesti pokojích včetně předsíní  . . .
Datum: 20.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Ingenuity dobije své baterie
za letu
Vrtulník Ingenuity, který má zkoumat Mars,
byl konečně poprvé aktivován na dálku
při své cestě na cestě k Marsu. NASA ve
vesmíru poprvé na dálku aktivovala nabi -
tí jejich šest lithium-iontových baterií  už
7. srpna. Helikoptéra je aktuálně uložena
ve spodní části roveru Perseverance . . .
Datum: 26.8.2020                     ) více na www.volty.cz

HENNLICH vyrobil nejdelší 
plnicí hubici, měří 25 metrů
Nejdelší plnicí hubici, která měří přes 25
metrů, sestrojila litoměřická strojírenská
společnost HENNLICH. Zařízení určené na
nakládku velkých nákladních lodí směřu -
je do Maroka ke společnosti OCP, jednomu
z největších světových výrobců fosfátů.
Společnost OCP bude zařízení využívat . . .
Datum: 27.8.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Snižování hluku v průmyslo-
vých halách
Pracovní prostředí uvnitř průmyslových
hal bývá významně ovlivněno hlukem z
provozu výrobních strojů a technologic-
kých procesů. Ke snížení jeho vlivu na
pracovníky lze přispět řadou opatření,
například zakrytím hlučných strojů, zá-
stěnami, odhlučněnými velíny . . .
Datum: 21.8.2020                     ) více na www.volty.cz

BT-22: jednoduchý multimetr
za symbolickou cenu
Zajímavé multimetry dnes pořídíte i s
daní za méně než tři sta korun. A pokud
se vás třeba s kamarády sejde více, dosta-
nete od pěti kusů další výraznou slevu.
Ale co kompromisy, nebude jich až příliš
mnoho? Nabídka digitálních multimetrů
musí logicky někde začínat a byla by . . .
Datum: 22.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Havířov sází na elektromobily,
v dresu města budou jezdit
dva vozy Hyundai IONIQ
Více než čtyři tisíce elektromobilů na sil-
nicích v České republice už dávno udělaly
z této někdejší alternativy zcela běžnou
součást provozu. Aktivně zahrnuje e-auta
do svých vozových parků také státní
správa a samospráva . . .
Datum: 23.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Test snímače oblohy pro před-
povídání slunečního osvitu
Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov ČVUT vyvinulo snímač oblo hy,
kte rý v současnosti prochází testováním
odolnosti vůči venkovnímu prostředí. Po
dokončení zkoušek se počítá s využitím
snímače při předpovídání slunečního
osvitu, které umožňuje lepší . . .
Datum: 16.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens dodá 60 vysoce vý-
konných dobíjecích stanic pro
páteřní síť společnosti E.ON
Šedesát 50kW dobíjecích stanic Siemens
bude nainstalováno do konce roku 2022.
V rámci projektu bude rozmístěno celkem
125 dobíjecích stanic do 50 oblastí po celé
České republice. Instalace přispěje ke
zlepšení a zkvalitnění infrastruktury . . .
Datum: 17.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Internetový portál v tištěné edici v PodzIm 2020

82



Vojáci mohou učit budoucí 
roboty, jak překonat lidi
Vědci navrhli algoritmus, který umožňuje
autonomnímu pozemnímu vozidlu zlep-
šit své stávající navigační systémy sledo-
váním lidské jízdy. Týmy americké armádní
výzkumné laboratoře a University of Texas
v Austinu navrhli algoritmus, který umož-
ňuje autonomnímu pozemnímu vozidlu . . .
Datum: 30.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Chytré veřejné osvětlení v Raj-
nochovicích zvýší bezpečnost
a sníží náklady na elektřinu
Nové veřejné osvětlení, do kterého v Raj-
nochovicích na Kroměřížsku vloni inves-
tovali více než dva mil. korun, přineslo
kvalitnější nasvícení místních komunikací
a tím i zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Důležitým bonusem je snížení . . .
Datum: 5.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Musk představil fungující 
zařízení Neuralinku
Elon Musk se objevuje v centru pozornosti
už několik let. V pátek jeho společnost
Neuralink oznámila další milník propojení
mozku s počítačem. Smyslem jeho obrov-
ské mediální prezentace nebylo získat
peníze od investorů, ale přilákat vědce a
programátory pracovat pro jeho . . .
Datum: 31.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Současná situace přináší „de-
setiletí domova“, říká nový
průzkum Accenture
Aktuální průzkum zdůrazňuje, že společ-
nosti z oblasti maloobchodu a spotřeb-
ního zboží musí přizpůsobit svá portfolia
produktů a služeb tak, aby odpovídala lo-
kálním zákazníkům. Během pandemie
covid-19 se lidé více zaměřují na místní . . .
Datum: 6.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Vypíná Vám proudový 
chránič zbytečně?
V odborné veřejnosti panuje shoda, že
ideální ochrana elektrických obvodů na-
stane, když je každý okruh chráněn sa-
mostatným jističem a proudovým chráni-
čem. Zamezí se tak součtu reziduálních
proudů z několika obvodů. Takové řešení
kombinovaných přístrojů již existuje . . .
Datum: 1.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Roboty mikroskopických rozmě -
rů „chodí“ díky laserové technice
Výsledek spolupráce vedené na Cornello -
vě univerzitě jsou první mikroskopické
roboty, obsahující polovodičové kompo-
nenty, což je umožňuje ovládat pomocí
standardních elektronických signálů. Tyto
roboty o velikosti trepky, jsou základem
pro vytváření ještě složitějších verzí . . .
Datum: 7.9.2020                     ) více na www.volty.cz

GREEN Solar a Siemens Energy
společně vytvoří koncepci pro
bezuhlíkovou strategii města
Herzogenrath v Německu
Německé město Herzogenrath se 46 tis. oby-
vateli plánuje pokrýt do roku 2030 veške-
rou svou spotřebu bezemisní energií díky
výstavbě nového energetické systému . . .
Datum: 8.9.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Dva nové produkty: 1M kom-
binované chrániče Ex9NLE a
Monitorovací relé Ex9JP
Proudové chrániče s nadproudovou
ochranou Ex9NLE jsou vhodné hlavně
pro domácnosti. Tyto kombinované chrá-
niče mají velikost jednoho modulu, čímž
se ušetří místo jednoho modulu ve srov-
nání s běžnými kombinovanými chrániči . . .
Datum: 2.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Příslušenství pro kompaktní
jističe 3VA do 1 000 A
Jističe 3VA1 a 3VA2 lze doplnit modulár-
ními chráničovými moduly v aplikacích,
které vyžadují vysokou míru flexibility
nebo v kterých nelze použít boční nebo
spodní chráničové moduly. Mohou být
snadno dodatečně namontovány do
existující instalace . . .
Datum: 3.9.2020                     ) více na www.volty.cz

ČEPS zahájila devátý ročník
Letní školy
Se začátkem školního roku ČEPS opět při-
vítala studenty bakalářských a magister-
ských oborů elektrotechnických fakult
vysokých škol na Letní škole ČEPS. V prů-
běhu jednoho týdne se studenti seznámí
s fungováním společnosti, prodiskutují
aktuální trendy v energetickém sektoru . . .
Datum: 4.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Temelínská zásahovka má
nové speciální vybavení
Být ještě rychlejší a efektivnější při zvlá-
dání případných mimořádných situací jak
v jaderné elektrárně, tak i mimo ni. Ta-
kový byl cíl nákupu nového zásahového
vybavení Speciální jednotkou Policie ČR,
přímo v areálu Temelína. Z velké většiny
nové vybavení zaplatila Nadace ČEZ . . .
Datum: 28.8.2020                     ) více na www.volty.cz

Umělá inteligence potvrdila
50 nových exoplanet
Detekovat exoplanety není tak jednodu-
ché, jako zaměřit dalekohled na oblohu a
zkoumat objekty ve tvaru planety. Planety
obíhající kolem vzdálené hvězdy jsou na
to příliš slabé a malé, ale můžeme je de-
tekovat pomocí dalekohledů jako TESS
nebo Kepler určených k „lovení“ planet . . .
Datum: 29.8.2020                     ) více na www.volty.cz
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Třiadvacátý ročník Ceny Wer-
nera von Siemense pro stu-
denty a mladé vědce bude!
V průběhu uplynulých 22 let si finanční
odměny ve výši 12,5 mil. Kč rozdělilo cel-
kem 389 oceněných mladých vědců, stu-
dentů a pedagogů technických, přírodo-
vědných a medicínských oborů. Letošní
ročník v osmi kategoriích rozdělí . . .
Datum: 11.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Tlumič rychlejší než mrknutí
oka umožní zvýšit rychlost
vlaků a šetří koleje
Desetkrát rychlejší než ostatní tlumiče je
magnetoreologický tlumič vyvinutý vý-
zkumníky z Fakulty strojního inženýrství
VUT v Brně. Ve spolupráci s firmou Škoda
Transportation ze skupiny PPF už ho
navíc otestovali. Tlumič umožní zvýšit . . .
Datum: 17.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Chytré bude v blízké 
budoucnosti také řízení
úklidu ve firemním sektoru
Představte si, že plánování úklidu v kan-
celářských a průmyslových budovách
probíhá automaticky podle aktuálního
počasí, počtu pracovníků a návštěvníků v
různých místnostech. V kuchyňce, na
chodbách či v zasedací místnosti . . .
Datum: 12.9.2020                     ) více na www.volty.cz

VUT spustilo svůj podcast
Technicky vzato
Proč se rozložitelná láhev v lese nerozpa-
dne? Vezmou nám roboti práci? Co dýchá-
me ve městech? My vám to řekneme jako
lidi. Vědci, studenti a absolventi z Vysoké -
ho učení technického v Brně mluví jedno-
duše a poutavě o tématech, která se stále
více stávají součástí lidských životů . . .
Datum: 18.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Srpen znovu posunul ma-
xima. K přečerpávací elekt-
rárně Dlouhé stráně přijelo o
prázdninách přes 60 tisíc lidí,
o třetinu více než vloni
Invaze zájemců o energetiku pokračovala
i v druhém prázdninovém měsíci. Jedním
z tahounů bylo magické oko Jeseníků . . .
Datum: 13.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Nová elektronická kůže může
reagovat na bolest stejně jako
lidská kůže
Vědci vyvinuli elektronickou umělou kůži,
která reaguje na bolest stejně jako sku-
tečná kůže, a otevírá tak cestu k lepší pro-
tetice, chytřejší robotice a neinvazivním
alternativám kožních štěpů. Prototyp za-
řízení vyvinutého týmem na RMIT . . .
Datum: 19.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Přeměna tělesného tepla na
elektřinu: Vědci vyvinuli způ-
sob nabíjení mobilních přístrojů
Vědci z NUST MISIS vyvinuli nový typ
energeticky účinných zařízení: termoč-
lánky, které přeměňují teplo na energii.
To umožní vytvoření přenosných baterií,
které lze aplikovat prakticky na jakýkoli
povrch, včetně oděvů, k výrobě elektřiny . . .
Datum: 20.9.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Sedna Design/Elements: nové
stylové vypínače a zásuvky
Zákazníci hledají pro svůj interiér moder -
ní produkty, ocení vzhled ušlechtilých
materiálů kamene, dřeva, skla nebo kovu.
A samozřejmě preferují dobrou cenu. Pro-
duktová řada vypínačů a zásuvek Sedna
Design/Elements společnosti Schneider
Electric splňuje tyto představy a navíc . . .
Datum: 14.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Radar LR250 s novou anténou
pro měření hladiny kapalin
Siemens představuje nový radarový vysí-
lač pro měření hladiny kapalin, Sitrans
LR250 PLA s polypropylenovou čočkovi-
tou anténou. Sitrans LR250 je osvědčené
průmyslové zařízení poskytující spoleh-
livé odečty hladiny pro řízení zásob nebo
řízení kritických procesů. Jeho vysoce . . .
Datum: 15.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Sluneční elektrárny po celé
republice otevřou své brány. 
K vidění bude gigantická elekt-
rárna i velkokapacitní baterie
U příležitosti Evropského týdne udržitel-
ného rozvoje se od 20. do 26. září zpřís-
tupní veřejnosti na dvě desítky solárních
elektráren po celé České republice . . .
Datum: 16.9.2020                     ) více na www.volty.cz

O technický obor Energetika
je díky Dukovanské 
elektrárně velký zájem
Jedna dívka a 29 mladých mužů nastou-
pilo s novým školním rokem na cestu
energetického vzdělávání v Střední prů-
myslové škole v Třebíči. Jde o výběr ze 77
uchazečů o tento typ technického vzdělá -
vání. Všichni si navíc díky dlouhodobé . . .
Datum: 9.9.2020                     ) více na www.volty.cz

Třetí ročník e-SALONu ukáže
nové trendy i premiéry elek-
trifikovaných aut
Automobilový průmysl aktuálně řeší dvě
hlavní témata – digitalizaci a alternativní
pohony. O moderních výstavách aut to
platí dvojnásob. Už třetím rokem k nim
patří „trendy“ akce s názvem e-SALON.
Veletrh čisté mobility na letňanském . . .
Datum: 10.9.2020                     ) 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 (pokud porazíme Covid-19): 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.






