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úvodník
Vážení čtenáři,

portál Volty.cz mění po 5 letech zcela svůj styl. Webové stránky prošly zá-

sadním omladěním s přidáním nových a pokročilých prvků umožňujících da-

leko přehledněji zprostředkovávat nejnovější informace z oblasti elektro-

techniky, energetiky, vědy a výzkumu. Šířka webu se zvětšila na 1350 px, což

odpovídá rozlišení dnes již běžně prodávaných notebooků nebo iPadů. Vy-

lepšená je také responzivita na chytrých telefonech. 

Přiřazování dalších článků s podobnou tématikou – k vámi právě čtenému

článku – se nyní provádí systémem Relevanssi a je tak daleko přesnější než

doposud. Vyhledávat starší články podle klíčových slov ve vyhledávači mů-

žete nyní také podle času – za poslední půlrok, rok nebo ve vámi nastaveném

časovém rozmezí.

Ve spodní části portálu jsme přidali i za-

jímavé RSS kanály. Portál Volty.cz se tak

pro vás může stát výchozím informačním

portálem v tomto dynamickém segmentu.

Na výběr toho nejzajímavějšího ve Voltech

se také dostanete přímo proklikem na překvapený emotikonek – hned vedle

ikonky RSS, (která slouží k zobrazení nadpisů nejnovějších článků ve vašem

prohlížeči) přímo u vyhledávacího okénka.

Nově na portálu také naj-

dete mapu všech distribuč-

ních míst tištěné edice

Volty.cz, kde si můžete Volty

zdarma odebrat. Na tuto

mapu se dostanete také po

rozkliku Více přímo pod vyhle-

dávacím okénkem nebo pří -

mo u listovacích edicí všech

tištěných Voltů.

Věříme, že nový vzhled por-

tálu Volty.cz se vám bude líbit.

René Pajurek

vydavatel

tištěná edice

je součástí monitoringu
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Během tohoto dlouhého období zí-
skali naši zaměstnanci kvalifikaci od-
borníků v oblasti regulace teploty v

rozvaděčích. Úspěch a popularita našich ter-
mostatů však nejsou důvodem zůstat stát,
naší motivací je posunout produkt na vyšší
úroveň propracovanosti. Dalším úkolem na-
šeho vývojového oddělení pro nový design
termostatu bylo přepracovat mechanické ter-
mostaty KTO 011 a KTS 011 s přihlédnutím
k aktuální zpětné vazbě od zákazníků při 
zohlednění nižších nákladů na materiál a vý-
robu.

S potěšením vám představujeme naše
nové, stále mechanické, malé a kompaktní
nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111.
Termostat KTO 111 má NC kontakt a cha-
rakteristický červený knoflík, KTS 111 má
NO kontakt a modrý nastavovací knoflík.

Naši designéři přesunuli připojovací
svorky ze spodní části do přední části pouz-
dra, takže technik se nemusí za připojením

zařízení ohýbat pod termostatem, ale místo
toho má přímý přístup. Samosvorná techno-
logie je lepší než šroubové svorky, zejména z
hlediska bezpečnosti. Za prvé, samosvorné

svorky zajišťují konstantní tlak na kabely a za-
braňují jejich uvolnění. Za druhé, není třeba
speciálních nástrojů potřebných k připojení
a nehrozí přílišné utažení šroubové svorky.
Srovnání: při připojení vodiče ke šroubové
svorce pomocí šroubováku můžete svorku
příliš utáhnout, čímž ji poškodíte nebo do-
konce zničíte. Při použití samosvorné svorky
toto riziko nehrozí. Další výhodou je kratší
čas instalace. Instalace kabelů na samosvorné
svorky je měřitelná úspora času (přibližně
60%). Mnoho společností již roky používá sa-
mosvorné terminály ke zjednodušení zapo-
jení. Jsme však první v oboru, kteří nabízejí
termostaty s takovými svorkami.

STEGO
průkopník
nastavitelných
termostatů

Miniaturní mechanické termostaty pro ovládání top-
ných těles nebo ventilačních systémů v elektrických
rozvaděčích jsou tu s námi po celá desetiletí. Kon-
cept použití dvou termostatů - jednoho s NC kontak-
tem a jednoho s No kontaktem, byl vyvinut před více
než 30 lety naším vedoucím vývoje a spoluzaklada-
telem společnosti StEGo, panem Hartmutem Eisen-
hauerem. Mezitím pan Eisenhauer odešel zaslouženě
do důchodu a designy Kto 011 a KtS 011, které vy-
tvořil, se staly předními a uznávanými produkty pro
klimatizaci rozvaděčů, na které jsme velmi hrdí.

STEGO ELEKTROTECHNIK GMBH
Kolpingstraße 21,74523 Schwäbisch Hall, Germany
info@stego.pl • www.stego.cz

optimalizované
otvory pro 
přístup 
vzduchu

Připojovací svorky na přední straně krytu termostatu

Vnější knoflík pro přesnější nastavení teploty



Historie výrobků STEGO: 
Koncept miniaturních nastavitelných termostatů pro skříně rozvaděčů
Je docela fascinující, co jsme se dozvěděli v průběhu rozhovoru se zakladateli společnosti STEGO. Rádi bychom
se s vámi o tyto informace podělili. Jak vypadala klimatizace za starých časů? Před více než 40 lety, před vznikem
společnosti STEGO, byly řídicí skříně vytápěny rozsvícenou žárovkou, která byla takříkajíc v nepřetržitém provozu.
To bylo před příchodem prvních topidel určených pro skříně rozvaděčů. Když průmysl konečně začal používat
speciální topidla pro rozvaděče a kontrolní skříně, zapojila se do podnikání také společnost STEGO se svými
prvními topidly s názvem „Heiz-Igel“ (přirovnání ke kumulaci tepla u živého ježka). Tato topidla nebyla regu-
lována, běžela v nepřetržitém provozu, to protože v té době nebyly k dispozici nastavitelné termostaty. To se
ukázalo jako velká nevýhoda, protože ve skříni není omezení pro horní teplotní limit. Pokud topení běží nonstop:
trvale vysoké teploty omezují životnost ostatních zařízení instalovaných ve skříni rozvaděče. 

Někteří výrobci rozvaděčů, z důvodu nedostupnosti adekvátního řešení pro průmysl,
začali v určitém okamžiku používat termostaty určené pro stavebnictví nebo poko-
jové termostaty. Tyto termostaty však byly schopné měřit a regulovat teplotu pouze
do 25 ° C. To byl okamžik, kdy do hry vstoupila myšlenka specializovaného termos-
tatu pro rozvaděče od našeho pana Eisenhauera. První ovladač byl takzvaný „pře-
pínací“ kontakt a byl umístěn v kovovém krytu, viz foto č.1.

Foto č.1. Termostat FZ170 v hliníkovém krytu

Spolu s výrobcem bimetalového regulátoru vyvinul Hartmut Eisenhauer bimetalové čidlo používané pro teploty
nad 120 ° C, to je na teplotní rozsah relevantní pro použití ve skříních rozvaděčů. Poté bylo možné skříň ohřát
na požadovanou teplotu, a když bylo dosaženo této požadované teploty, zastavit topidlo a spustit ventilátor
nebo ventilátor s filtrem, který odvětrá nebo ochladí prostor.

Pan Eisenhauer však ještě nebyl s tímto řešením spoko-
jen. Rozdělil „přepínací“ kontakt na dva samostatné kon-
takty - „ zapínací “ kontakt a „ rozpínací“ kontakt a umístil
je do dvou samostatných pouzder. Nyní bylo možné ak-
tivovat topidlo při nízké teplotě a vypnout topidlo, když
bylo dosaženo požadované teploty. A pak pouze v pří-
padě potřeby zapnout ventilátor nebo ventilátor s fil-
trem pomocí „normálně otevřeného“ kontaktu, který byl
nastaven na maximální teplotu. Tímto jsme jako první
uvedli na trh malé mechanické  nastavitelné termostaty
pro tepelnou regulaci skříní rozvaděčů v průmyslu -
tehdy se jim říkalo KTO 1140 a KTS 1140, viz foto č.2. 

Foto č.2. Termostaty KTO 1140 (červený) a KTS 1141 (modrý) 

Znamená to, že všichni ostatní jen zkopírovali naše nastavitelné termostaty pro skříně rozvaděčů? Ponechme
tuto otázku otevřenou ... 

Stále, ve velkém počtu prodáváme přepracovanou verzi  původního „přepínacího“ termostatu a neustále vy-
lepšujeme naše malé nastavitelné termostaty s „rozpínacími“ a „zapínacími“ kontakty. Výsledkem je  zásadní
re-design našich oblíbených termostatů KTO / KTS 011 , na nové termostaty KTO 111 a KTS 111, viz foto č.3,
vybavené Push-in svorkami pro rychlé a bezpečné připojení bez použití specializovaného nářadí. Dále jsme

naši produktovou řadu doplnili o další typy re-
gulátorů, jako jsou hygrostaty, termo-hygros-
taty (kombinace hygrostatu a termostatu) 
a elektronické regulátory. Naši odborníci ze
společnosti STEGO vám rádi pomohou s výbě-
rem správného termostatu pro vaši aplikaci. 

Foto č.3. Nové termostaty KTO 111 (červený) 
a KTS 111 (modrý) se svorkami Push-in
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Viditelnější změnou než změna samosvorných
svorek je zvětšený nastavovací knoflík. Díky větší
velikosti knoflíku může obsluha snáze číst teplotu
nastavenou na stupnici a může provádět přesnější
nastavení. K ovládání nastavovacího kolečka jsme
změnili geometrii šroubováku z ploché na křížo-
vou. Křížová geometrie je univerzálnější, protože
zde lze také použít ploché šroubováky.

Jednou z věcí, kterou naši designéři museli do-
držet, byly rozměry pouzdra termostatu. Ty se
nezměnily. Interní bimetalový snímač rovněž od-
povídá snímacímu prvku použitému v předcho-
zích termostatech. Tímto způsobem umožňu-
jeme našim zákazníkům snadno přizpůsobit nové
termostaty jejich stávajícím aplikacím.

Mnohokrát jsme obdrželi dotazy od záka-
zníků ohledně používání termostatů v nadmoř-
ské výšce nad 2 000 metrů, což je standardní
požadavek zkušebních orgánů, jako je německý
institut pro testování a certifikaci VDE. Naše ter-
mostaty KTO 111 a KTS 111 však mohou být
ještě lepší - v kategorii přepětí III mohou být in-
stalovány ve výškách až do 2 000 metrů a do-
konce až do 5 000 metrů v kategorii přepětí II.

Na závěr bychom vás rádi upozornili na opti-
malizované přívody vzduchu v tělese termostatu.
Bimetalové čidlo uvnitř termostatů je umístěno
v blízkosti otvorů pro přívod vzduchu. Důvod -
snímač musí volně „dýchat“, protože teprve
potom „snímá“ přesněji a mnohem rychleji mě-
nící se teplotu okolního vzduchu. Optimalizo-
vané přívody vzduchu v kombinaci s polohou
bimetalového prvku mají velmi pozitivní vliv na
distribuci vzduchu v nových termostatech KTO
111 a KTS 111. Měření jsme prováděli v naší zku-
šební laboratoři. Do termostatů byl instalován
teplotní senzor pro měření změn v distribuci tep-
loty v jejich pouzdrech. Měření ukázala, že cirku-
lace vzduchu nových termostatů je lepší, a proto
mohou rychleji detekovat změny teploty v okol-
ním prostředí.

Termostaty jsou k dispozici v širokém rozsahu
nastavení teploty ve ° C i ° F a jsou schváleny vý-
znamnými certifikačními agenturami - UL, VDE
a EAC.

STEGO nabízí také další typy regulátorů, jako
jsou hygrostaty, termo-hygrostaty (kombinace
hygrostatu a termostatu) a elektronické verze ter-
mostatů. Naši odborníci STEGO vám rádi pomo-
hou s výběrem správného termostatu pro vaši
aplikaci. Dušan Zaremba

STEGO Polska sp. z o.o. 
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Pandemie Covid 19 a dosud nevídaná
opatření proti ní likvidující ekonomiku
i lidské existence, vedou k přesvěd-
čení, že jediné řešení představuje vak-
cinace obyvatelstva. Farmaceutické
firmy se chopily šance na velké zisky a
vyvinuly nebo stále vyvíjejí desítky
vakcín proti viru SarS CoV-2, který je
původcem pandemie.

Podstata jakékoliv vakcinace spočívá v
tom, že lidský organismus získá pro-
tilátky proti dané nemoci ještě dřív

než se s ní setká. To je důležité zejména u no-
vých infekcí, nebo zmutovaných patogenů,
proti nimž člověk neměl možnost získat při-
rozenou imunitu. Ta se tedy vytvoří uměle,
takže v případě setkání s patogenem k pro-
puknutí nemoci nedojde nebo jen v mírnější
formě.

Existuje několik principů, jak takovou
umě lou imunitu vytvořit. Historicky nej-
starší metodou je očkování oslabeným nebo
"mrtvým" (odborně řečeno inaktivovaným)
původcem nemoci, které v primitivní a po-
někud nebezpečné formě znaly už starověké
civilizace. Nevýhodou je, že jejich vývoj trvá
dlouho a riziko nežádoucích účinků je po-
měrně velké.

Modernější jsou tzv. vektorové vakcíny,
kdy se k vyvolání imunitní odezvy používá
jiný virus, který je neškodný, ale geneticky
upravený tak, aby vyvolal požadovanou
imunitní odpověď organismu. Mezi vekto-
rové vakcíny patří například produkt brit-
sko-švédské společnosti AstraZeneca, jímž
se má v Česku začít očkovat v únoru. 

V tomto případě základ vakcíny tvoří
šimpanzí adenovirus, jehož genetická infor-
mace je upravená tak, aby se nemohl repli-
kovat (lidově řečeno množit), ale aby přesto v
lidském organismu vyvolal imunitní reakci,
která vyřadí z provozu proteinové hroty vyč-

nívající z membrány viru SARS CoV-2.
Právě tyto hroty totiž původci pande-
mie slouží k pronikání do lidských
buněk.

Dalšímu typu vakcín se říká pro-
teinové, protože k vyvolání imunitní
reakce lidského organismu využívají
bílkoviny nebo části jejich molekul, které
napodobují virus SARS CoV-2, aniž by
mohly způsobit samu nemoc. Ani jejich vý-
roba se neobejde bez genetického inženýr-
ství. Na tomto principu funguje například
vakcína NVX-CoV2373 americké firmy No-
vavax, která má jeden ze svých výrobních zá-
vodů i v Česku. Jestli ale bude její produkt u
nás také použitý, je stále otevřenou otázkou.

Největší naděje vzbuzují vakcíny ozna-
čované jako mRNA, které mají mít nejvyšší
účinnost. Využívají tzv. messengerovou ri-
bonukleovou kyselinu (mRNA), jejímž úko-
lem je v buňce přenášet informace od DNA
k místům, kde se syntetizují proteiny. Ve vak-
cíně je mRNA pozměněná tak, aby buňky in-
struovala k výrobě protilátek útočících na již
zmíněné hroty viru SARS CoV-2. Jde o po-
měrně novou a revoluční metodu vytváření
imunity, ale současně také o hluboký zásah
do vnitrobuněčných mechanismů: takto pře-
programovaná buňka musí nejdřív zemřít,
aby vyrobené protilátky uvolnila. Z vakcín, s
nimiž se počítá v Česku na tomto principu
fungují produkty společností Johnson and
Johnson a Pfizer.

S pomocí moderních metod genetického
inženýrství a na základě předchozích zkuše-
ností s viry podobnými SARS CoV-2 bylo
možné nové vakcíny vyvinout poměrně
rychle. Problém ale je, že až dosud muselo
řádné testování vakcín probíhat v několika
fázích mnoho let (obvykle se uvádí 10 až 15

let), aby bylo možno vyloučit i pozdní
vedlejší účinky. Jenže ještě žádná pan-

demie netrvala déle než dva roky 
(s výjimkou tříleté španělské chřipky,
které ovšem řádila ve specifických

podmínkách na sklonku první svě-
tové války). Farmaceutickým fir-
mám tedy hrozilo, že se svými
produkty pandemii jaksi nestihnou,
což se už i stalo při pandemii tzv.

prasečí chřipky způsobené virem
H1N1. Například roku 2009

Česká republika objednala
vakcíny proti ní za 110 milionů korun - a vět-
šina dávek po expiraci skončila bez užitku v
peci. Proto farmaceutický sektor vyvinul vel -
ký tlak na to, aby se změnila pravidla testová -
ní, aby byly vakcíny objednávány ještě před
jejich zrychleným schvalováním, aby finan-
cování a veškerá rizika převzaly vlády - a nej-
spíš se podílel i na medializaci pandemie.
Velkou neznámou také zůstává doba, po kte-
rou vakcína očkovaného ochraňuje.

Není tedy ani moc velkou nadsázkou tvr-
zení, že současná velkoplošná vakcinace v
podstatě nahrazuje poslední fázi někdejších
testů, kdy se sledovaly dlouhodobé účinky na
velkých vzorcích populace. To má ospravedl-
nění u rizikových skupin obyvatelstva, kde
pravděpodobnost těžkého průběhu Covid-
19 převažuje nad pravděpodobností negativ-
ních účinků. Největší kontroverzí současné
pandemie ale je bezprecedentní devastace
ekonomik, jejíž důsledky nejspíš mnohoná-
sobně převýší škody způsobené samotným
virem. Jan A. Novák

Jak proti pandemii, aneb
Není vakcína jako vakcína
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Plazmové technologie 
pro pájení plošných spojů

Vmnoha aplikačních oblastech
elektroniky jsou přísné poža-
davky na čistotu pájecích plošek
před samotným pájením drátu. 

To platí zejména při výrobě polovodičových
a kosmických družicových přístrojů. Znečiš-
tění drátěného polštářku vede ke špatné pev-
nosti v tahu a rovnoměrnosti pevnosti vazby.
Plazmové čištění lze aplikovat jako in-line ře-
šení, např. před zapouzdřením, nebo jako
hromadné zpracování více desek s přípravou
v procesní komoře.

Henniker Plasma řešení
Henniker Plasma je přední výrobce plazmo-
vých systémů pro čištění, aktivaci povrchu za
účelem zlepšení přilnavosti a funkčního
nano-povlakování povrchů.

Produkty HPT-100 a HPT-200 od společ-
nosti Henniker Plasma jsou mikroproceso-
rem řízené stolní plazmové systémy pro
úpravu vzorků, které jsou ideální pro povr-
chovou aktivaci a používají se při pájení vo-
dičů ke zlepšení kritických výrobních kroků.
S přesnými digitálními regulátory hmotno-
stního průtoku plynu a integrovaným mano-
metrem poskytují modely 100 a 200
bezkonkurenční spolehlivost a opakovatel-
nost procesů.

Uzpůsobené vkládání DPS
Ve všech modelech plazmového čištění Hen-
niker Plasma je k dispozici standardní nebo
vlastní uspořádání vkládacího rámového
prostoru.

Aplikace plazmové 
technologie pro pájení:
=Plazmové čištění desek plošných spojů

před pájením
=Plazmová aktivace desek plošných spojů

před zaléváním a zapouzdřením
=Leptání & desmear epoxidových, flex-

rigid (kombinovaných) a teflonových
desek plošných spojů

=Deoxidace zlatých kontaktů 

Plazmové technologie pro pájení plošných spojů
efektivně odstraňují organické kontaminace a tenké
zoxidované vrstvy s vysokou časovou úsporou.
rychle, efektivně a reprodukovatelně zvyšují 
efektivnost pájení a snižují riziko chybovosti.

Pro více informací kontaktujte lokálního
partnera Henniker Plasma: SPECIoN, s.r.o.
+420 727 824 267 bacik@specion.biz

www.specion.biz     

Kontaktujte nás ještě dnes
SPECIoN, s.r.o
Budějovická 1998/55
140 00 Praha 4

r Plazmové čištění před pájením
r Plazmová aktivace desek plošných spojů
r Pájení drátu

r leptání & desmear
r Nízké provozní náklady
r Spolehlivé procesy

aktivace | Čištění | Povlakování | leptání

Plazmová 
povrchová úprava
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Zvolit spravované nebo 
nespravované switche?
to záleží na tom jak a kde...

Nespravované switche poskytují
ethernetovým zařízením síťová
připojení, aby mohla navzájem ko-

munikovat. Jako prostředníci přidávají do
sítě další porty, nenabízejí však inteligentní
funkce, ani nemohou řídit síťový provoz. V
průmyslovém prostředí se v malých sítích
často používají právě tyto switche.

Spravované switche naproti tomu nabí-
zejí rozsáhlé možnosti při konfigurování
portů a zařízení. Tyto switche přebírají důle-
žité funkce při analyzování chyb, diagnosti-
kování sítí a funkce pro redundantní
mechanismy. Také optimalizují přenos dat,
ale zároveň zvyšují pracnost při konfiguraci,
a tím i celkové náklady. Jejich využití v síti
však poskytuje výhody, které umožňují lepší
kontrolu včetně případů, kdy je požadován
vzdálený přístup.

Switche jsou inteligentní komponenty infrastruktury. Dokáží číst příchozí data a odesílat je k příslušným
zařízením. Výkon sítě tak závisí na jejich výkonu. Switche mohou být jak spravované, tak i nespravované.
Volba mezi nimi je tak nakonec omezena na potřeby a funkce zařízení. Zásadní otázka tedy zní: Jak a kde
zvolit správný typ switche? Na následujících pěti stranách se dozvíte, jak používat správné technologie
pro nalezení ideálního řešení a vhodného způsobu použití při odpovídající ceně.
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Systémové vs. požadované sítě
Dnešní výrobní zařízení musejí být flexi-

bilní a musejí umožňovat snadné provádění
změn. Z tohoto důvodu je správný návrh to-
pologie sítě klíčem k dosažení spolehlivosti
funkcí strojů a systémů ve vztahu k datům a
k zajištění toho, aby byl v souladu s aktuál-
ními požadavky. Je také důležité kontrolovat
tuto koncepci ohledně redundantních spojů,
čehož je možno dosáhnout prostřednictvím

nepřetržité segmentace a neomezeného pří-
stupu k sítím na vyšší úrovni.

Vedle požadavku na otevřenost a flexibi-
litu musejí být průmyslové sítě navrhovány
tak, aby vyhovovaly daným aplikacím.
Správnou topologii sítě určují jednotlivé fak-
tory volené koncovými uživateli, jako jsou
digitální udržitelnost a rozšířená diagno-
stika.

Který switch je ten správný?
Nespravovaný

Ideální pro všechny sítě, 
ve kterých konfigurace 

a diagnostické možnosti
nejsou důležité.

Spravovaný

Pro spojení 
ethernetových zařízení 

ve spravovaných 
sítích.

Spravovaný s Profinet

Pro spojení 
profinetových zařízení 
v libovolné topologii 

– zjednodušuje instalaci.

Průmyslové komunikační sítě jsou páteří digitalizace
Komunikace strojů a systémů se rychle

rozšiřuje. Sítě fungují pro datové toky jako
cévy. K dosažení úspěšné digitalizace musíte
mít k dispozici výkonnou a spolehlivou síťo-
vou technologii. Je potřeba si položit otázku,
zda je komunikační síť dostatečně silná na
to, aby zvládla rozšíření flexibilních aplikací,
a zjistit, jaké jsou nezbytné požadavky pro
spolehlivé zasíťování kombinace klasických
a digitálních zařízení. A nakonec potřebujte
také vědět, zda je aplikace připravena na po-
krok v datové komunikaci, který v budoucnu
přijde.

Návrh, plánování a realizace průmyslo-
vých komunikačních sítí vyžaduje dokona-
lou znalost automatizačních technologií a
musí zohledňovat hlavní požadavky pro za-

pojení dat do sítí, tedy spolehlivost, otevře-
nost a flexibilitu.

Společnost Murrelektronik dobře ví, že
nezáleží pouze na schopnosti zajistit kompo-
nenty, jejichž rozsah sahá od základních
switchů až po nejnovější zařízení s techno-
logií POE, a kabely na jejich propojení, ale
také na schopnosti poskytovat podporu a
rady, které pomohou jejím partnerům při
optimalizaci datových toků při současném
omezování náročnosti jejich zapojení.

Sdílení znalostí, představování možností
(včetně jejich výhod a nevýhod) a vysvětlo-
vání důvodů pro použití určitých kompo-
nent vám umožní vidět průmyslové sítě jako
celek a zdůrazní přidanou hodnotu zvole-
ného řešení.

Jednotlivé switche ve zkratce

Nespravované switche
• Plug&Play – okamžité spuštění
• Žádná síťová konfigurace nebo diagnostika
• Žádné programování
• Jednoduchá výměna zařízení
• Velký výběr
• Prioritizace telegramů ProFINEt
• Pro ProFINEt, Ethernet a Ethernet/IP
• 100 Mb/s a 1000 Mb/s (Gigabit)

Nespravované switche s PoE
• Jeden kabel pro přenos napájení a dat
• až 25,4 W s PoE+
• Napájení 24 nebo 48 V
• Plug&Play se standardními 8pólovými rJ45
• Prioritizace ProFINEt
• Gigabit (10/100/1000 Mb), full duplex
• rozhraní Small Form-factor Pluggables

(SFP) pro připojení optických kabelů

Spravované switche
• Integrovaný webový server
• Mnoho síťových nástrojů a možností konfi-

gurace
• rychlé spuštění
• rozsáhlé možnosti diagnostiky
• Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), rStP,

StP, llDP, NtP, rMoN, SSH (ClI)
• lze použít jako Nat switch
• automatic neighbourhood detection (llDP)

pro rychlou a snadnou výměnu komponenty
• Vzdálený přístup s rozhraním openVPN
• Prioritizace profinetových telegramů
• Pro ProFINEt a Ethernet

Spravované switche s PROFINET
• Vysoce výkonné spravované switche s funk-

cemi ProFINEt
• Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), rStP,

StP, llDP, NtP, rMoN, SSH (ClI)
• Jednoduchá implementace jako účastníka

ProFINEt v tIa portal, Step 7 a PC Worx
díky souborům GSDMl

• ProFINEt Name assignment – automatická
rekonfigurace v případě výměny

• Implementace kruhových topologií skrze
MrP ring formation (jako slave)

• Vzdálený přístup s rozhraním openVPN
• Přenosová rychlost:  (10/100/1000 Mb), 

full duplex
• Pro ProFINEt a Ethernet



q Před
Neřízené switche jsou instalovány pro za-

jištění rychlého a snadného spuštění sy-
stému. Tato konfigurace sice nevyžaduje
žádné programování, ale zároveň neumož-
ňuje přizpůsobit systém potřebám instalace.

q Po
Přechod ke spravovaným switchům na-

bízí konfiguraci s více funkcemi a mož-
nostmi diagnostiky. Řízené switche fungují
jako průvodčí v datovém provozu a umož-

ňují používat konfigurační nástroje, jako je
například TIA Portal. Spravované switche
dále umožňují provádět dálkovou údržbu a
je možno je automaticky konfigurovat v to-
pologii řízením.

q Výhody
Systémové informace umožňují provádět

analýzu a rozšiřování funkcí, zatímco dál-
ková údržba otevírá nové možnosti pro se-
rvis. Spravované switche mohou také sloužit
jako prostředky pro diagnostiku. Systém

není přetížený nadměrným počtem nespra-
vovaných switchů. Konfigurace je možno
snadno kopírovat a zavádět do dalších spra-
vovaných switchů. V případě spravovaných
switchů PROFINET řídicí systém při spuštění
automaticky převezme adresování a konfigu-
raci – spravované switche PROFINET tak ne-
vyžadují přímou konfiguraci na místě instalace,
čímž se dále snižují náklady na instalaci.

q Použití
Konstrukce obráběcích strojů, strojíren-

ství, přenosové linky, mobilní stroje, robo-
tické aplikace, potravinářství ... včetně
takových funkcí, jako jsou dálková údržba
strojů, sledování stavů, prediktivní údržba

q Závěr
I když spravované switche znamenají vyšší

investiční náklady, umožňují dosažení opti-
málního provozu průmyslových etherneto-
vých sítí s bezproblémovým datovým provo-
 zem. Aplikační data zajišťují diagnostiku.
Plánovaná analýza topologie, rozvržená dál-
ková údržba a zabudované funkce pro od-
straňování závad šetří čas a peníze, a to
zejména v případě neplánovaných prostojů.

Případ 2: Retrofity/rozšíření

q Před
Modernizace a výměna nástrojového vy-

bavení stroje přináší výzvy zahrnující doda-
tečné komponenty a porty.

q Po
Vhodná analýza systému zajišťuje opti-

mální zasíťování nových strojů s novými
komponentami. Pro snazší nastavení stroje
je možno přidat redundance a standardizo-
vat proces připojení.

q Výhody
Stroje jsou vhodně aktualizovány tak, aby

datové potřeby splňovaly očekávání a rozpo-
čet zákazníka. To může zahrnovat přepraco-
vání technologie instalace a provedení
analýzy nákladů a výhod, a systémů.

q Použití
Provedení retrofitu strojů obměnou

a/nebo zrušením technologie.

q Závěr
Vhodné zasíťování modernizuje stroje a

sběr dat v rámci stávajícího výrobního pro-
středí.
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Případové studie použití spravovaných 
Níže uvedených šest scénářů ukazuje, JaK a KDE mohou správné switche zvýšit výkon průmyslové sítě.
Na těchto šesti příkladech Murrelektronik předvádí, jak řízení datového provozu pomocí switchů nabízí
příležitosti k používání správných technologií pro nalezení správného řešení při odpovídající ceně.

Případ 1: Přechod od nespravovaných switchů 
ke spravovaným



q Před
Na začátku jsou switche umístěné v roz-

vaděči, jejichž kabely sahají do značných
vzdáleností (některé až 50 m) a často vedou
na stejné místo. V decentralizovaných řídi-
cích skříních to má za následek obrovské
problémy s prostorem a zmatek v kabelech.

nebo
Umístěním dalšího switche v druhé, de-

centralizované řídicí skříni je možno insta-
laci značně zjednodušit a zpřehlednit. 

q Po
Základním prvkem v poli je decentralizo-

vaný switch s jednou linkou vedoucí ze
skříně, na kterou následně navazuje hvězdi-
cová topologie v poli.

nebo
Nahrazení druhého switche switchem s

krytím IP 67.

q Výhody
Nižší náklady, protože při použití men-

šího počtu kabelů a přenesením řídicí skříně
k místu instalace se sníží doba potřebná pro

instalaci, šetří se prostor, snáze se řeší pří-
padné poruchy (v případě poškození kabelu
mezi řídicí skříní a modulem) a omezí se cel-
ková hmotnost instalace.

q Použití
Logistická centra, výrobní linky (v auto-

mobilovém průmyslu), široký rozsah robo-

tických aplikací, lisy, lakýrnické dílny, jeřá -
bové systémy, potravinářská odvětví, auto-
matizovaná vozidla

q Závěr
Instalace modernějších strojů a systémů s

přehlednějšími trasami kabelů a s optimali-
zací nákladů.

q Před
Chystáte se změnit připojení svých strojů

ze známých klasických způsobů na stávající
technologie a standardy, ale nechcete zme-
škat příležitost poohlédnout se po alternativ-
ních řešeních a inovacích.

q Po
Správný systémový přístup ke konzulto-

vání sítí přináší lepší poznání dostupných va-
riant v různých technologiích a platformách
a doplňuje funkce jako analýza dat a odstra-
ňování závad.

q Výhody
Se správnou technologií se stroje stávají

modulárními, což usnadňuje jejich duplikaci
a snižuje časy uvedení do provozu ve firmě.

q Použití
Nové stroje je možno stavět ve všech ob-

lastech.

q Závěr
Snížení nákladů, více know-how v zapo-

jení strojů a vyšší účinnost vlastního řešení
– vše je možné.
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a nespravovaných switchů
Případ 3: Kontrola topologie a optimalizovaný datový tok

Případ 4: Připojení pro nové
stroje
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Případ 5: Přechod z Profibus
na PROfINET

q Před
Používání klasické sběrnice Profibus má

tu nevýhodu, že již není plně podporována a
že funguje pouze v liniové topologii. Kromě
toho používání dlouhých sběrnicových kabelů
může znamenat rozsáhlá opatření na odstra-
nění závad v rámci sběrnice. Dalšími nevýho-
dami jsou potřeba zakončovacích odporů
(které mohou být častým zdrojem chyb), ne-
dostatek integrovaných IT služeb a rigidní
adresování prostřednictvím DIP přepínačů.

q Po
PROFINET je otevřená topologie, která

podporuje různá uspořádání (hvězda, strom,
atd.). PROFINET je založen na průmyslo-
vém ethernetovém standardu pro přenos dat
a nejenže umožňuje připojení v místě insta-
lace, ale zaručuje také kombinaci s průmys-
lovými funkcemi informačních technologií.
Není vyžadován žádný zakončovací odpor. 

Kromě toho PROFINET zkracuje časy
pro instalaci a prostoje prostřednictvím auto-

matického řízení topologie. Zařízení PROFI -
NET mají funkci "plug and play". V topologii
je možné je snadno instalovat a nahrazovat
a jsou automaticky programována řídicím
systémem, bez potřeby jakékoli konfigurace.

q Výhody
Vysoce flexibilní struktura systému, ote-

vřenost pokrokového standardu PROFINET,
vysoká rychlost dat, rozšířená diagnostika a
perspektiva pro časově citlivé sítě (TSN)

q Použití
Každé odvětví využívající Profibus: ro-

boty s měniči nástrojů, přenosové linky v
automobilovém průmyslu, strojírenství, ob-
ráběcí stroje

q Závěr
Chytré sítě využívají nejmodernější pro-

tokol PROFINET ke konfiguraci, údržbě a
odstraňování závad. Starší systémy Profibus
jsou technologicky zastaralé a nejsou již pod-
porovány ani aktualizovány.

q Před
Standardem je integrace switchů s IP 20

do řídicí skříně. Pokud je požadováno de-
centralizované uspořádání, je vnější řídicí
skříň vybavena switchem s krytím IP 20.

q Po
U procesu jsou instalovány decentralizo-

vané spínače s odpovídající hodnotou IP,
čímž se síť a IO periférie dostávají na místo
instalace. To významně snižuje nároky na
prostor a náklady na zapojení a instalaci.

q Výhody
Modernizace průmyslové ethernetové in-

frastruktury a související snížení pracnosti a
nákladovosti zapojení má za následek cel-
kové úspory instalace. Topologie jsou díky
tomu jednodušší a čistší a umožňují rychlejší
uvádění do provozu.

q Použití
Logistika, výrobní linky, velká zařízení

(balírny, lakýrnické dílny, jeřáby), automati-
zovaná vozidla, klasické strojírenství

q Závěr
Decentralizované a nákladově optimali-

zované připojení strojů podle požadavků.

Případ 6: Centrální a decentralizované sítě (IP 20 nebo IP 67)
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Není žádnou výjimkou, že v někte-
rém z elektrických obvodů může
dojít k nežádoucímu „úniku“

proudu způsobeného nahodilým propoje-
ním chráněného obvodu středního pracov-
ního vodiče „N“ (dále jen „N“) do
ochranného vodiče PE (dále jen „PE“).  

Obvykle se však v praxi na tuto situaci
u proudových chráničů zapomíná a uva-
žuje se spíše jen o případech, kdy dojde k
nežádoucímu spojení fáze „L“ (živé části)
na ochranný vodič „PE“ nebo na střední
pracovní vodič „N“. 

Proudový chránič tak sice správně zarea-
guje na propojení „N“ s „PE“ odpojením,
ale ani při vypnutí všech obyčejných jističů
za ním nemusí jít proudový chránič znovu
zapnout. V tomto zapojení pak nefunguje
žádný z okruhů za chráničem, i když ne-
jsou všechny v poruše. Tím může ponechat
celý byt, kancelář (ledničky, počítače atd.)
či jiné provozy delší dobu bez elektřiny. 
Takový stav nemožnosti „nahození“ proudo-
vého chrániče je způsoben tím, že pracovní
vodiče „N“ jsou všechny navzájem propo-
jeny ve společné sběrnici. Pak stačí, aby
jeden z nich byl v poruše spojen s „PE“ a tím
se to přenese přes svorkovnici na všechny. 

Sám laik není schopen poruchu lokalizo-
vat a eliminovat a zprovoznit tak alespoň
ostatní bezporuchové okruhy. Především v
noci pak může nastat laikem neřešitelné a
zoufalé hledání „viníka“ s baterkou. Laik tedy
musí počkat na příjezd odborníka, kterého
čeká zdlouhavé a velmi pracné hledání po-
ruchy spočívající obvykle v postupném od-
pojování „N“ vodičů ze společné sběrnice. 

Obtížnou lokalizaci a eliminaci následků
při propojení vodičů „PE“ a „N“ si laická

(někdy i odborná) veřejnost v ČR často ne-
uvědomuje, opomíjí a někdy i VELMI pod-
ceňuje. V zahraničí je otázce jak naložit s
ochranou za proudovými chrániči naopak
věnována mimořádná pozornost. Například
ve Francii, Rakousku, Portugalsku, atd. je
použití jističů s odpínáním „N“ vodiče za
proudovým chráničem povinné a to přede-
vším v domovní a bytové zástavbě.

Příklady nežádoucích spojení střed-
ního pracovního vodiče „N“ a ochran -
ných vodičů „PE“ přímo z praxe
Že nejde o nijak výjimečné situace dokazují
následující příklady:
• náhodné navrtání vodičů v instalaci
• zatlučení skoby do nevhodného místa (vo-

dičů) ve zdi
• následky někdy „neohleduplných“ sádro-

kartonářských prací
• naseknutý kabel na staveništi
• prošroubované vodiče vrutem v osazených

zásuvkách nebo zástrčkách
• propojený vodič „N“ s vodičem „PE“ v mi-

krovlnce, kde ovšem při malém odběru
(chod pouze hodin) proudový chránič
„drží“, ale po zapnutí ohřevu již zareaguje

• propojení v tepelných spotřebičích, počíta-
čích, apod. (díky narušené izolaci)

• spojení vodičů úmyslným či neúmyslným
způsobem na stavbách v amatérských apli-
kacích

• chyby u staveništních rozvaděčů a v ná-
vazné provizorní instalaci

• nevhodné použití prodlužovaček ve 4 vo-
dičovém provedení místo 5x (ve snaze uše-
třit za kabel 400V o průřezu a úbytku
napětí nemluvě)

• nežádoucí spojení při tepelném přetížení

• laické elektroinstalace a použití prodlužo-
vaček vlastní výroby

• při montáži je omylem za chráničem spo-
jený vodič „PE“ a vodič „N“ nebo se vy-
užívá vodič „PE“ pro provoz spotřebiče

• atd….

Možnosti předcházení problémům
s lokalizací poruchy

Existuje několik způsobů, jak předejít
problémům s lokalizací poruchy při nežá-
doucím propojení vodičů „PE“ a „N“, které
se vyskytují při použití jednoho proudového
chrániče, na který navazuje více klasických
jističů a vodiče „N“ se připojují na společnou
sběrnici. Obvykle se porucha projeví tak, že
proudový chránič „vypadne“ a nejde znovu
„nahodit“, i když jsou vypnuty všechny jističe.

1) Proudový chránič s nadproudovou
ochranou (rCBo) do každého obvodu 

Ideální je použití proudových chráničů s
nadproudovou ochranou (tzv. RCBO, „chrá-
ničojističů“ či „jističochráničů“, což je kom-
binovaný přístroj jistič+chránič) do každého
obvodu. V případě poruchy se odstaví vý-
hradně jen postižený okruh. Vodič „N“
nejde na společnou sběrnici, ale do přístroje.
Tento kombinovaný přístroj existuje od
firmy BONEGA unikátně i v jednomodulo-
vém provedení se zkratovou odolností 6 kA
a jmenovitými proudy do 32A (provedení
„AC“ i „A“) a také ve dvoumodulovém pro-
vedení se zkratovou odolností 10 a 15 kA a
jmenovitými proudy do 63A (provedení
„AC“ i „A“). Cenově však jde o nejnáročnější
řešení. Ve velké míře se dnes RCBO používá
v obvodech, kde je požadována vysoká spo-
lehlivost a provozní stabilita. 

Jističe BONEGA® řady DPN
konec zdlouhavé lokalizace poruchy v obvodech
s předřazeným jedním proudovým chráničem
rozšíření povinného použití proudových chráničů bezesporu přispělo k vyšší bezpečnosti a ochraně zdraví. Z cenových
důvodů se však v praxi velmi často sáhne po ekonomicky výhodnějším řešení, kdy se několika obyčejným jističům před-
řadí jen jeden proudový chránič (mnohdy na celý dům či byt). 



2) Proudový chránič + dvoumodulový
jistič 1P+N do každého obvodu

Další možností je použití samostatného
proudového chrániče se sériovým propoje-
ním na navazující dvoumodulový jistič
1P+N (s odpínáním „N“ vodiče). Tím se de
facto vytvoří kombinovaný přístroj s výho-
dami reakce vypnutí jen jednoho obvodu.
Vodič „N“ i v tomto případě nejde na spo-
lečnou sběrnici, ale do jističe 1P+N. Toto ře-
šení však zabírá pro jeden jednofázový
okruh minimálně 4 moduly. 

3) Proudový chránič + dvoumodulové
jističe 1P+N  pro několik obvodů 

Na jeden proudový chránič navazuje více
obvodů s použitím dvoumodulových jističů
1P+N (s odpínáním „N“ vodiče). Vodiče „N“
tak nejdou na společnou sběrnici, ale do jis-
tičů 1P+N. Z jednotlivých obvodů však již
může docházet k načítání malých reziduál-
ních proudů, které v součtu překročí nasta-
venou hranici v proudovém chrániči a dojde
tak i k odpojení všech obvodů za proudovým
chráničem, i když v jednotlivých obvodech
ještě nehrozilo žádné nebezpečí. Mnohdy i
sám laik je pak schopen rychle lokalizovat
poruchu a například přepojit důležité spotře-
biče do funkčních obvodů, atd.

4) Proudový chránič + jednomodulové
jističe BoNEGa DPN s odpínáním „N“
vodiče pro několik obvodů

Vývojový tým BONEGA přišel díky i ně-
kolika českým patentům s rozměrově i ce-
nově VELMI výhodným řešením v podobě
jističe 1P+N (jistič + vypínač) tedy 1P+N ve
velikosti jen jednoho modulu. Při zapojení
jde zase o jeden proudový chránič, za který
je navázáno více jednomodulových jističů s
odpínáním „N“ vodiče (BONEGA PEP
6DPN). Vodiče „N“ nejdou na společnou
sběrnici, ale do jističů DPN. Tyto přístroje
mají rozměry obyčejných jednomodulových
jističů a nezabírají tak ani o milimetr více
místa. Díky miniaturizaci se obyčejným jis-
tičům blíží i cenově.

Tímto zapojením samostatných obvodů s
vodiči „N“ přivedenými do jednotlivých jis-
tičů DPN a ne na společnou sběrnici dokáže
snadno i laik (případně s odborníkem po te-
lefonu) najít vadný okruh s propojeným „N“

a „PE“. Jednoduše tak, že vypne všechny jis-
tiče DPN, zapne proudový chránič (ten jistě
zapnout půjde) a postupně zapíná jističe
DPN. Ten obvod, na který bude reagovat
proudový chránič „vypnutím“ nechá jistič vy-
pnutý a zprovozní zbývající jističe. Mnohdy i
vypnutý okruh napoví, že je vhodné v něm
následně odpojit spotřebič a tím zjistit, zda je
závada ve spotřebiči nebo ve vedení.

Srovnání možností řešení
Níže uvedené tabulky a grafy srovnávají

jednotlivá řešení. V příkladu je uvedeno 5
obvodů, které chceme samostatně chránit.
Při výpočtu byly použity aktuální koncové
ceny přístrojů BONEGA. 

Modulové přístroje Doporučená Počet
koncová zabraných

cena modulů
BONEGA jednoho 

(bez DPH) přístroje

Jednomodulové RCBO 475 Kč 1
Dvoumodulové RCBO 775 Kč 2
4P proudový chránič 720 Kč 4
2P proudový chránič 575 Kč 2
Obyčejný 1P jistič 72 Kč 1
Dvoumodulový jistič 1P+N 120 Kč 2
Jednomodulový jistič DPN 99 Kč 1

Srovnání následků při nežádoucím
propojení vodičů „PE“ a „N“

Jednomodulové jističe s odpínáním
„N“ vodiče BONEGA PEP 6DPN

Jde o první jističe s odpínáním „N“ vo-
diče do jmenovitých proudů až 32A v chara-
kteristice „B“ a „C“ v rozměrech obyčejných
jednomodulových jističů (z poloviny jistič a
z poloviny vypínač) dosahující skutečné 6 kA
vypínací schopnosti. Díky miniaturizaci se
blíží obyčejným jističům i cenově.   

Základní odlišnost jističů BONEGA
PEP 6DPN od obyčejných jednomodulo-
vých jističů spočívá v tom, že jističe DPN
odpínají také střední pracovní vodič „N“
(jde konstrukčně o jistič + vypínač). 

Možnost řešení Následky při nežádoucím propojení 
vodičů „PE“ a „N“

Jeden proudový chránič Dojde k odpojení všech obvodů za proudovým chráničem 
a za ním obyčejné 1P jističe a poruchu musí lokalizovat a odstranit odborník

Jednomodulové nebo dvoumodulové RCBO Dojde k odpojení jen obvodu s poruchou
„chráničojističe“  do každého obvodu

Jeden proudový chránič a za ním jen Dojde k odpojení jen obvodu s poruchou
jeden jistič 1P+N do každého obvodu

Jeden proudový chránič a za ním několik Dojde k odpojení všech obvodů za proudovým chráničem,
dvoumodulových jističů 1P+N ale poruchu dokáže lokalizovat i laik a zprovoznit alespoň 
pro více obvodů bezporuchové obvody

Jeden proudový chránič a za ním několik Dojde k odpojení všech obvodů za proudovým chráničem,
jednomodulových jističů DPN ale poruchu dokáže lokalizovat i laik a zprovoznit alespoň 
pro více obvodů bezporuchové obvody

Mezi použitím obyčejných jističů a jističů
DPN je zanedbatelný cenový rozdíl, ovšem
z hlediska lokalizace poruchy, přehlednosti
zapojení, bezpečnosti a revizních možností
je rozdíl obrovský.
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Z tohoto pak plynou výhody jističů BO-
NEGA DPN v porovnání s obyčejnými jističi:
1) rychlejší a snazší lokalizace a ná-
vazná eliminace poruchy

Při použití jističů BONEGA DPN již není
třeba zdlouhavě a pracně hledat poruchy v
obvodech jističů napojených pouze na jeden
proudový chránič.  Samotný servisní zásah
při vzniklé poruše je tak velmi efektivní a
rychlý (především v případech nežádoucích
spojení vodičů „N“ s „PE“). 

Názornou animaci s porovnáním rozdílů
lokalizace poruchy v případě obyčejných jis-
tičů a jističů BONEGA DPN naleznete na:

Animace také výrazně napomáhá školám,
projektantům a montážním firmám ke snad-
nějšímu vysvětlení výhod samotnému laic-
kému zákazníkovi či investorovi. 

2) Vyšší úroveň bezpečnosti
Současné odpojení fáze a vodiče „N“ vy-

lučuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, který by mohl také vodič „N“ způ-
sobit. Je málo známo, že jen při nerovnoměr-
ném zatěžování fází se může v „N“ vodiči
objevit napětí i přes 100V. Odpínání „N“ vo-
diče tak doplňuje ochranu proudovým chrá-
ničem a pokrývá i případy, na které
proudový chránič nezareaguje.

Díky tomu, že jističe BONEGA DPN
odepínají současně oba pracovní vodiče, je
výhodné je používat i pro obvody, které ne-
mají předřazený proudový chránič.  

3) Vyšší uživatelské pohodlí v případě
poruch

S jističi BONEGA DPN dokáže snadno i
laik lokalizovat poruchu způsobenou nežá-
doucím propojením vodiče „N“ a „PE“ a tím
rychle zprovoznit ostatní bezporuchové ob-
vody (bez amatérských zásahů do instalace).
V obvodech s obyčejnými jističi by v tako-
vém případě došlo k odpojení elektrického
proudu například v celém bytě či kanceláři.

I přes vzniklou poruchu je tedy možné s
jističi BONEGA DPN provozovat i nadále
převážnou část instalace (nenarušených ob-
vodů) buď do vlastní výměny spotřebiče
(pokud je příčinou) nebo do příchodu od-
borníka bez nutnosti jeho akutního přivolání.

4) Úspora servisních nákladů
Použití jističů BONEGA DPN je velmi

výhodné i pro investory, neboť výrazně sni-
žuje náklady na pracný a zdlouhavý servis
elektroinstalací!

5) Přehlednost zapojení
Za proudovým chráničem je jištění obvodů

proti přetížení a zkratu jističem BONEGA
DPN velmi přehledné a kontrolovatelné.
Každý vodič „N“ má své přesné uložení v kon-
krétním jističi a ne ve společné svorkovnici.

6) Jednoduché revize
Při současném odpojení fáze „L“ a vodiče

„N“ je měření hodnot izolačních stavů jed-
notlivých obvodů velmi snadné a rychlé. Toto
u obyčejných jističů není možné bez fyzického
a pracného odpojení vodičů „N“ ze svorek.
Navíc v případě fyzického odpojení vodičů
„N“ ze svorkovnic může nastat při opětovném
zapojení chyba, protože v převážné míře se
tyto vodiče v domovních rozvaděčích neznačí.
Časté povolování vodičů také může vést
časem k ulomení odizolovaného konce.

7) Příznivá cena
Laik v pozici "investora drobné bytové vý-

stavby" se téměř pokaždé zajímá především
o cenu a až na jednom z posledních míst je
provozní spolehlivost systémů. Již základní
cena (bez slev) je však velmi vstřícná. 

Jistič DPN BONEGA charakteristiky „B“
16 A stojí jen 99 Kč bez DPH.

Cenový rozdíl je tedy oproti obyčejným jis-
tičům zanedbatelný, ovšem uživatelské pří-
nosy jističů DPN jsou několikanásobně větší.

Kde je nezbytné použití jističů DPN
ČSN 33 2000-4-482 (Elektrotechnické

předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bez-
pečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných
opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482:
Ochrana proti požáru v prostorách se zvlášt-
ním rizikem nebo nebezpečím) v čl. 482.1.9
stanovuje odpínání středního pracovního
vodiče „N“.

Odborníci se shodují v tom, že kromě
normativních doporučení je nezbytné po-
užití jističů DPN z hlediska bezpečnosti i
spolehlivosti také pro:
• podlahové vytápění
• venkovní osvětlení
• všechny obvody ve vlhkém prostředí
• odmrazování chodníků
• odmrazování rýn (topné okapové kabely)
• pro skupinu jednofázových jističů, kterým

je předřazen jen jeden proudový chránič
• výbušné prostředí (mezi které lze považo-

vat například i truhlárny)

www.bonega.cz/jisticeDPN

Mezi použitím obyčejných jističů a jističů
DPN není žádný rozdíl v počtu zabraných
modulů, ovšem z hlediska lokalizace poru-
chy, přehlednosti zapojení, bezpečnosti a
revizních možností je rozdíl obrovský.
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• v instalacích v hospodářských částech ro-
dinných domů, kde je pro většinu obvodů
požadována ochrana proudovým chráničem
(navazují na ně různá venkovní el. zařízení,
používání nestandardních prodlužovacích
šňůr, redukcí a různých „el.udělátorů“  neod-
povídajících současným předpisům, což způ-
sobuje řadu poruch, které jsou někdy i pro
odborníka složitě identifikovatelné).  Existují
pak i bohužel případy, kdy „kvalifikovaný
elektrikář“, vzhledem k častým poruchám
odpojí proudový chránič a nutno ironicky
dodat, že k plné spokojenosti zákazníka.

• případy, kdy není zajištěno odpojení vodiče
„N“ při bouřce a dochází proto k vybavení
chrániče (a tím i všech spotřebičů) vlivem
kapacity vodičů vůči vlastní zemi. Při zá-
sahu blesku i do vzdáleného bodu elektric-
kého vedení pak dochází k vybavení tohoto
chrániče. Toto je velmi nepříjemné a navíc
vodič „N“ v provozu podlahy vytváří kapa-
citu vůči zemi a při nepříliš „tvrdém“ pří-
vodu přípojky elektřiny a slabém uzemnění
dochází vlivem této kapacity (a svodů ka-
belu) k navýšení již tak nepříjemných celko-
vých svodových proudů obvodu chrániče.

• odpojením vodiče „N“ v obvodech prou-
dového chrániče se sníží prakticky na 1/2
svodový a kapacitní proud instalace, který
bývá příčinou nežádoucího vybavení chrá-
niče. Zejména se jedná o instalační obvody,
kdy jeden chránič napájí několik spotře-
bičů-obvodů.

• obecně v obvodech chráněných proudovými
chrániči je použití DPN považováno od-
borníky nejen za možnost, ale za nutnost.

Lze tedy konstatovat, že vhodnost použití
jističů DPN je velmi široké. Po instalaci je
velmi užitečné poučení uživatelů, jak jedno-

duše identifikovat vadné zařízení a toto od-
pojit, aniž by přestala fungovat ostatní zaří-
zení. Výsledkem je pak oboustranná
spokojenost a zvýšená bezpečnost a spoleh-
livost. Navíc některý zákazník dokáže pak
sám vyhodnotit, zda je porucha v elektroin-
stalaci nebo ve spotřebiči.

Propojitelnost
Montáž jističů DPN může být rychlejší,

pokud se vzájemné spojení provede pomocí
různých speciálních propojovacích lišt a ne
klasickým „vydrátováním“. Takové lišty má
firma BONEGA k dispozici. 

Speciální lišty mají 12 nebo 18 modulů s
průřezy 10 nebo 16 mm2. Jističům DPN lze
snadno těmito lištami předřadit klasické 2P,
3P nebo 4P přístroje (vypínače, jističe,
proudové chrániče).

Ke shlédnutí je také video návod 
na propojování přístrojů na adrese:

www.bonega.cz/jisticeDPN  
Připojovací průřez všech čtyř svorek je 5,1

x 6,5 mm = 33 mm2 a proto se do ní vejde i
více běžných vodičů o průřezu 2,5 mm2.
Obvyklá připojitelnost je 16 mm2 pro plný
vodič a 11 mm2 pro slaněný vodič. Maximální
utahovací moment je poměrně vysoký a to 
2 Nm. Svorky jsou vybaveny velmi praktickou
blokací proti nesprávnému vložení vodiče. 

Příslušenství
Velkou výhodou jističů BONEGA PEP
6DPN je možnost snadného navázání příslu-
šenství:
• napěťové spouště (pro STOP tlačítka)
• podpěťové spouště
• pomocné signalizační kontakty samostatné

nebo i jednomodulové v kombinaci s napě-
ťovou či podpěťovou spouští).

Konkurenční výhody jističů BONEGA
Jističe BONEGA řady DPN mají i díky ně-
kolika českým patentům mnohé přednosti:
• vypínací schopnost 6 kA až do hodnoty

jmenovitých proudů do 32A i v charakte-
ristice „C“ 

• signalizaci poruchy (zkrat či tepelné přetí-
žení) pomocí středové pozice páčky

• barevné označení páček podle hodnot jme-
novitých proudů

• mžikové spínání kontaktů (delší mecha-
nická i elektrická životnost)

• možnost připojení různých příslušenství
(napěťové či podpěťové spouště a pomocné
signalizační kontakty nebo automatické na-
hazovače)

• blokace proti nesprávnému vložení vodiče
• uživatelské popisky pod odklápěcím okén-

kem
• při spínání dochází nejprve k sepnutí „N“

a pak fáze a při vypínání naopak (obvody
jsou tak bezpečněji chráněny)

• atd.

Jističe BoNEGa DPN jsou tak
schopny v Čr nahradit obyčejné 

6 ka jističe.

Reference
Vaše jističe BONEGA PEP 6DPN a proudové
chrániče používám v celé rodině na 3 domech
a dvou bytech, revizáci  to vždy považovali za
super věc, ale měli pochybnosti o kvalitě ...  za
tuto dobu ani jedna závada a vše pracuje OK.
Už několikrát strčily děti do zásuvky drát a
všechno to zareagovalo suprově. Všem zná-
mým a v rodině nic jiného než DPN BONEGA
nebudu doporučovat... Hrdlička

Závěr
Lze tedy konstatovat, že vhodnost použití

jističů BONEGA PEP 6DPN je velmi široké
a to především díky jednodušší lokalizaci po-
ruch. Po instalaci tak nyní jen stačí poučit
uživatele o tom, jak jednoduše identifikovat
obvod s poruchou a případně v něm najít
vadné zařízení. Výsledkem je spokojenost
konečného uživatele, jednodušší revize a
méně urgentních výjezdů elektroodborníků. 

Technické parametry jističů DPN od
firmy BONEGA, nesporné konkurenční vý-
hody a jejich cena přispívají k rychlejšímu
rozšíření tohoto bezpečnějšího, spolehlivěj-
šího a přehlednějšího systému v elektrických
instalacích. 

Dipl. Ing. Roman Hudeček
jednatel firmy BONEGA



Příběh fotovoltaiky začal zhruba před dvěma stoletími. tehdy tento fenomén objevil průkopník ve studiu elektrických
a luminiscenčních jevů antoine César Becquerel (1788-1878). Na jeho práci navázali jeho synové alexandre Edmond
a Henri, přičemž Henri Becquerel objevil roku 1896 při zkoumání fluorescence solí uranu jev radioaktivity. to mu na
počátku minulého století vyneslo Nobelovu cenu za fyziku. Se samotným objevem fotovoltaického jevu se však téměř
půl století, z hlediska ekonomického využití, nic moc nedělo, než přišel na scénu americký vynálezce Charles Fritts.
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1839
Francouzský fyzik Edmond Becquerel po-
kračoval ve šlépějích svého otce. V té době
měl pouze 19 let, když zjistil, že při vystavení
materiálu světlu dochází k vytváření napětí.
Netušil, že jeho objev položí základ pro vy-
užívání sluneční energie.

1876
Londýnský profesor William Grylls Adams
a jeho student Richard Evans Day jsou
svědky fotovoltaického efektu, když vystavují
selen světlu a generují z něj elektrický proud.
Nebyli v té době schopni přeměnit dostatek
slunečního světla na energii potřebnou k na-
pájení elektrických zařízení, ale dokázali, že
pevné materiály mohou vyrábět elektřinu
bez pohyblivých částí – pouhým vystavením
slunci. A myšlenka na fotovoltaický článek
byla na světě.

1883
Americký vynálezce Charles Fritts vytváří
první funkční solární článek na bázi selenu.
Potáhne selen tenkou vrstvou zlata a vyvine

tak první fungující solární článek s účinností
konverze 1%. Frittsovy solární články se za-
čnou využívat poprvé na střešní instalaci v
New Yorku v roce 1884. Vysoké materiálové
náklady však brání širšímu používání článků.

1905
Nadaná mysl tehdy pětadvacetiletého Al-
berta Einsteina konečně přináší teoretické
vysvětlení do fotoelektřiny. V článku „O heu-
ristickém hledisku dotýkajícím se vznikem a
přeměnou světla“ navrhl myšlenku světel-
ných kvant (nyní nazývaných fotony) a uká-
zal, jak mohou být použity k vysvětlení
takových jevů jako je ten fotoelektrický. 
V roce 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku
právě za vysvětlení fotoelektrického jevu a ne
za teorii relativity, jak si mnozí myslí.

1954
Aplikace koncentrované solární energie a so-
lární tepelné energie se už nějakou dobu po-
užívaly, ale čistě fotovoltaická solární energie
se zrodila až poté, co američtí vědci z Bell
Labs vyvinuli křemíkový fotovoltaický člá-
nek. Toto bylo poprvé, co dostatečné množ-

ství sluneční energie dokázalo udržet domácí
elektrické spotřebiče v provozu. Vědci spo-
lečnosti Bell Labs Daryl Chapin, Calvin Ful-
ler a Gerald Pearson dosáhli s tímto prvním
křemíkovým článkem 6% účinnosti a brzy
nato byly použity solární panely k pohonu
satelitů obíhajících kolem Země. 

1973
Ropná krize vede lidi k investicím do solár-
ního výzkumu. Dr. Elliot Berman s financo-
váním od společnosti Exxon navrhuje
levnější solární panel, čímž se cena sníží ze
100 $ za watt na 20 $ za watt. Berman zjistil,
že použití křemíku z více krystalů by bylo
levnější než použití pouze jednoho krystalu,
ale snížila by se tím účinnost. Dodnes jsou
poly/multikrystalické solární panely levnější,
ale méně účinné, než monokrystalické.

1977
Americké ministerstvo energetiky spouští
Výzkumný ústav solární energie, který se
později stal známým jako Národní laboratoř
pro obnovitelnou energii (NREL – National
Renewable Energy Laboratory). 

Stručná historie fotovoltaiky
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1980
ARCO Solar se stává prvním výrobcem pa-
nelů, který dosáhne roční produkce 1 MW.
O dva roky později solární společnost insta-
luje první solární projekt v megawattovém
měřítku v Kalifornii. 

1998
V České republice došlo k instalaci první slu-
neční elektrárny v Dukovanech.

2009
První velké elektrárny vznikaly díky garanci
až nesmyslně vysokých výkupních cen, které
byly dvakrát větší než v sousedním Ně-
mecku, jako houby po dešti v letech 2009 až
2010. Největší z nich je komplex Ralsko, kde
5 samostatných elektráren v jednom souboru
dává dohromady výkon skoro 60 MW. 
Rozmach solárních elektráren skončil v roce
2010 kvůli novele zákona, která omezila pod-
poru pro velkoplošné elektrárny. Další insta-
lace, obvykle ve formě střešního provedení,
už poté dosahovaly především menších vý-
konů. Dnes představuje počet solárních
elektráren u nás 3 až 4 % celkové výroby
elektrické energie.

2021
Austrálie má v plánu v tomto roce spustit gi-
gantickou solární tepelnou elektrárnu Au-
rora poblíž města Port Augusta. Původní
plán postavit solární elektrárnu o výkonu
150 MW energie byl vloni z důvodu změny
dodavatele nahrazen novým záměrem. Spo-
lečnost 1414 Degrees ho chce rozdělit na dvě
fáze. Ta první – s výkonem 70 MW se má re-
alizovat již koncem tohoto roku. Obrovské
pole zrcadel bude soustřeďovat sluneční pa-
prsek na centrální věž, která je naplněná
roztavenou solí. Tato sůl může absor-
bovat obrovské množství tepla a

poté ho uvolnit jako elektřinu. Na rozdíl od
baterií, roztavená sůl vydrží minimálně 40 let
a to zcela bez degradace nebo potřeby náhra -
dy – znamená to nižší náklady než u baterie.
A co je na tom nejlepší? Australská vláda má
zaplatit této firmě maximálně 78 dolarů za
megawatthodinu (necelých 8 centů za 1 kWh
- to je něco přes korunu). Podobný, 110 MW
projekt v Americe – Crescent Dunes Solar
Energy Project se však neuskutečnil. Snad
Australanům ten jejich vyjde.

–r–
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VC-532
krása 

ukrytá 
v kleštích

opravdu musíte utratit spoustu peněz,

pokud má váš nový klešťový multimetr umět

měřit i něco jiného než napětí, proud 

a odpor? V Německu si to nemyslí, protože

skvěle vybavené zařízení dnes dostanete 

za cenu hluboko pod dvěma tisíci korunami.

těšit se proto můžete nejen z praktického

pouzdra, ale třeba i z displeje, který si moc

dobře uvědomuje, že tradiční lCD již mají

nejlepší roky dávno za sebou. 

Jedno velké „ale“ by se však přesto našlo.
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AC/DC nebo jen AC
V běžných provozních

podmínkách s teplotami nad
+5 °C jsou digitální proudové
kleště VC-532 značky Volt-
cra jako doma. Pohodlně s
nimi změříte střídavá a také
stejnosměrná napětí do 600 V (CAT III), AC
proudy až 1000 A, odpor 60,00 MΩ, teplotu
do +1000,0 °C, kapacitu 6000 μF a třeba i
kmitočet 9,999 kHz. Výrobce dále nezapo-
míná ani na procentuální vyjádření doby tr-
vání kladné půlvlny, diodový test, okamžitě
reagující akustické prozvánění nebo též bez-
kontaktní ověření přítomnosti střídavého
napětí, tedy standardní funkci NCV. Pro za-
jištění čistějších výsledků systém umožňuje
vložit dolnopropustný filtr LPF (100 Hz) a
také volitelně snížit vstupní impedanci až na
200 kΩ. Společně s nastavením LoZ je však
nezbytné přiměřeně zkrátit i dobu měření
AC/DC napětí.

Moc rádi bychom také vyzvedli předpo-
klady pro zkoumání stejnosměrného
proudu, nejlépe ještě jednou do 1000 A. Za
tuto základní funkci si však bude nutné při-
platit. Třeba při nákupu sesterského modelu
VC-533, protože námi testovaná varianta
DC průtoky vůbec nepodporuje. A to ani
kontaktně. Znamená to tedy, že verze číslo
532 s podporou True RMS do užšího výběru
nepostoupí? Určitě ne. Stále má totiž v ru-
kávu několik trumfů, které by jí mohly závi-
dět i mnohem dražší klešťové multifunkce.

Obyčejné LCD? Už nikdy více
Výrobci měřicí techniky si naštěstí uvě-

domují, že jen omezená skupina přístrojů
bude mít to štěstí strávit celý zbytek života
pěkně na stole. Svá zařízení proto vybavují
nejrůznějšími vychytávkami, které mají
pobyt v terénu zpříjemnit a všem zase zajistit
bezpečný návrat domů. Proč shánět samo-
statné pouzdro, když přece může být na míru
a přímo součástí dodávky? A je vůbec nutné
šetřit na gumovém povrchu, jestliže svou
práci skvěle odvádí nejen na bocích, ale také
na zádech, nebo v celé spodní části těla? To
se pak může padat z výšky až 2 m.

Proudové kleště VC-532 jdou však ještě
dál. Zdobí je totiž nejen zapuštěný závit, ale

také svítilna s LED či osmipo-
lohový otočný volič, jehož po-
pisky se mohou ve tmě zřetelně
rozzářit, zatímco na ně jasně
ukazuje červená kontrolka.

A co teprve samotný zobra-
zovač! Velký, přehledný a
především pak moderní displej

s jediným „mrtvým“ úhlem, při kterém ob-
rovské číslice vymění bílou za neméně pozo-
ruhodnou stříbrnou barvu. Tu a tam se na
černém kontrastním pozadí může objevit
nepatrně prosvítající bod, který však nijak
neruší a v závislosti na otočném přepínači
dokonce mění svou polohu. Každopádně i
tak je na panel radost pohledět.

Vše na svém místě
Ovládání multimetru Voltcra VC-532

vybaveného též i sloupcovým ukazatelem je
naprosto intuitivní. Z „klávesových zkratek“
si pak stačí zapamatovat jen kombinaci tla-
čítka MODE, které při zapnutí krátce při-
držíte a přístroj se již po čtvrthodině sám od
sebe nevypíná. Všech šest ovládacích prvků
s gumovými hmatníky a trvalým podsvětle-
ním je navíc prozřetelně umístěno až pod
zobrazovacím panelem a obsluze tak nebrání
žádný prst ve výhledu.

Tlačítka, s nimiž přepínáte funkce, ručně
měníte jinak automatické rozsahy, aktivujete
filtr LPF a také ukládáte maxima či minima,
nebo provádíte relativní měření, však mohou
být pro někoho až příliš nízko. To by pak

mohly překážet i vstupní konektory, pro
které se již díky závitu nenašlo místo ideálně
až na protilehlém konci kleští. Třeba jako u
modelu VC-590OLED, který jsme testovali
před rokem. S běžnou velikostí palce se však
není čeho obávat, zvláště když častěji použí-
vané funkce nacházíte spíše až v horní řadě
a tlačítko HOLD je pak rovnou sdíleno s
bočním ovládáním svítilny. Světelná stopa ve
tvaru půlměsíce pro běžnou práci naprosto
postačuje. Musíte se však smířit s rušivým
žlutým nádechem.

Bodujeme výbavou
Proudové kleště VC-532 značky Voltcra

se rozhodně povedly. Pravda, funkce NCV
by si zasloužila vyšší citlivost a třeba též
akustickou odezvu, podobně jako při běž-
ném ovládání přístroje. Na druhou stranu ale
máte detekci neustále k dispozici a není již
proto nutné řešit polohu zapnutého voliče.
Určitě by také prospěly rychlejší reakce sa-
motného systému, třeba na změnu v nasta-
vení, a větší pozornost by u nového zařízení
mohl výrobce věnovat i čistotě v prostoru vy-
hrazeném trojici baterií typu AAA.

Jakmile ale uvážíte rozsah funkcí, nád-
herný displej, solidní dílenské zpracování,
přibalené doplňky, prodlouženou záruku, a
rovněž i cenu, kterou je potřeba zaplatit, ne-
musíte se již při výběru odolné měřicí tech-
niky cítit jako v kleštích. Stačí, když je
necháte pro sebe jen pracovat.

Jan Robenek, foto: Conrad
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Inovativní cesta 
k B2B zákazníkům 
v čase CovIdu

E-learning
Pandemie má na svět B2B obchodu dvojí účinek. Na jedné straně uzavírá některé
tradiční cesty k zákazníkům: veletrhy, osobní schůzky nebo školení partnerů, 
na straně druhé přináší nové atraktivní možnosti, jak se k zákazníkům dostat.

2021: Využijte e-learning jako 
geniální nástroj pro B2B business
Příkladem toho, jak se na B2B obchodní procesy podí-
vat nově, je e-learning.  „Zapomeňte na nudná firemní
video školení. E-learning můžete pojmout jako skvělý by-
znysový a komunikační prostředek pro svou obchodní síť.
Pro B2B klienty z něj například dokážeme udělat kom-
plexní obchodní nástroj pro komunikaci celé B2B ob-
chodní sítě,“ vysvětluje Daniel Musil, Account Director
digitální agentury AITOM.
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Jak díky e-learningu dostat
informace k prodejcům?

Představte si velkou výrobní firmu s kla-
sickou organizační strukturou. Má kvalitní
produkt, síť obchodních zástupců a prodává
své zboží ve stovkách prodejen. Potřebuje
zvednout svůj tržní podíl a vytvořit lepší vztah
koncových prodejců ke své značce. Existuje
cesta, jak to dokázat pomocí onlinu? Ano!

Příkladem takového klienta je ISOVER -
výrobce izolačních stavebních materiálů. Na
základě analýz mu AITOM pomohl zavést
komplexní e-learningový systém, který
vzdělává koncové prodejce stavebnin online
a přímo tak ovlivňuje výši prodejů. 

Oproti klasickým offline školením má
spoustu výhod:

• Pružnost. Chce-li ISOVER stovkám
prodejců stavebnin cokoliv sdělit, může to
udělat hned. 

• Pravidelnost. Nové informace o pro-
duktech dostávají prodejci vždy po určité
době. Tím je pro ně značka zapamatovatelná
a ochotněji se nové věci učí.

• Systém. Distribuci informací prostřed-
nictvím videí, obrázků a textů může klient
naplánovat dopředu a dobře se na ni připravit.

• Zpětná vazba. Díky testům má ISOVER
přehled, co o jeho produktech prodavači
skutečně říkají zákazníkům. A také může

zpětně získat zajímavé náměty, co by bylo
dobré v informacích doplnit či opravit.

E-learning jako motivace
pro prodejce

Není třeba objevovat kolo, abyste dosáhli
změny. Největší váhu na rozhodnutí konco-
vého zákazníka, jakou značku izolace si koupí,
má doporučení od prodejce ve stavebninách.
Získat jeho pozornost znamená dostat se ke
koncovým zákazníkům, kteří si přijdou vy-
brat izolační materiál.  

Právě v přímém dopadu na obchodní vý-
sledky je nejvyšší přidaná hodnota celého ře-
šení. 

Další možnosti využití 
e-learningu v B2B

„E-learning můžete flexibilně využít i pro
mnoho jiných účelů. Školení personálu, zajiš-
tění kybernetické bezpečnosti, komunikaci se
zákazníky… vždy záleží na konkrétním busi-
ness modelu a obchodních cílech firmy,“ do-
dává Daniel Musil z AITOMu.

Hledáte také inovativní řešení pro svůj
pro B2B business? Kontaktujte přímo
Dana Musila a dohodněte si konzultaci
ZDARMA:

daniel.musil@aitom.cz
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Panasonic znovu otevře 
webovou akademii – WaPIC 2

Průmyslová automatizace – projekty
vzdálené správy a dohledu
Měřicí senzory na vstupu, modulární PLC
pro rychlé řízení a na výstupu servomotory
– to je základ většiny jednoúčelových strojů
a výrobních linek. A tímto to rozhodně ne-
končí. Ionizery pro odstranění nechtěného
statického náboje, inteligentní elektroměry,
časovače, čítače, regulátory teploty a mnoho
dalších produktů od společnosti Panasonic
pro komplexní automatizované systémy.

Polovodičové relé PhotoMos 
pro automobilový průmysl
Automobilový průmysl objevil výhody relé
PhotoMos, které se díky svým vlastnostem
stávají jeho neoddělitelnou součástí. Bez
mechanických součástí jsou relé velmi odol-
né otřesům a dokáží spínat zatížení až do 
10 A. 

laserový popisovací systém 
s velmi krátkými pulzy - lP-rV
Precizní a vysoce kontrastní popis plasto-
vých i kovových dílů díky nanosekundo-
vému laseru Panasonic LP-RV. Ukázka popisu
přímo z laboratoře. Znaky již od 0,15 mm
jsou naší technologií ostré a čitelné. 

Servomotory MINaS a6
Technologicky nejvyspělejší řada servopo-
honů MINAS A6 se rozrostla o nové modely,
které obstojí v těch nejnáročnějších provo-
zech, jak z hlediska víceosého řízení pohybu,
tak i z hlediska bezpečnosti zařízení. K dis-
pozici jsou motory napájené od 24 V, přes
jednofázové až po 3x400V.

Seriál technických on-line seminářů pro velký zájem pokračuje od 1. dubna 2021
V rámci průmyslové divize firmy Panasonic byly dříve jednotlivé výrobkové skupiny (např. elektronické součástky, senzory,
svařovací roboty, osazovací automaty, řídicí systémy apod.) zastoupeny různými prodejními kanály. Panasonic postupně
tyto produktové skupiny slučuje do jednoho širokého portfolia a všechny s průmyslem související aktivity budou v blízké
budoucnosti zastřešeny značkou Panasonic Industry. Novým produktovým skupinám, jednotlivým produktům a klíčo-
vým projektům se bude věnovat WaPIC 2 (Webová akademie Panasonic Industry Czech). 

Seriál on-line seminářů naplánovaný na
jarní měsíce představí klíčovou část
portfolia. Všechny informace budou k

dispozici na našich webových stránkách a
každý se může přihlásit k jednomu či více té-
matům, které ho budou zajímat. Dostatek

času umožní představit Panasonic Industry
jako inovativní společnost přinášející nové
technologie pro široké spektrum průmyslo-
vých oborů.

Vždy v půlhodinovém vstupu se budeme
věnovat konkrétnímu tématu a na konci bez

časového omezení zodpovíme všechny vaše
dotazy. Více informací je k dispozici na na-
šich stránkách. Můžete nám poslat e-mail
nebo zavolat a my vás budeme informovat o
konkrétních termínech a tématech s dosta-
tečným předstihem. 

Jednotlivá témata i jejich krátký popis je k dispozici zde:



Internetový portál v tištěné edici v Jaro-léto 2021

Modulární osazovací systémy 
Panasonic
Všestranné, flexibilní a univerzální - takové
jsou osazovací automaty Panasonic. Kompati-
bilní s iLNB. Výrobní kapacita až 184.800 sou-
částek za hodinu a možnost správy pomocí
PanaCIM Gen2, MMS nebo ProcessTracker. 

Bezpečnostní relé
Relé, které zaručují bezpečný provoz při po-
ruchách a prostřednictvím zpětné vazby mají
schopnost stabilizovat nestandardní pro-
vozní stav. Právě jedno bezpečné sepnutí
může zachránit výrobní linku či dokonce lid-
ské životy.

laserové měřicí senzory
Laserové měřicí senzory nabízí přesnost až
0,01 µm  a možnost připojení přes IO-Link.
Mohou fungovat v režimu optických mikro-
metrů, které mohou měřit i na velké vzdále-
nosti s přesností 1 µm. Hlavice senzorů lze
připojit do řídicí jednotky a v reálném čase
dopočítávat potřebné hodnoty z různých
měřicích míst. 

otestujte sami
Všechny na webinářích získané zkušenosti
můžete ověřit v praxi prostřednictvím „zku-
šebních sestav“. Pokud vás nějaký projekt či
produkt zaujal, pak pro některé jsou připra-
veny zkušební sady. Panasonic přichází s ře-
šením, jak přiblížit automatizaci odborné
veřejnosti. Starter Kits – pod tímto označe-
ním jsou k dispozici sady produktů průmys-
lové automatizace k vyzkoušení a k základ-
nímu otestování.

Tyto startovací sady jsou určeny hlavně
pro techniky, kteří jsou běžně v kontaktu s
automatizační technikou, a to ve fázi návrhu,
realizace nebo údržby, a rádi by se seznámili
s produkty Panasonic. Sady jsou zaměřeny
na řízení servomotorů, ovládání prostřed-
nictvím dotykových panelů, sběr dat či vzdá-
lenou správu. Vždy se jedná o kompletní set
produktů zaměřený na konkrétní použití.
Každá sada je k dispozici včetně potřebného
sowarového vybavení, kabelů, technické
dokumentace i zkráceného návodu pro
rychlé standardní zprovoznění.

w
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Nejjednodušší sady začínají kombinací
programovatelného automatu a operátor-
ského panelu, které umožní získat zkušenosti
s programováním či parametrizací předpři-
pravených programů např. pro sběr dat z in-
teligentních elektroměrů či ovládání
digitálních výstupů. Na straně druhé můžete
využít nejvybavenější sady, které navíc k již
zmíněnému obsahují servomotor až 750 W
samozřejmě s řídicí jednotkou, webový ser-
ver i přístup na bezpečnou vzdálenou správu
Corvina cloud.

Právě v dnešní době, kdy možnosti osob-
ního setkání jsou velmi omezené, jsou tyto
sady určeny pro rychlé a bezpečné otestování
technologie Panasonic. Jednoduše a rychle
se naučíte jak nastavit PLC, HMI, servomo-
tor či webový server pro váš projekt a ná-
sledně se rozhodnete, zda právě toto řešení
je to pravé pro vaši výrobu. S výběrem
vhodné startovací sady vám rádi pomůžeme.

Aktuálně jsou k dispozici
tyto konfigurace:
KItGt02FP0rC14r
Monochromatický operátorský dotykový

panel s uhlopříčkou 3,8 palce s grafickým
prostředím GT Win, PLC řady PF0R s reléo-
vými výstupy, vývojové programové pro-

středí FP Win Pro, napájecí zdroj, kabely pro
připojení PLC k počítači a propojovací kabel
mezi programovatelným automatem a doty-
kovým panelem.

KItGt03FP0rC32P
Monochromatický operátorský dotykový

panel s uhlopříčkou 3,5 palce určený pro
venkovní použití v extrémních podmínkách,
grafické prostředí GT Win, PLC řady PF0R
s šestnácti tranzistorovými výstupy, vývojové
programové prostředí FP Win Pro, napájecí
zdroj, kabely pro připojení PLC k počítači a
propojovací kabel mezi programovatelným
automatem a dotykovým panelem.

KItGt05FP0rC32P
Barevný operátorský dotykový panel s

uhlopříčkou 3,5 palce, grafické prostředí GT
Win, PLC řady PF0R s šestnácti tranzistoro-
vými výstupy, vývojové programové pro-
středí FP Win Pro, napájecí zdroj, kabely pro
připojení PLC k počítači a propojovací kabel
mezi programovatelným automatem a doty-
kovým panelem.

KItGt05FPXC30r
Barevný operátorský dotykový panel s

uhlopříčkou 3,5 palce s výkonným progra-

movatelným automatem FPX napájeným
přímo 230 V, grafické prostředí GT Win, vý-
vojové programové prostředí FP Win Pro,
kabely pro připojení PLC k počítači i propo-
jovací kabel mezi programovatelným auto-
matem a dotykovým panelem.

KItlIQI400W
Servomotor 400 W, řídicí jednotka, pro-

gramovatelný automat s pulzním výstupem
pro řízení pohonů, operátorský panel 3,5
palce, grafické prostředí GT Win, vývojové
programové prostředí FP Win Pro, kabely
pro připojení PLC k počítači, propojovací
kabel PLC/HMI a veškeré kabely pro připo-
jení pohonu.

KItlIQI750W
Servomotor o výkonu 750 W, řídicí jed-

notka, programovatelný automat s pulzním
výstupem pro řízení pohonů, operátorský
panel 3,5 palce, grafické prostředí GT Win,
vývojové programové prostředí FP Win Pro,
kabely pro připojení PLC k počítači, propo-
jovací kabel PLC/HMI a veškeré kabely pro
připojení pohonu.

KItMINaSa6
Servomotor o výkonu 750 W s absolut-

ním enkodérem, řídicí jednotka, kabel pro
připojení motoru k řídicí jednotce a kabel
pro komunikaci s enkodérem.

KItMINaSa6N
Motory a řídicí jednotky řízené přes

RTEX, vhodné pro rychlé a přesné poloho-
vání. V této sadě jsou k dispozici pro řízení
systému ve čtyřech osách volnosti – 4 ks ser-
vomotorů včetně řídicích jednotek a veške-
rých potřebných kabelů. Panasonic

w



ČvUt zkoumá možnosti
skladování elektřiny 
prostřednictvím tepla

Pracovní skupina působící v rámci
Univerzitního centra energeticky
efektivních budov a Fakulty strojní

ČVUT zkoumá problematiku skladování
elektřiny prostřednictvím tepla pro relativně
větší výkony a kapacity na úrovni elektráren
a tepláren. Technologie sumárně nazývané
jako Carnotovy baterie mají vysoký poten-
ciál v blízké budoucnosti vstoupit na energe-
tický trh a výrazně jej ovlivnit. 

Od konce minulého století jsou stále čas-
těji instalovány obnovitelné zdroje energie ze
slunce a větru. Dodávka elektřiny z nich však
kolísá, což je problematické pro elektrizační
soustavu, která musí pokrýt potřeby odběra-
telů, jež se s výrobou z obnovitelných zdrojů
často časově míjejí. Řešením je skladování
levných přebytků elektřiny a jejich dodávání

do sítě v době nedostatku, kdy jejich cena vý-
razně stoupá.

Ideální skladovací jednotky pro tento účel
by měly být schopny akumulovat elektřinu
po co nejdelší dobu, v největším možném
množství a co nejlevněji, prakticky však řá-
dově v jednotkách dní až měsíců a v rozsahu
desítek MW až jednotek GW. V současné
době jsou pro skladování elektřiny ve světě
nejrozšířenější přečerpávací vodní elekt-
rárny, které jsou však značně limitovány geo-
grafickou polohou a svými dopady na ráz
krajiny.

Řešením by mohly být Carnotovy baterie,
jak jsou souhrnně nazývány různé technolo-
gie skladování elektřiny do tepla a jeho
zpětné konverze na elektřinu, které nabízejí
mnoho způsobů řešení a velké množství je-

jich kombinací. V rámci projektu Využití
nízkopotenciálního odpadního tepla pro
skladování elektřiny pomocí konceptu Car-
not batteries se odborníci z ČVUT UCEEB
ve spolupráci se společností Tepelná čer-
padla Mach snaží najít a experimentálně
ověřit nejperspektivnější konfiguraci Carno-
tových baterií pro využití odpadního tepla,
konkrétně se zaměřením na akumulační část
systému – tepelné čerpadlo a akumulaci
tepla, pro kterou bude využit zásobník s ka-
menným prachem. 

Dalším cílem je vytvoření případových
studií včetně navržení business modelů ko-
merční aplikace včetně nalezení bariér pro
plošné nasazení technologie a způsobu jejich
překonání.

Kolektiv autorů ČVUT, foto: ČVÚT
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Dnešní počítačové mikročipy se
konstruují na bázi křemíku, zdálo
by se tedy, že je snadné odhadnout,

jaký nejmenší tranzistor může křemíková
technologie nabídnout. Ale i tady se hranice
posouvají: zatímco kdysi vědci věřili, že pod
hranici 20 nanometrů už to nepůjde, dnes
mají přední IT společnosti technologie pro
výrobu čipů s tranzistory o velikosti 5 nano-
metrů a pro nejbližší roky plánují 3 nano-
metry. Pro srovnání: průměr lidského vlasu
se pohybuje okolo 50 000 nanometrů.

O moc dál to ale s křemíkem nejspíš ne-
půjde, protože při menších rozměrech prin-
cipy kvantové mechaniky nedovolí, aby šlo
tranzistor přepínat mezi stavy zapnuto a vy-
pnuto (logická 1 a logická 0), což je to, co se
po tranzistoru v mikročipu chce. Vědci proto
zkoumají potenciál jiných materiálů. Napří-
klad v Národní laboratoři Berkeley v Liver-
more (Kalifornie) zkusili bisulfid molybdenu
(MoS2), který se běžně používá do mazacích
a odrezovacích prostředků (u nás známý MD
sprej). Podařilo se jim tak vytvořit tranzistor
velký jeden nanometr.

Ještě dál se dostal tým omase Schim-
mela z Technologického institutu Karlsruhe,
který sestavil tranzistor o velikosti jediného
atomu, což je dosavadní rekord v miniaturi-
zaci. Jde o kovové kontakty mezi nimiž je
možné pomocí elektrického řídicího im-
pulsu opakovaně umisťovat a odebírat atom
stříbra, a tak docilovat stavy "zapnuto" a "vy-
pnuto". Na rozdíl od obdobných experi-
mentů jiných pracovišť, zařízení v Karlsruhe
nevyžaduje teploty blízko absolutní nuly, ale
pracuje při běžné pokojové teplotě. Má také

minimální spotřebu energie a jeho tvůrci
věří, že na tomto principu půjde zvyšovat
množství spínacích prvků na čipu až stotisíc-
krát oproti křemíkové technologii. Od jed-
noho laboratorního vzorku k praktickým
aplikacím je ale ještě daleko.

Při udržování Moorova zákona na živu
vzbuzují velké naděje především nanotech-
nologie založené na uhlíkových strukturách
označovaných jako grafeny. Jde o jednoato-
mové vrstvy atomů uhlíků uspořádané do še-
stiúhelných struktur podobných včelím
plástvím. Do struktur lze zabudovávat jiné
atomy a tím měnit jejich elektrické vlast-
nosti, nebo je "svinovat" do nanotrubic o
průměru jediného nanometru, přičemž
vazby mezi uhlíkovými atomy jim dodávají
mimořádné elektrické a fyzikální vlastnosti
(mimo jiné menší elektrický odpor než
měď).

Teoretické modely grafenových tranzis-
torů vznikly už koncem 90. let minulého sto-
letí, ale první funkční model vytvořil až roku
2016 tým vědců z Univerzity ve Wisconsin -
Madison a Univerzity ve Wisconsin - Platte-
ville vedený Michaelem Arnoldem. Podařilo
se jim docílit vysoké čistoty a řízeného při-
dávání příměsí na přesně určená místa uhlí-
kové nanostruktury "pěstováním" nanotru -
bic v roztoku polymeru.

Od té doby vzniklo několik koncepcí uhlí-
kových tranzistorů a v loňském roce vědci z
Massachusettského technologického insti-
tutu (MIT) vytvořili z 14 000 těchto jednotek
šestnáctibitový mikročip. Může vykonávat
stejné úkoly jako klasické mikroprocesory,
což jeho tvůrci předvedli příkazem k vytiš-
tění textu "Ahoj světe! Jsem RV16XNano, vy-
robený z CNT (karbonových nanotrubic)."

Jiné cesty ke zvyšování výkonu vedou přes
opuštění dosavadní architektury počítačů a
jejich nahrazení jinými principy. Velké na-
děje vzbuzují kvantové počítače, které nepra-
cují s bity nabývajícími podoby "jedna" nebo
"nula", ale s qubity, které mohou nabývat ja-
kýchkoliv hodnot mezi jedničkou a nulou.
Praktická realizace ale zatím naráží na řadu
problémů.

Jinou možností je napodobení funkcí lid-
ského mozku prostřednictvím vytváření tzv.
neuronových sítí. Současné výkonné počí-
tače sice umí jejich funkce emulovat ve své
klasické architektuře, ale počítač imitující
mozek by mohl být menší, rychlejší a ener-
geticky méně náročný - ovšem k poznání
mozku v jeho úplnosti má zatím věda ještě
velmi daleko. Jan A. Novák

Budoucnost počítačových čipů:
od tranzistoru k mozku
Vývoj počítačových procesorů se už desítky let řídí pravidlem, kterému se poněkud nadneseně říká Moorův zákon.
V polovině 60. let minulého století ho formuloval Gordon Moore, americký vynálezce, podnikatel a spoluzakladatel
společnosti Intel. tehdy předpověděl, že počet tranzistorů v integrovaném obvodu se každým rokem zdvojnásobí
při zachování stejného rozměru i ceny. Současně tvrdil, že pravidlo bude platit asi deset let - jenže s menšími mo-
difikacemi (dnes to místo jednoho roku jsou dva) už vydrželo půl století. a skoro stejně dlouho se odborníci doha-
dují, kdy narazí na fyzikální bariéry znemožňující další miniaturizaci tranzistorů, a tedy i čipů a počítačů.

laura ockel, Unsplash
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Typ: na DIN lištu

SRM-10, 
SRM-11, SRM-12    
• Napájení 250V aC nebo 12 ÷ 24V DC
• Spínání vodičem l nebo N
• Programovatelná délka chodu rolety 

1 ÷ 256 sec
• ovládání lokální/centrální/skupinové
• Možnost volby komfortního režimu
• Paměť polohy rolety max/min
• Volitelný maximální čas 

chodu rolety

Typ: instalace do krabice

SRP-01, 
SRP-04, SRP-05     
• Napájení 250V aC nebo 12 ÷ 24V DC
• ovládání lokální/centrální/skupinové.
• Spínání vodičem l nebo N
• Možnost volby komfortního režimu
• Paměť polohy rolety max/min
• Volitelný maximální čas chodu rolety

Typ: BEZDRÁTOVÉ s instalací do krabice

SRP-02
SRP-03 
• Napájení 250V aC 
• Dosah 250 metrů
• Možnost volby 

komfortního režimu
• Paměť polohy rolety max/min
• Možnost také lokálního ovládání tlačítky
• S kontrolerem EFC-01 možné ovládání 

mobilním telefonem

Ovládání žaluzií ZAMEL
Dlouholetý výrobce automatizační techniky Zamel nabízí klasické i bezdrátové
ovládání žaluzií, pro všechny druhy aplikací či způsobu montáže.

Tympol Plus s.r.o.
Hnojník 408
739 53 Hnojník
info@tympolplus.cz
www.tympolplus.cz
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MaGda získala dva patenty

Zařízení MAGDA (Mobile Autono-
mous water Generator from Desert
Air) prošlo testem v laboratoři

ČVUT UCEEB, kde byly udržovány vysoké
teploty a nízké měrné vlhkosti vzduchu.
Naplánována byla také ostrá zkouška přímo
v poušti, která byla dočasně odložena kvůli

protiepidemickým opatřením. S jejím usku-
tečněním se i nadále počítá, pokud se na-
skytne vhodná příležitost. Produkce vody
pro teplotní a vlhkostní podmínky pouště
byla naměřena v rozsahu 0,6 až 1,5 l/hod se
spotřebou energie 2,3 až 2,9 kWh.

MAGDA se skládá ze dvou boxů (celkový

rozměr 1 x 1 x 1,4 m) a fotovoltaického pole
o ploše 35 m2. Zařízení je navrženo tak, aby
mělo průměrnou produkci vody 10 l/den.
Jeden box je určen pro produkci pitné vody,
druhý zajišťuje elektrickou energii pro pohon
celého zařízení.

Kolektiv autorů ČVUT, foto: ČVÚT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUt dokončilo vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání
vody ze vzdušné vlhkosti, které se vejde na korbu běžné dodávky a bude v pouštním prostředí fungovat jako nouzový
zdroj vody. Jeho funkční vzorek úspěšně zvládl testy v laboratoři a získal dva české národní patenty s výhledem na jejich
rozšíření pro zahraničí. 
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Vysoce odolné napájecí zdroje
a nabíječe HEP-1000

Krom osvědčeného modelu HEP-
1000, který si našel uplatnění v těž-
kých průmyslových prašných nebo

olejnatých odvětvích, přichází na trh modi-
fikovaná verze HEP-1000-W. Liší se typem
přívodů dovolujícím zvýšit krytí na IP67.

HEP-1000 jsou konstruovány zejména
pro exteriéry s vyšší vlhkostí a prašností
např. 4G/5G sítě nebo laserové nože. Zají-
mavá je možnost přepnout HEP z režimu
zdroje napětí do režimu nabíječe.

Vysoká odolnost HEP řady je dána uza-
vřením vnitřní části ochranným povlakem
efektivně sloužícím jako ochrana před vlivy
prostředí, vibracemi i pro odvod tepla. Účin-
nost HEP zdroje/nabíječe dosahuje až 96 %,
odolnost proti vibracím 10 G a rozsah pra-
covních teplot je -40 až 70 °C. Vysoká účin-
nost snižuje budoucí náklady na provoz i
údržbu aplikace: odpadá nucená ventilace,

prodloužený interval servisu, méně tepel-
ných ztrát.

Změna režimu HEP-1000 ze zdroje napětí
na nabíječ probíhá pomocí PC a adaptéru SBP.
Ve volně dostupném sowaru lze nastavit pa-
rametry nabíjení pro různé typy akumulátorů
– bezúdržbové, gelové, AGM nebo Li-ion.

Pro okamžité použití ve funkci nabíječe je
HEP-1000 vybaven vestavěným profilem na-
bíjení (2/3-fázové nabíjení).

Výstupní hladinu HEP-1000 lze řídit stej-
nosměrným napětím v rozsahu od 50% do
125% jm. hodnoty. Podobným způsobem lze
omezit výstupní proud od 20% do 100%.

Řízení výstupu HEP-1000 je možné i čís-
licové. Vestavěná sběrnice PM (resp. CAN na
přání) umožňuje integrovat zdroj do systému
dohlížejícího na ukládání energie, monito-
ringu napájecí soustavy nebo komunikační
struktury.

V řadě HEP-1000 jsou typy s výstupním
napětím 24, 48 a 100 V. Manuálně lze zvýšit
výstupní napětí (až o 25 % jm. hodnoty)
např. pro kompenzaci úbytku na vedení.
HEP-1000 je vybaven přídavným výstupem
12 V/0,5 A pro napájení externí elektroniky
(snímače, regulátory, komunikační prvky),
signálem DC OK a svorkou pro dálkové vy-
pnutí. V režimu nabíječe jsou doporučeny
kapacity akumulátoru od 30 do 350 Ah (dle
typu). 

Robustní provedení a možnost sowaro-
vého řízení předurčují HEP-1000 pro čísli-
cový managment napájení, technologie s
elektrolýzou nebo lasery, zahořování nových
výrobků, precizní systémy nabíjení aj.

Hlavními rysy HEP-1000 řady spínaných
zdrojů/nabíječů jsou odolnost vůči vnějším
vlivům v průmyslově znečištěných oblastech,
pokročilé obvodové řešení s moderními
prvky zvyšující účinnost až k 96 % i odolnost
proti vibracím.

Autoři: Rex Lin, MEAN WELL CO., 
Libor Machan, AKAM s.r.o.

Pro průmyslové oblasti s vysokými nároky na odolnost a spolehlivost napájecí části kon-

struktéři nemají tak širokou nabídku jako v případě standardních pracovních podmínek.

Situaci se rozhodl zlepšit renomovaný výrobce spínaných zdrojů MEaN WEll.

odolný zdroj/nabíječ HEP v IP67.

Příklad aplikace napájecího zdroje HEP-1000-W.
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Teprve v poslední době elektromobily
slaví comeback, stále však ještě ne-
mají vyhráno. Jejich akumulátory na

bázi lithia (v současnosti jde o typ Li-ion)
sice disponují poměrně vysokou energetic-
kou hustotou a absencí paměťového efektu,
nechybí ale ani mouchy, o nichž se moc ne-
mluví. Jde především o vysokou cenu, samo-
volné stárnutí, citlivost na chybné nabíjení a
vybíjení a riziko požáru v krizových situa-
cích. Totéž samozřejmě platí i o stacionár-
ních lithiových bateriích pro vyrovnávání
výkyvů v produkci alternativních zdrojů
energie.

Proto vědci usilují o vylepšování lithio-
vých článků (nejčastěji cestou experimentů
se složením nebo/a uspořádáním elektrod,
využitím nanotechnologií a podobně). Ale
přestože média chrlí zprávy o senzačních
úspěších, žádné takové řešení zatím nedo-
spělo do stádia komerční produkce - a ně-
které dokonce vypadají jako past na
investory. Zatím nejblíže k praktickému vy-
užití pravděpodobně mají články lithium -
železo - fosfát (LFP), které chce Tesla insta-
lovat do nových modelů elektromobilů. Ne-
nabízejí sice lepší výkonové parametry, ale
jsou levnější a obejdou se bez ekologicky
problematického kadmia.

Ale i kdyby výkonnější a levnější lithiový
článek vznikl, nevyřeší základní problém li-
thia: jeho zdroje jsou na planetě rozdělené
nerovnoměrně a získávání je energeticky ná-
ročné, což přednosti těchto článků v koneč-
ném součtu poněkud devalvuje.

Mnoho vývojových laboratoří se proto za-
měřuje na články, které se obejdou bez lithia.
Nadějně vyhlíží zejména koncept kombinu-
jící stříbro a zinek, který nabízí ještě lepší pa-
rametry než lithium, ale stříbro zvyšuje cenu.

Nenabíjecí verze těchto článků v lunárním
modulu Apolla 13 zachránila posádce život
po výbuchu kyslíkové nádrže zásobující pa-
livové články v servisním modulu. Nabíjecí
typy se uplatňují v ponorkách.

Ve skutečnosti existuje celá řada kombi-
nací materiálů, které mohou posloužit pro
akumulaci elektrické energie, včetně levných
a běžně dostupných surovin. Výčet principů
a snah dotáhnout je do podoby prakticky po-
užitelného akumulátoru by vydal na knihu,
proto jen jeden příklad za všechny: tzv.
redox-flow (RFB), které pracují na principu
podobném palivovým článkům. Zjednodu-
šeně řečeno, zatímco galvanické akumulá-
tory ukládají energii změnami ve složení
elektrod, RFB toho docilují změnou složení
elektrolytu. Prostředí mezi katodou a ano-
dou je oddělené polopropustnou membrá-
nou podobně jako u palivových článků,
systém navíc obsahuje nádrže pro ukládání
elektrolytu a čerpadla zajišťující jeho pohyb

kolem elektrod. Články jsou tedy podstatně
těžší a rozměrnější, takže sice nejsou vhodné
pro elektromobilitu, ale mohou najít uplat-
nění v alternativních elektrárnách, podni-
cích, domácnostech a podobně. Důležité je,
že se vyrábějí z běžně dostupných materiálů,
mají velkou životnost a nedochází u nich k
samovolnému vybíjení. Velkou pozornost
jim věnují zejména německá vývojová pra-
coviště.

Někteří odborníci soudí, že skutečné ře-
šení problémů akumulace elektřiny mohou
v budoucnu představovat ultrakapacitory
(superkapacitory, superkondenzátory), které
pracují výhradně na fyzikálním principu. V
podstatě jde o klasický kondenzátor, jenže s
mnohem vyšší kapacitou (řádově ve Fara-
dech), což skýtá celou řadu výhod. Nejsou
například problémy s nabíjecí dobou, pro-
tože náboj do nich lze prostě "nalít", jako
vodu do sklenice. Ze stejného důvodu sne-
sou velkou zátěž, takže v případě potřeby na-
bízejí velký okamžitý výkon. Neničí je
hluboké vybíjení, jako je tomu u mnoha che-
mických článků. Nestárnou a nedegenerují
tak rychle jako li-ion akumulátory.

Problém je, že se u nich zatím daří dosa-
hovat jen poměrně nízké energetické hus-
toty, takže se v současnosti používají
převážně v záložních zdrojích, nebo jako do-
plněk lithiových článků v elektromobilech
pro získání okamžitého velkého výkonu (při
akceleraci atd.) Řešení se pravděpodobně na-
chází ve využití nanotechnologií, zejména
grafenů, má se však za to, že bude potřeba
ještě dlouhého vývoje. Není ale ani vylou-
čené, že nejdříve se musí zaplatit obrovské
investice do lithiových technologií, než su-
perkapacitory dostanou zelenou.

Jan A. Novák

Nové slibné technologie pro ukládání
energie realizovatelné už v této dekádě
Nedostatek energie je obecně považován za jeden ze základních existenčních problémů naší civilizace, ale ve skutečnosti
je jí dost - jen ne tam a tehdy, když je potřeba, protože ji neumíme efektivně skladovat. Přestože první automobily po-
háněla elektřina a první vůz, kterému se roku 1899 podařilo překonat bariéru 100 km/h byl elektromobil, pokrok v uklá-
dání elektrické energie se pak na dlouho zastavil. 
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Mimořádný význam Higgso va bo-
sonu naznačuje také jeho pře-
zdívka: božská částice.

Popularizátoři vědy v této souvislosti obvykle
nezapomenou podotknout, že to s nábožen-
stvím ani s Bohem nemá nic společného, ve
skutečnosti tu ale je podoba docela zásadní.
Higgsův boson totiž v podstatě umožňuje
existenci našeho vesmíru.

Současná fyzika má dvě základní teorie
popisující vesmír: Einsteinovu teorii re-
lativity a kvantovou mechaniku. Obě
jsou nepochybně platné – a přesto si
navzájem odporují. Pro usmíření
těchto rozporů vytvořili vědci v 70. le-
tech minulého století představu, které
se od té doby říká Standardní model.
Předpokládá, že veškerá hmota vesmíru
se skládá ze šesti druhů částic zvaných
kvarky a šesti druhů částic zvaných leptony.
Všechny její pozorovatelné projevy pak má
na svědomí čtveřice sil: elektromagnetická,
gravitační, silná interakce a slabá interakce.

Existenci všech částic předpovězených
touto teorií se už podařilo dokázat - s výjim-
kou jediné. Jenže zrovna ta byla pro stan-
dardní model klíčová, protože - velmi
zjednodušeně řečeno - celou jeho konstrukci
drží pohromadě. Právě proto jí americký
fyzik a nositel Nobelovy ceny Leon Leder-
mann dal v jedné ze svých knih (e God
Particle) přezdívku božská částice.

Už v 60. letech minulého století popsal
Peter Higgs z University of Edinburgh me-
chanismus, který (opět velmi zjednodušeně
řečeno) ostatním elementárním částicím
umožňuje, aby měly hmotnost. Je tedy mimo
jiné i zodpovědný za gravitaci - ale přede-

vším za to, že atomy, molekuly a hmota
vůbec drží pohromadě. Teorie předpoklá-
dala, že v tom má prsty ona nepolapitelná
částice ze Standardního modelu. Dostala
jméno Higgsův boson, a nastalo její usilovné
hledání.

Z teorie vyplývalo, že samotný Higgsův
boson přímo pozorovat nelze, protože má
mimořádně krátkou životnost. Současně ale
předpovídala, že při srážkách jiných částic by
mělo docházet k určitým projevům jeho
existence. Problém byl, že pro zaranžování
takových srážek bylo potřeba vynaložit ob-
rovskou energii. Dosavadní urychlovače jí
nedisponovaly, a tak u Ženevy začala stavba
LHC.

Největší urychlovač světa byl dokončen
roku 2009. Je umístěn v podzemním tunelu
dlouhém 27 kilometrů a tvoří jej 1600 supra-
vodivých elektromagnetů ochlazovaných ka-

palným héliem na teplotu necelé dva stupně
nad bodem absolutního mrazu (tj. přibližně
-271 stupňů Celsia). Magnety vytvářejí dvě
souběžné dráhy, v nichž se urychlují svazky
protonů na rychlost blízkou rychlosti světla.
Za vteřinu tak každý proton proletí dráhu tu-
nelu jedenácttisíckrát. V každé dráze protony
letí opačným směrem a na několika místech
je dráha uspořádaná tak, aby se mohly ve

vhodné chvíli srazit. Na krátký okamžik
tak vznikne teplota stotisíckrát převy-

šující teplotu v nitru Slunce a pod-
mínky blízké těm, jaké panovaly na
počátku vesmíru během Velkého
třesku. Několik detektorů pak za-
chycuje částice, které při tom
vznikly.

Roku 2012 detektory LHC při
těchto srážkách zaznamenaly jevy na-

povídající existenci dosud neznámého
typu bosonu a o rok později vědci začali při-
pouštět, že by mohlo jít o hledaný Higgsův
boson. Nicméně opatrnost nadále zůstávala.

„Dospěli jsme k takovým výsledkům, že
jsme si jistí, že pozorujeme nový bo -
son,“ říká Jiří Chudoba z Fyzikálního
ústavu AV ČR. „Jestli je to Higgsův bo -
son, to si ještě úplně jistí nejsme.“
Teprve roku 2018 došli vědci k závěru, že

nová částice vykazuje podstatné znaky před-
pověděné teorií. Další zkoumání jejích vlast-
ností a především tzv. Higgsova pole, jehož
je projevem, povede k hlubšímu pochopení
samotné podstaty vesmíru. Bezprostřední
využití v praxi sice objev zatím nemá, ale
stejně tomu bylo i v začátcích výzkumu sub-
atomových částic, aby pak jeho důsledky
změnily svět. Jan A. Novák

Co je Higgsův boson a proč lidstvo investuje
obrovské částky k jeho objevení?
Nobelovu cenu za fyziku roku 2013 obdrželi Peter Higgs a Francois Englert za předpověď existence částice, která dostala
jméno Higgsův boson. Už samotné takové ocenění naznačuje, že jde o záležitost mimořádně důležitou, ale tím to ne-
skončilo: snaha existenci téhle částice potvrdit byla hlavní motivací k tomu, aby Evropská organizace pro jaderný výzkum
(CErN) utratila 7,5 miliard eur za Velký hadronový urychlovač (large Hadron Collider), což je největší urychlovač částic,
jaký kdy byl postaven. Česká republika je členskou zemí CErN, takže se výzkumů na tomto unikátním zařízení mohou
zúčastňovat i čeští vědci.
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Ing. Petr Říha
vedoucí prodeje a marketingu

www.kuvag.com

Skupina KUVAG se všemi svými dceřinými společnostmi za použití dostupných špičkových
technologií vyvíjí, vyrábí a distribuuje již více jak 40 let izolační výrobky a komponenty 
v oblastech elektrotechniky, dopravní techniky a různých dalších průmyslových užití. 

Mezi hlavní části výrobního programu skupiny Kuvag patří zejména epoxidové podpěrné
izolátory, silikonové izolátory, duté silikonové izolátory, výroba izolačních komponentů
technologií SMC a BMC, systém indikace napětí ve VN rozvaděčích a transformátory proudu. 

Společnost Kuvag neustále pracuje na optimalizaci výroby a výrobků samotných a díky
tomu jsme vám schopni v několika řádcích představit novinky z produkce skupiny Kuvag.

LCD indikátor napětí Kuvin
Na přelomu roku 2020/2021 dokončila naše společnost vývoj a
testování nového typu indikátoru napětí pro VN rozvaděče s indi-
kací přítomnosti napětí pomocí lCD displeje. Indikátor řady Kuvin
se vyznačuje kompaktními rozměry, širokým rozsahem použití s
ohledem na napětí systému a různé vazební prvky díky možnosti
uživatelsky jednoduchého přepínání rozsahů přímo na indikátoru.
Dále je vybaven funkcí sledování správného sledu fází a výstupní
reléovou jednotkou pro vzdálenou indikaci stavu rozvaděče. 

Proudové transformátory řady W025X
V roce 2020 jsme uvedli na trh nový typ průvlečného transformátoru proudu řady W025X. Proudové
transformátory W025X jsou navrženy pro VN rozvaděče a svými parametry jsou vhodné zejména pro
použití s ochrannými relé typu WIC1. Produktová řada pokrývá proudové rozsahy od 7a až do 256a.

Kompozitní izolátory
Novinkou v rámci skupiny Kuvag jsou taktéž kom-
pozitní izolátory. Výroba zahrnuje podpěrné i ta-
hové kompozitní izolátory pro VN a VVN rozvody
napětí a trakční použití. Dále podpěrné izolátory
pro pantografy drážních vozidel a duté kompozitní
izolátory pro transformátorové průchodky.  

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem 
v oblasti izolačních prvků či výše zmíněných výrobků.
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Pokud jste od svého poskytovatele in-
ternetu dostali router, je třeba jej
správně umístit v prostoru. Výběr

místa je klíčový. Pokuste se umístit pro co
nejlepší pokrytí prostoru signálem WiFi rou-
ter do středu domu, bytu, kanceláře. Ve vy-
brané místnosti instalujte zařízení do vyšších
míst (v úrovni hlavy dospělé osoby). Pokud
jsou součástí všesměrové antény, tvarujte je
do pomyslného písmene V. Kov, tlusté zdi,
vodivé předměty, spotřebiče a ostatní elekt-

ronika mohou přispívat k zarušení signálu.
Neumísťujte router do skříňky, šatní skříně
či spíže, uzavřený prostor značně komplikuje
šíření signálu a tlumí jej.

Máte-li vybrané ideální místo, překon-
trolujte kvalitu pokrytí. Přestože se vám
zdá, že jste zvolili ideální umístění, nemáte
ve všech prostorách dostatečný signál WiFi.
Rozhodně to neznamená, že máte špatný
router. Problém může být v počtu a kvalitě
antén.

Špatný WiFi signál nemusí
být neřešitelný problém
téměř denně se setkáváme se zákazníky, kteří potřebují zlepšit kvalitu svého WiFi signálu. Důvod je prostý,
pokrytí není dostatečné. Proč je signál nevyhovující ovlivňuje celá řada věcí. od toho zásadního až po malič-
kosti, které mohou neefektivní přenos signálu značně zlepšit.
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Počet antén a jejich
umístění je jedním z důle-
žitých faktorů kvality po-
krytí. Doba, kdy na routeru byla
jedna či dvě antény je pryč. V dnešní době
nám WiFi sítě značně houstnou a je téměř
nemožné vysílat signál na odlišných kmitoč-
tových kanálech. Stabilita a rychlost připo-
jení se zlepší také výběrem kvalitnějších
antén. Na jednom routeru můžete mít různé
antény. Klíčovým parametrem je v tomto
případě anténní naladění a její zisk. Tyto pa-
rametry mají vliv na dosah dané antény pří-
padně anténní soustavy. Dnešní technologie
umožňují vysílat WiFi na dvou odlišných
kmitočtových pásmech 2.4 a 5 GHz. Vzhle-
dem k vytíženosti překrývajících se 13 WiFi
kanálů je dnes taktičtější vysílat právě v 5
GHz pásmu, za předpokladu, že je toto
pásmo routerem podporováno.

Při výběru antény radíme vždy sledovat
výstupní anténní grafy. Nejdůležitějším z
nich je graf VSWR, případně graf parametru
S11, ze kterého se dá VSWR vypočíst. Při-
čemž obecně platí, že VSWR udává poměr
stojatého vlnění, neboli mapuje nepoměr
mezi impedancemi, které naměříte na vstup-
ních svorkách antény a na vstupu RF systému
(vysílače/přijímače), kdy 1:1 (50/75 Ω) je
ideální hodnotou. Tento parametr vypovídá
o naladění antény, pokud je na požadovaném
kmitočtu VSWR menší než 2:1, dá se anténa
považovat za přizpůsobenou pro příjem sig-
nálu. Pokud je VSWR nižší než 1.5:1, dá se
anténa v praxi považovat za využitelnou k
vysílání, na vysílací antény se obvykle kladou
vyšší požadavky. 

Graf vedle slouží jako ukázka naladěné
antény na kmitočtové pásmo 2.4 a 5 GHz.

Výměna antény na routeru není žádným
problémem. WiFi routery jsou běžně osazo-
vány reverzními SMA konektory s označe-
ním SMA–RP (f-pin). Výměnou antény
rozhodně nedojde k poškození routeru či
ztráty záruky na zařízení. Připravili jsme si

pro vás několik typů antén, které bychom
doporučili.

V nabídce najdete celou rodinu
všesměrových WiFi antén označo-
vanou SRPK. Například interié-
rovou anténu s kloubem AW-
A2458G-SRPK. Nebo oblíbenou

anténu, která je optimalizovaná pro
pásmo 2.4 a 5 GHz, s označením AW-

A2458G-SRPK2. Novým produktem je
anténa vhodná do domácností nebo kance-
láří AW-A2458G-FSRPK-B. 

Máme pro vás také jeden TIP. Potřebujete
WiFi signál na zahradě, pergole nebo al-
tánku? Doporučujeme vám externí anténu
přijatelných čtvercových rozměrů AO-
1SMF-2408. Anténa je vhodná pro router
podporující standardy WiFi IEEE 802.11b a
IEEE 802.11g na kmitočtovém rozsahu 2.4 -
2.5 GHz. Její montáž je velmi snadná, stačí
připevnit pomocí konzoly na fasádu, či do
okna a namířit ji směrem do zahrady, pří-
padně k altánu. Díky vyššímu zisku 8 dBi a

poměrně rozsáhlému vyzařovacímu úhlu,
jak ve vertikální, tak horizontální rovině (až
75°), dokáže tato anténa pokrýt dostatečný
prostor. 

Již 26 let se zabýváme výrobou antén a
VF kabelových redukcí. Zaměřujeme se
hlavně na kvalitu výrobního procesu, aby
naše výrobky vyhovovaly požadavkům záka-
zníků. Potřebujete poradit s výběrem vaší an-
tény? Obraťte se na technickou podporu
společnosti SECTRON.

SECtroN s.r.o.
Josefa Šavla 12

709 00 ostrava – Mariánské Hory
www.sectron.cz, obchod@sectron.cz 
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Stykače se zvýšenou odolností
proti otřesům a vibracím
Konstrukční princip těchto stykačů je ověřen již čtvrtou generací, z nichž ta první byla vyráběna v šedesátých letech. ojedinělý
systém mechaniky spínání s protiběžným pohybem kotvy magnetu a pohyblivých kontaktů, kdy se setrvačné síly částečně
eliminují, umožňuje použití těchto přístrojů v aplikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí otřesů.  Během vývoje byly uplatněny
změny především v proudových cestách a v elektromagnetickém pohonu přístroje, takže nejnovější generace splňuje poža-
davky současných norem s velkou rezervou. Poslední generace, která je označena jako řada F, má např. izolační napětí pro
hlavní obvody 1000 V, impulzní výdržné napětí 8 kV a jmenovitý proud až 420 a aC-1/400 V, nebo 315 a aC-3/400 V.

Přístroje jsou dodávány ve třech roz-
měrových velikostech. Nejmenší pro-
vedení V85F a V105F je určeno pro

výkony 45, resp. 55 kW. Střední velikost sty-
kačů je V140F a V170F pro výkony 75 resp.
90 kW. Největší provedení je V205F, V250F
a V315FL pro 110, 132 a 160 kW.

Řada F je dodávána, kromě standardních
provedení, také s elektromagnetem pro
trakční použití s rozsahem DC ovládacích
napětí -30 % až +25 % jmenovité hodnoty. 

Konstrukce umožňuje výměnu kontaktů,
čímž lze podstatně prodloužit elektrickou ži-
votnost přístroje. Jednoduchý přístup ke spína-
cím kontaktům umožňuje snadnou kontrolu;
pouhými dvěma pohyby šroubováku lze celý
pohyblivý mechanismus oddělit od základny
tvořené především zhášecími komorami. 

Stykače lze objednat s libovolnou kombi-
nací čtyř pomocných kontaktů a doplnit od-
rušovacím členem BOF pro ochranu cívky i
ovládacího obvodu proti napěťovým špičkám.

Dalším dodávaným příslušenstvím jsou sady
propojovacích svorek: 

SBB - sada pro paralelní
propojení dvou stykačů,
např. pro přepínání zdrojů

SBR - sada pro re-
verzaci motorů 

SYD - sada pro
přepínání hvězda-
trojúhelník
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Výhody koncepce stykačů řady f proti standardním stykačům:
1. protichodný mechanismus

a. zvýšená odolnost proti otřesům, zejména ve směru kolmo k montážnímu panelu
b. menší rázy a hlučnost při sepnutí i při odpadu elektromagnetu
c. snadná prohlídka stavu hlavních kontaktů a zhášecího prostoru

2. zhášecí komora se silovými svorkami blízko montážního panelu
a. snížené namáhání těla kabely
b. a to i v případě, že jsou použity ploché propojky pro stykačové kombinace
c. dobrý přístup ke svorkám pomocných kontaktů a cívky
d. z pohledu bezpečnosti zvětšená vzdálenost od čela stykače ke svorkám hlavního obvodu

3. jednotlivě montované pomocné kontakty zhruba uprostřed hloubky těla
a. možnost volby konfigurace a/b (NO/NC) kontaktů 4/0, 3/1, nejobvyklejší 2/2, 1/3 i 0/4
b. možnost individuálního nastavení polohy resp. okamžiku sepnutí jednotlivých pomocných kontaktů vůči sobě navzájem – lze nastavit

i. prodlevu mezi rozepnutím NC a sepnutím NO, kterou popisuje předmětová norma IEC60947-5-1 v příloze L jako mechanicky
spojené kontaktní ústrojí

ii. překrytí sepnutého stavu NC a NO kontaktů – tím lze například vytvořit impuls o délce několik milisekund při zapnutí a při vypnutí
stykače, jsou-li takto nastavené pomocné kontakty zapojeny do série

iii. vůči hlavním kontaktům; vhodným nastavením NO lze indikovat, že jsou hlavní kontakty už zapnuty, nebo naopak vhodně nasta-
veným NC lze potvrdit, že hlavní kontakty už vypnuly – to je popsáno v příloze F předmětové normy IEC 60947-4-1 jako tzv. „zr-
cadlový kontakt“, sloužící k indikaci vypnutí resp. případného svaření hlavních kontaktů.

4. cívka elektromagnetu těsně pod čelním krytem stykače
a. dobrý přístup ke svorkám cívky
b. velmi snadná montáž odrušovacího členu BOF přímo na svorky cívky bez jakýchkoli vodičů vyzařujících rušivá elektromagnetická pole
c. v případě potřeby snadná výměna cívky bez nutnosti odpojovat jakýkoli další vodič, vedoucí ke hlavním nebo pomocným kontaktům
d. jednoduchá kontrola stavu dosedacích ploch elektromagnetu

Další inovace stykačů řady f jsou namířeny do dvou směrů, jimiž jsou:
1. jednak už zmíněné doplnění řady přístrojem pro motory 160 kW, tedy 315 a při 400 V v kategorii aC-3

2. a dále vývoj provedení s elektronicky řízenými elektromagnety – ty budou přinášet schopnost stykačů
a. spínat ve velmi širokém rozsahu ovládacího napětí 2,5:1, tedy například 100..250 V
b. bez ohledu na jeho druh AC/DC
c. tolerovat krátkodobé výpadky a poklesy ovládacího napětí
d. snížit spotřebu stykače v sepnutém stavu na bezpečné minimum bez zbytečných ztrát a produkce tepla.

www.epm.cz
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Začíná bujet obrovský sofistikovaný černý trh
pro obchodování s online otisky prstů

Naše online ekonomika závisí na
uživatelských jménech a heslech,
abychom se ujistili, že osoba, která

kupuje věci nebo převádí peníze na inter-
netu, je opravdu ten daný člověk. Ukázalo se
však, že tento omezený způsob ověřování
není zdaleka bezpečný, protože lidé mají ten-
denci znovu používat svá hesla v několika
službách a na webových stránkách.

Banky a další digitální služby proto přišly
s komplexnějšími autentizačními systémy,
které se spoléhají nejen na něco, co uživatelé
znají (jejich heslo), ale také na něco, co mají
(např. token). Tento proces, známý jako více-
faktorové ověřování (MFA), výrazně omezuje
potenciál kybernetické kriminality, ale má i
nevýhody. Protože přidává další krok, mnoho
uživatelů se neobtěžuje registrovat, což zna-
mená, že jej používá pouze menší počet lidí.

Ke zmírnění tohoto problému je v po-
slední době oblíbený alternativní systém ově-
řování u služeb jako Amazon, Facebook,
Google a PayPal. Tento systém, známý jako
Risk-based Authentication (RBA), se dívá na
„otisky prstů uživatele“ a kontroluje něčí po-
věření. Může zahrnovat základní technické
informace, jako je typ prohlížeče nebo ope-
račního systému, ale také funkce chování,
jako je pohyb myši, umístění a rychlost stisk-
nutí klávesy. Pokud je otisk prstu v souladu s
tím, co se od uživatele očekává – na základě
dřívějšího chování – může se ihned přihlásit,
pouze pomocí svých uživatelských jmen a
hesel. Pokud ne, je vyžadováno další ověřo-
vání pomocí tokenu.

Kybernetičtí zločinci samozřejmě rychle
vymysleli způsoby, jak obejít RBA, a vyvinuli
phishingové programy, které obsahují také

otisky prstů. Zjistili však, že je obtížné je pro-
měnit v efektivní a ziskové podnikání. Jed-
ním z důvodů je, že tyto uživatelské profily
se časem mění a data musí být shromažďo-
vána prostřednictvím dalších phishingových
útoků.

Zosobňování jako služba
Vědci nyní našli důkazy o velkém a vy-

soce sofistikovaném trhu, který tyto limity
překonává. Trh se sídlem v Rusku nabízí ví -
ce než 260 000 vysoce podrobných uživatel-
ských profilů spolu s dalšími přihlašovacími
údaji, jako jsou e-mailové adresy a hesla.

„Unikátní na tomto temném webu je ne -
jen jeho rozsah, ale také skutečnost, že
všechny profily jsou průběžně aktualizo-
vány, což znamená, že si zachovávají
svou hodnotu,“ říkají Luca Allodi, vý-
zkumný pracovník ze skupiny Security na
katedře matematiky a počítačů spolu s dok-
torandem Michelem Campobassem. „Zá-
kazníci mohou navíc prohledávat
databázi, takže si mohou přesně vybrat
uživatele internetu, na kterého chtějí
cílit, což umožňuje vysoce nebezpečné
spearphishingové útoky. Mohou si také
stáhnout soware, který automaticky
načte zakoupené uživatelské profily na
cílené webové stránky.“

Aby zdůraznili systematickou povahu we-
bových stránek, Allodi a Campobasso vytvo-
řili termín „zosobnění jako služba“
(IMPaaS). Pokud víme, jedná se o největší a
nejdokonalejší kriminální tržiště, které tyto
služby systematicky nabízí.

Průzkum trhu nebyl snadný. Pro získání
přístupu k výčtu dostupných uživatelských
profilů museli vědci získat speciální kódy
sdílené stávajícími uživateli. Sběr dat je také
obtížný, protože provozovatelé platforem ak-
tivně sledují „nepoctivé“ účty. Vědci se také
rozhodli utajit skutečný název webu, aby se
minimalizovalo riziko odvetných opatření ze
strany kybernetických zločinců.

Ve své studii vědci také popisují několik
příkladů toho, jak zločinci „vyzbrojují“ tyto
profily. V jednom z nahlášených útoků vědci
popisují nastavení filtrů do e-mailových
schránek oběti s cílem skrýt oznámení z
Amazonu týkající se nákupů, které útočník
provedl právě pomocí účtu oběti nakupující
na Amazonu. –r–

Zabezpečení na internetu je nikdy nekončící hra na kočku a myš. Bezpečnostní specialisté neustále přicházejí
s novými způsoby ochrany našich cenných dat jen proto, aby kybernetičtí zločinci vymysleli nové a rafinova-
nější způsoby, jak tuto obranu prolomit. Vědci z Eindhoven University of technology nyní našli důkazy o vysoce
sofistikovaném ruském online tržišti, kde se obchoduje se stovkami tisíc uživatelských profilů. tyto osobní 
„otisky prstů“ umožňují zločincům obejít nejmodernější ověřovací systémy a dávají jim přístup k cenným in-
formacím o uživateli, jako jsou například údaje ke kreditní kartě.
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Mnoho odborníků se shoduje v
tom, že současné jaderné elekt-
rárny jsou drahé a neobejdou se

bez státního financování. Například ame-
rická poradenská společnost Lazard ve své
zprávě Levelized Cost of Energy Analysis
konstatuje, že jaderná energetika nákladově
převyšuje ostatní zdroje (včetně alternativ-
ních) až třikrát. Stavba mnoha velkých elekt-
ráren v zahraničí se potýká s technolo-
gickými problémy, mnohaletými skluzy har-
monogramů a několikanásobným překroče-
ním už tak obrovských plánovaných nákladů
- nehledě na nedořešený problém likvidace
radioaktivních odpadů. Odklon od jaderné
energetiky v mnoha zemích nezpůsobila ani
tak fukušimská tragédie, jako právě prob-
lémy velkých elektráren.

Někteří odborníci proto doporučují poč-
kat, až současné nehospodárné reaktory třetí
generace nahradí čtvrtá generace, která má
být efektivnější. Ty jsou ale zatím nanejvýš
ve stádiu pokusných demonstrátorů. Nabízí
se však ještě jedna cesta: místo velkých jader-
ných bloků používat malé modulární jed-
notky. Nejde o žádnou nevyzkoušenou
revoluční novinku, protože jejich vývoj začal
už v polovině minulého století, když vznikla
potřeba napěchovat jaderný pohonný systém
do stísněných prostor ponorek. V poslední
době po těchto řešeních sáhli i soukromí vý-
robci.

„Malé jaderné reaktory mají potenciál
zcela změnit ekonomiku,“ tvrdí Robert Ros-
ner, fyzik z Chicagské university v Illinois."

Podle Mezinárodní agentury pro jader-
nou energii jde o jednotky s nejrůznějšími
konstrukčními řešeními, které mají společný
jen elektrický výkon menší než 300 MWe.
Koncepci se odborně říká malé modulární
reaktory (Small Modular Reactors, SMRs).
Momentálně se tím zabývají firmy NuScale
Power, Rolls-Royce, Oklo a desítky dalších.
Většina z nich tvrdí, že jejich systémy budou
na trhu v druhé polovině 20. let. Například
reaktor Aurora od společnosti Oklo má být
nejmenším reaktorem na světě a společně s
generátorem prý dokáže bez potřeby obsluhy
a výměny paliva zásobovat 1000 domů po
dobu 20 let.

Při aplikaci SMRs se reaktory nestavějí na
místě elektrárny, jako dnes, ale v podniku
specializovaném na jejich sériovou produkci.
Na místo je dopraví běžné silniční trailery,
tam je odborníci smontují, spustí - a tím ve-
škerá potřeba obsluhy skončí. Protože jedna
náplň palivových článků vystačí na mnoho
let, nebudou se vyměňovat na místě, ale celý

reaktor se odveze do výrobního podniku,
kde nutné operace vykonají průmysloví ro-
boti. Teprve pak se reaktor zase dopraví zpět
na místo (nebo jinam, kde o něj bude zájem).
Tak odpadne riziko kontaminace radioakti-
vitou.

Protože jde o mnohem menší zařízení než
dnešní jaderné bloky, hlavní výhoda by měla
být v lepší ekonomické dostupnosti takových
energetických zdrojů. Malá jednotka jako
celek bude investičně dostupnější - předpo-
kládá se cena v řádu desítek milionů dolarů.
Investici na pořízení půjde lépe rozložit v
čase a uvedení do provozu se zkrátí na zlo-
mek dnešních termínů, takže i návratnost
bude v konečném důsledku rychlejší. 

Cena takto vyrobené energie by také ne-
byla závislá na kolísání cen ropy a dalších
uhlovodíků na světovém trhu v důsledku po-
litických krizí a dalších nepředvídatelných
faktorů. Uvedení do praxe nejspíš urychlí
politický boj proti emisím skleníkových
plynů.

Zájem na vývoji malých modulárních re-
aktorů vyplývá ze snahy snížit náklady, ale
také nabídnout spotřebitelům elektrickou
energii nezávisle na velkých rozvodných sí-
tích. Proto ji podporují především velké státy
s neobydlenými oblastmi jako je Kanada,
Rusko nebo Čína. Zájem ale má třeba i Velká
Británie, Japonsko a další země.

Nechybí ale ani kritikové obávající se
především konstrukčních vad a bezpečnost-
ních rizik při decentralizované sériové vý-
robě jaderných zařízení. Jan A. Novák

Jaderné elektrárny: 
mnoho malých místo jedné velké
V zemi, která geograficky, geopoliticky a bohužel i myšlenkově leží na pomezí byzantinského Východu a demokratického

Západu, logicky představuje chystaná dostavba jaderné elektrárny Dukovany především politickou otázku. Přesto je ale

chyba, když se na pozadí strategického boje o českou energetiku ztrácejí technologické a ekonomické problémy energie

z jádra. tím spíš, že dnešní chybné kalkulace v budoucnu zaplatí odběratelé elektřiny.

Vizualizace malého reaktoru britské společnosti
rolls-royce Foto: archív rolls-royce
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Kromě toho kvantová fyzika hlásá
řadu věcí, které jsou selským rozu-
mem neuchopitelné, například to,

že částice může být na dvou místech sou-
časně. Obzvlášť na pováženou ale je, že od-
poruje i tvrzením teorie relativity, například
umožňuje pohyb nebo komunikaci nadsvě-
telnou rychlostí. K nejpodivnějším kvanto-
vým jevům patří tzv. provázané stavy, kdy
cokoliv se stane jedné z částic vzniklých stej-
ným způsobem, totéž se v témže okamžiku
přihodí i druhé - zcela nezávisle na tom, jak
jsou od sebe vzdálené.

Rakouský fyzik Anton Zeilinger, který se
na kvantovou mechaniku a její aplikace spe-
cializuje, k výsledkům experimentů potvrzu-
jících tyto neuvěřitelné skutečnosti
poznamenal: "Neexistuje cesta, jak tomu po-
rozumět. Prostě se to děje. Jediné, co víme,
že je to rychlejší než cokoliv, co známe. Je to
prostě za hranicí normální intuice."

I proto se Albert Einstein s kvantovou
mechanikou nikdy nesmířil. Kdyby se ně-
komu podařilo sjednotit jeho teorii relativity
s principy kvantové mechaniky (vytvořit tzv.
teorie všeho), šlo by o zásadní průlom v po-
chopení našeho vesmíru a Nobelovu cenu by
měl autor jistou. Ale ještě nikdo ji za sjedno-
cení obou zásadních teorií nedostal a ledacos
nasvědčuje tomu, že hned tak nedostane.

I navzdory tomu kvantová mechanika
funguje. Na jejích principech například pra-
cují polovodiče, a tedy všechno, v čem se na-
cházejí, svítilnou s LED počínaje, přes
televizory a mobily až po superpočítače.
Kvantová mechanika také vysvětluje jevy při
jaderném štěpení v reaktorech a při jaderné
fúzi. Velkou budoucnost odborníci předpo-
vídají kvantovým počítačům, které budou
moci (zjednodušeně řečeno) řešit obrovské
množství úloh najednou, takže jim neodolá

žádná šifra. A ve výčtu praktických aplikací
bychom mohli pokračovat velmi dlouho. Ně-
kteří komentátoři v této souvislosti upozor-
ňují, že díky okouzlení z možností
nabízených kvantovou mechanikou vývoj je-
jích praktických aplikací předbíhá teoretický
výzkum.

Stejně jako Einsteinova teorie relativity, i
kvantová mechanika se odrazila ve filosofii,
kultuře a svým způsobem i v morálce společ-
nosti - aniž by nějak moc vadilo že ti, kdo se
jimi ohánějí, vlastně nevědí, o co fyzikálně
jde. Zatímco teorie relativity mnohým ze-
jména v meziválečném období sloužila k
zpochybňování ("relativizaci") hodnot a ká-
nonů, princip neurčitosti kvantové mecha-
niky se přenáší do postmoderního vidění
světa, v němž má být možné úplně všechno.
Existuje také snaha vyložit skutečné nebo
údajné psychotronické jevy (telepatie, teleki-
neze atd.) kvantovými jevy. A nechybí ani 

teorie, podle níž na kvantových principech
pracuje lidský mozek.

Ve skutečnosti zatím vše nasvědčuje
tomu, že kvantová mechanika funguje pouze
ve světě subatomových částic. Přesto se dají
najít některé jevy makrosvěta, které mají
charakter nápadně podobný kvantovým
jevům. Kdybychom například měli stroj
schopný diktátorovi předpovědět smrt aten-
tátem v určitý den, mohl by atentátu zabránit
- znalost budoucího děje mění podmínky a
tím i děj samotný. Znamená to, že kvantová
mechanika má širší platnost a nějak souvisí
s časem a informacemi?

Podle převládajícího názoru nikoliv.
Proto ani nemusí být ve sporu s Einsteinem,
neboť každá z těchto teorií platí v jiném mě-
řítku. Je tedy možné, že obě jsou jen součástí
nějaké vyšší zákonitosti, kterou jsme zatím
nebyli schopní poznat.

Jan A. Novák

Zázraky kvantové mechaniky
Kvantová mechanika je nejrevolučnějším a současně nejméně pochopeným objevem fyziky. Do širšího povědomí se dostala
především díky Schrödingerově kočce, která je živá i mrtvá současně. Málokdo už si při tom ale asi uvědomí, že jde jen o pří-
měr snažící se laikovi vysvětlit, proč některé vlastnosti subatomových částic nelze zjistit: jejich povaha je tak subtilní, že i
pouhé pozorování jejich stav zásadním způsobem mění. Jednou ze základních tezí kvantové mechaniky je tzv. Heisenbergův
princip neurčitosti, který tvrdí, že ze dvou základních vlastností částice (poloha a hybnost) je vždy možné stanovit jen jednu.

Foto: Michael Dziedzic, Unsplash.com
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Investice do systémů MERLIN® Technology 
vám šetří peníze již od první hodiny 
po nainstalování a uvedení do provozu…

…a hlavně:
+ Sníží prašnost až o 80 %
+ Sníží nebo úplně odbourá elektrostatiku
+ Adiabaticky ochladí okolní vzduch
+ Zlepší technologické procesy (lakování, lepení…)
+ Sníží nemocnost
+ Sníží provozní náklady

Výrobky MERLIN® Technology slouží ve všech 
průmyslových oborech po celém světě:

+ Tiskařský průmysl / Papírenský průmysl
+ Průmysl zpracování dřeva
+ Automobilový průmysl
+ Technika prostředí
+ Textilní průmysl & Zpracování kůží
+ Elektrotechnický průmysl
+ Potravinářský průmysl
+ Další průmyslové oblasti

Dezinfikujeme, zvlhčujeme, 
ochlazujeme vzduch 
pro zdraví lidí i strojů

Nízké investice pro vysoké výnosy – to je zvlhčování Merlin

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR 
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
+420 603 520 148, +420 608 580 950

info@drekoma.cz

www.drekoma.cz 
Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám!
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Elon Musk letos slaví padesátiny.
Jeho cesta k úspěchu byla barvitá

Jméno Elon Musk zná dnes snad skoro každý a v každé zemi
má spoustu fanoušků, ale také pár těch, kteří v jeho podni-
kání vidí spíše negativní vliv na naši společnost. Přitom ještě
před deseti lety ho znali pouze ti, co se zajímali o elektro-
mobilitu nebo o kosmonautiku. Větší mediální pozornosti
se Muskovi dostalo v květnu 2012, kdy SpaceX jako první
soukromá firma úspěšně vyslala kosmickou loď k Meziná-
rodní vesmírné stanici. loni na jaře pak SpaceX triumfovala,
když k ISS poprvé dopravila lidskou posádku. ale jeho ves-
mírný program budí i kontroverze, zejména díky vynášení
satelitů Starlink na orbitální dráhu, aby umožnily vysoko-
rychlostní příjem internetu. Jaká byla jeho cesta k úspěchu?

Letos slaví Elon Musk své padesátiny.
Mnozí Američané jej, díky podnika-
telskému portfoliu, berou jako svého

Iron Mana. Ale jako Iron Man se nenarodil.
Jeho otec pochází z Pretórie v Jižní Africe.
Vzpomínky na něj však nemá příliš dobré,
jak sám později přiznal. V Jihoafrické repub-
lice vyrůstal do svých 17 let a se svým brat-
rem Kimbalem a svými bratranci prodával
domácí čokoládová velikonoční vajíčka v bo-
hatších částech hlavního města. K byznysu si
tak přičichnul už v mládí.

V 17 letech se Musk přestěhoval do Ka-
nady, odkud pochází jeho matka Maye. Měl
pro to dva důvody: tím prvním bylo přijetí
na Queen’s University a tím druhým mož-
nost vyhnout se povinné službě v jihoafrické
armádě. Ve stejném roce získal Elon také ka-
nadské občanství. O to usiloval mimo jiné
proto, že představovalo snazší cestu k získání
amerického občanství. V USA viděl svou bu-
doucnost a velký podnikatelský potenciál.

V roce 1992 Musk Kanadu opustil, aby
studoval obchod a fyziku na University of
Pennsylvania, kde získal bakalářský titul.
Poté zamířil na Stanford v Kalifornii, kde
chtěl studovat aplikovanou fyziku. Vydržel
tam však pouhé dva dny. Využil interneto-

vého boomu v polovině 90. let minulého sto-
letí a v malé pronajaté kanceláři v Palo Altu
v kalifornském Silicon Valley založil svou
první firmu Zip2 spolu s andělskými investory,
kteří poskytli kapitál za podíl ve společnosti.
Tu pak v únoru 1999 prodali společnosti
Compaq za 307 milionů dolarů. Elonův díl
činil 22 milionů za jeho 7% podíl ve firmě.

Pro někoho by taková suma peněz zna-
menala doživotní zajištění, aniž by musel
ještě někdy pracovat. Elon však měl jiné
plány. V roce 1999 založil společnost X.com,
která byla v podstatě internetovou bankou.
Ve své době to byl neuvěřitelně odvážný a
ambiciózní projekt, který šel do konkurenč-
ního boje s obrovskými bankovními domy.
Společnost se později přejmenovala na Pay-
Pal a pod tímto názvem provozuje své fi-
nanční služby doposud. V červenci 2002 byla
však prodána za 1,5 miliardy dolarů společ-
nosti eBay. Dodnes tvoří významnou část
zisků eBay a díky akvizici PayPalu je dnes
eBay dvakrát bohatší. 

“Z tohoto prodeje Musk získal 250 mili-
onů, což mu stačilo ke splnění jeho blázni-
vých snů,” píše Ashlee Vance v knize Elon
Musk, Tesla, SpaceX a hledání fantastické
budoucnosti.

To už je opravdu slušný počáteční kapitál
na realizaci snů, byť se mnohým v počátku
zdály velice odtržené od reality a příliš nad-
časové. Zhruba polovinu peněz získaných
prodejem PayPalu krátce na to investoval do
založení své vesmírné společnosti SpaceX.
Následující rok Elon Musk finančně podpo-
řil Martina Eberharda a Marca Tarpenninga
– a vznikla tak společnost pojmenovaná po
americkém géniovi srbského původu – Tesla
Motors. Musk svou investicí 7,5 milionu do-
larů získal zároveň pozici předsedy předsta-
venstva. V té době ještě nikdo nevěděl, jak
významnou osobou se Musk v budoucnu pro
Teslu stane, a že to bude právě on, kdo z ní
udělá světového producenta špičkových elek-
tromobilů. To už se však dalo tušit, o jakého
vizionáře vlastně jde. O dalších pět let poz-
ději, v roce 2008, byl představen první spor-
tovní vůz Tesla Roadster, který byl postavený
na sportovním podvozku Lotusu Elise.

V červnu 2010 Tesla Motors vstoupila na
burzu. V roce 2017 se přejmenovala pouze
na společnost Tesla. Elon se nechal možná
inspirovat společností Apple Computer,
která se o deset let dříve také přejmenovala
pouze jen na Apple. Na Wallstreet má
značku TSLA a dnes je podle kapitálového
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ohodnocení přes 500 miliard dolarů tou nej-
větší automobilkou na světě. Automobilka
dnes, kromě luxusních sedanů, vyrábí také
auta střední třídy a nový roadster, který má
mít největší zrychlení na světě. Řidič tohoto
supersportu si tak může při rozjezdu užít
přetížení 1G. Dodnes nemá Tesla reálnou
konkurenci, která by se dokázala pochlubit
podobnými parametry vozidel.

Elon Musk dnes vlastní 170 milionů akcií
společnosti Tesla, které mají hodnotu přesa-
hující 100 miliard dolarů. Spolu s vlastnic-
tvím SpaceX se z něj v současné době stal
nejbohatší člověk na světě. Tuto pozici si
často mění se zakladatelem Amazonu Jef-
fem Bezosem, který je podobně zapálený
fanoušek dobývání kosmu. K tomu os-
tatně založil společnost Blue Origin.

SpaceX a Tesla jsou dnes ve
světě Elonovy nejznámější značky.
Firem, kterým Elon pomohl po
prodeji PayPalu, je ale mnohem
více. SolarCity, založená 4. čer-
vence 2006 s bratranci Peterem
Rivem a Lyndonem Rivem, je jed-
nou z nich. V roce 2009 panely této
společnosti generovaly 440 mega-
wattů energie.

Deset let po založení SolarCity dne 
1. srpna 2016 společnost Tesla oznámila, že

získá SolarCity za 2,6 miliardy dolarů slou-
čením všech akcií. Posláním společnosti
Tesla od jejího vzniku bylo „urychlit přechod
světa k udržitelné energii“. Jelikož měl Musk
podíly v obou firmách, jeho naředění podílu
v nově sloučené firmě nebylo téměř žádné.

Další Muskova společnost Boring Com-
pany (název má v angličtině dvojí význam –
Razicí nebo Vrtací firma, ale také Nudná
firma) byla založena s cílem razit několika-
patrové tunely pod městy a ulevit jim tak od
současné dopravní přetíženosti. Tato vize tu-

nelů už zaujala starosty Los Angeles, Las
Vegas i Washingtonu DC. Zajímavé je, že
prvních deset milionů dolarů firma získala
prodejem plamenometu, který v USA trhal
prodejní rekordy. 

Elon také předpokládá, že klíčový vý-
znam pro náš rozvoj bude mít umělá inteli-
gence. Propojení lidských smyslů s umělou
inteligencí má zajistit jeho Neuralink. Ten
má také pomoci v medicíně, mimo jiné i v
léčbě Parkinsonovy nebo Alzheimerovy cho-
roby. Muskův zájem o správné směřování
umělé inteligence potvrzuje jeho investice do
společnosti Vicarious.

Další z Elonových vizí, které mají změnit
svět, je Hyperloop, což je koncept vysoko-
rychlostního transportního systému blíží-
cího se rychlosti zvuku. Systém je založený
na pohybu přetlakových kapslí podtlako-
vými tubusovými tunely. U Muska je známo,
že má velmi blízko ke zhmotňování svých
představ, takže o něm v budoucnu ještě
uslyšíme. Elonův raný zájem o čtení filozo-
fie, sci-fi a fantasy románů se odráží v jeho
idealismu a zájmu o lidský pokrok. Zamě-
řuje se na práci v oblastech, které označil za
zásadní pro naši budoucnost, konkrétně na
internet, přechod na obnovitelné zdroje
energie a kolonizaci vesmíru, bez které si bu-
doucnost lidstva nedokáže představit. –r–
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Rodina WAGO svorek řady 221 se rozrůstá: 

představujeme páčkovou instalační svorku Inline pro univerzální 
připojování vodičů v jednom směru.

Rychlé připojení 
vodičů 

všech 
druhů bez 

použití nástrojů
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Nová instalační svorka WAGO In-
line řady 221 s páčkou představuje
průkopnické řešení pro všechny

druhy vodičů od 0,2 do 4 mm², které nabízí
bezkonkurenční jednoduchost, rychlost a
spolehlivost.

Průchozí svorka WAGO Inline ve štíhlém
konstrukčním provedení kombinuje všechny
osvědčené přednosti instalačních svorek
řady 221. Umožňuje univerzální připojování
vodičů – ovládací páčka zcela eliminuje nut-
nost používat nástroje a současně zajišťuje vi-
ditelně bezpečný a spolehlivý kontakt s
vodičem. Když je zapotřebí víc pólů, doplň-
kové adaptéry umožňují uživateli vytvořit
vysoce modulární a flexibilní sestavu až s
pěti póly s fixní polohou v jediném adaptéru,
bez ohledu na to, zda se používá (či nepo-
užívá) odlehčení tahu, zda se svorka montuje
na DIN lištu pomocí západky, upevňuje po-
mocí šroubů, lepení nebo vázacích pásků
nebo zda se zavěšuje.

K dispozici jsou dvě varianty instalační
svorky Inline, obě s atesty EN a UL: první
verze má transparentní kryt pro vodiče o prů-
řezu 0,2–4 mm² pro všechny standardní apli-
kace. Druhá verze s bílým krytem je určena
pro severoamerický trh a má mírně odlišný
rozsah připojovaných vodičů do AWG 12.

Univerzální připojovací
technika pro instalace 
ve stísněném prostoru
Svorky Inline řady 221 jsou univerzálním

připojovacím prostředkem, který díky kom-
paktním rozměrům nejenom vylepšuje stá-
vající instalace, ale který zároveň svým

prostorově nenáročným provedením otevírá
široké spektrum nových způsobů využití.
Patří mezi ně například aplikace na omeze-
ném prostoru, jako jsou laboratorní a zku-
šební sestavy, testovací pracoviště ve
výrobních závodech, připojování svítidel v
podhledech, prodlužování reproduktoro-
vých kabelů nebo použití v odbočných kra-
bicích v průmyslových aplikacích. A to je jen
vrcholek ledovce – drobná svorka Inline řady
221 otevírá obrovské množství příležitostí, ze
kterých můžete těžit. 

Rychlé a snadné použití,
spolehlivý kontakt 
s vodičem
Instalační svorka WAGO Inline řady 221

zajišťuje intuitivní a pohodlné připojování
plných, vícedrátových i jemně laněných vo-
dičů v jednom směru. S páčkou WAGO je
připojování vodičů hračka: stačí ji zvednout,
zavést vodič a páčku zase sklopit. Stejně
rychlé a snadné je i odpojování vodičů: zved-
něte páčku, vytáhněte vodič, sklopte páčku.

Všechny druhy vodičů tak je možné připo-
jovat bez použití nástrojů. Integrace osvěd-
čené pružinové připojovací techniky WAGO
do kompaktního transparentního pouzdra je
zárukou viditelně spolehlivého kontaktu s vo-
diči všech druhů o průřezu od 0,2 do 4 mm².

Víc pólů se značením 
– individuální přizpůso-
bení pomocí adaptéru
Instalační svorky WAGO Inline řady 221

rovněž umožňují implementovat víc pólů.
Do příslušných adaptérů lze zaklapnout až
pět modulů, které je možné v případě po-
třeby dál doplňovat. Adaptéry lze napevno
instalovat na DIN lištu s odlehčením tahu či
bez něj, přesně podle požadavků dané apli-
kace. Adaptéry je možné zajistit pomocí are-
tačního mechanismu, šroubů, lepením,
pomocí vázacích pásků nebo zavěšení. Do-
stupná plocha pro značení je předem potiš-
těna a pro větší přehlednost ji můžete
individuálně přizpůsobit pomocí samolepi-
cích pásků.

Zdeněk Štěpka, marketing
WAGO-Elektro spol. s r.o.

Rozvodova 1116/36, 
143 00 Praha 4 – Modřany

Tel.: +420 261 090 143
E-mail: info.cz@wago.cz
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nasadí jako svou PlM platformu
řešení Siemens teamcenter

Teamcenter je součástí digitálního
průmyslového sowarového portfo-
lia Xcelerator™ společnosti Siemens.

Jedná se o moderní a otevřené a flexibilní ře-
šení pro správu životního cyklu produktů
(PLM), které dokáže propojit osoby a pro-
cesy napříč odvětvími. Nabízí široké digitální
možnosti pro rozvoj dalších inovací. Ame-
rické Ministerstvo obrany a kosmický a ob-
ranný průmysl tak díky komplexnímu
integrovanému portfoliu sowaru, služeb a
platformy pro vývoj aplikací Xcelerator™
mohou integrovat různá úložiště programo-
vých dat a efektivně sdílet podrobné infor-
mace o výkonnosti produktů kdykoli a
odkudkoli.

„Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme
americkému letectvu poskytnout sadu ná-
strojů, která přispěje k jejich digitální
transformaci a významným způsobem
zlepší způsob, jak rychleji a agilněji ověřo-
vat případné možnosti v praxi,“ uvedla
Tina Dolph, prezidentka a generální ře-
ditelka Siemens Government Technolo-
gies. „Díky robustnímu podnikovému
PLM řešení získává americké letectvo a
další vládní úřady v obranném sektoru
přístup k časově citlivým a využitelným
informacím již v rané fázi životního cyklu
systému. To vše snižuje provozní náklady,
zkracuje odstávky a zlepšuje celkovou při-
pravenost.“

Společnost Siemens Government Techno-
logies (SGT) je oprávněným poskytovatelem
produktů, technologií a sowaru Siemens pro
vládní organizace a zadavatele. Cíleně se za-
měřuje na využití hlubokých znalostí a zku-
šeností získaných v rámci různých prů -
myslových odvětví při zavádění digitálního
dvojčete a rychlé výroby prototypů ve pro-
spěch celého amerického Ministerstva obrany.

Toto oznámení dále ilustruje skutečnost,
jak Siemens díky nejkomplexnějšímu, ote-
vřenému a adaptibilnímu digitálnímu port-
foliu na světě poskytuje potřebné nástroje v
oblasti návrhu, výroby a udržitelných inovací
příští generace v rámci celého kosmického a
obranného průmyslu. Marianna Kellerová

U.S. Air Force

Společnost Siemens oznámila, že letectvo Spojených států amerických (U.S. air Force, USaF) si v rámci další podpory di-
gitální strategie nákupu a udržení kritických systémů a technologií zvolilo jako svůj základní systém software teamcenter®.
tímto krokem navazuje na smlouvu z roku 2019 v hodnotě 24,6 milionů dolarů.  americké letectvo tehdy se společností
Siemens uzavřelo smlouvu o poskytnutí licencí, údržbě a podpoře na dobu neurčitou a na neomezený objem dodávek.
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GM: Nové baterie sníží ceny 
elektromobilů a zvýší jejich dojezd

Společnost General Motors uvádí, že nadcházející prů-
lom v chemickém složení baterií sníží ceny jejich elek-
trických vozidel a ty se pak během pěti let cenově
srovnají s těmi se spalovacím motorem. tento nový typ
baterií také zvýší dojezd na jedno nabití až na 700 km.

Oznámení společnosti GM patří
mezi řadu nedávných bodů zvratu
urychlujících přechod od vozidel s

vnitřním spalováním k elektrickým, uvedl
hlavní analytik společnosti Guidehouse In-
sights Sam Abuelsamid. Firmy Ford a Fiat
Chrysler nedávno oznámily plány na výrobu
elektrických vozidel a komponentů v kanad-
ských továrnách a Volkswagen, světově nej-
prodávanější automobilka, zvyšuje výdaje na
uvedení nových elektrických modelů na trh.

Vývoj v elektromobilitě se zrychluje se
stále se zpřísňujícími vládními předpisy tý-
kající se znečištění ovzduší – Kalifornie a
Velká Británie nedávno oznámily plány na
zákaz prodeje nových vozidel se spalovacím
motorem za 10 až 15 let. Nově zvolený ame-
rický prezident Joe Biden pravděpodobně ob-
noví vládní regulace týkající se spotřeby
fosilních paliv, které byly zrušeny preziden-
tem Donaldem Trumpem, přičemž Biden sli-
buje utratit miliardy za podporu elektrických
vozidel a rozšíření nabíjecí infrastruktury.

Nový typ bateriových článků, který nyní
prochází testy v laboratoři technického cen-
tra GM v Detroitu, může pojmout dvakrát
tolik energie než současné baterie elektric-
kých vozidel společnosti GM. Baterie budou
také stát o 60 % méně než současné baterie v
elektrickém autě Chevrolet Bolt, podle vyjá-
dření Douga Parkse, výkonného viceprezi-
denta GM pro vývoj produktů.

V bateriích se budou používat lithium-
metalické anody a nové bateriové články
bude používat také společnost Honda, která
uzavřela partnerství s GM a s dodavatelem
bateriových článků LG Chem z Koreje. Parks
uvedl, že příští generace baterií GM, která se
má dostat na trh již letos, sníží náklady na
výrobu elektrických vozidel. Prozradil také,
že GM bude vyrábět své vlastní baterie, aby
využilo úspory z rozsahu (economy to scale),
protože se prodává stále více elektroaut.

Společnost General Motors by měla pře-
konat svůj předchozí cíl prodat po celém
světě 1 milion elektrických vozidel do roku

2025, uvedla generální ředitelka Mary Barra.
Prohlášení GM přišlo dva měsíce po podob-
ném oznámení šéfa Tesly Elona Muska. Loni
v září uvedl, že společnost pracuje na nové
technologii, která umožní, aby byly elek-
trické vozy ještě dostupnější a byly schopné
na jedno nabití cestovat na podstatně delší
vzdálenosti. Řekl, že nové baterie nemusí být
připraveny na velkoobjemovou výrobu do
roku 2022 a na trh tak může přijít Tesla se zá-
kladní cenou 25 000 dolarů.

Účetní a poradenská firma Deloitte ve
studii z loňského léta uvedla, že celosvětový
prodej plně elektrických a plug-in hybrid-
ních pohonů loni překročil hranici 2 milionů
a činil 2,5 % všech prodejů nových vozidel.
Do roku 2030 Deloitte předpovídá, že cel-
kový prodej plně elektrických a plug-in hy-
bridních vozů překročí 30 milionů, což je
32% celosvětového prodeje nových vozidel.
Společnost odhaduje, že prodej plně elektric-
kých vozidel bude 25 milionu, tedy 80 pro-
cent z celkového počtu. –r–
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www.vxt.cz

Elektro dodávky
a pickupy 
od Velor-X-Trike

Provoz je vzhledem k tomu, že nabití plné bate-
rie trvá cca 6 hodin, nesrovnatelný v porovnání

s benzínem nebo naftou. Nabíjení je možno 
z klasické zásuvky nebo z dobíjecích stanic.

Technické parametry
Celková váha: 2500 kg
Dojezd: 285 km 

Motor: 60 kW /3200 ot. 
Nosnost: > 1.000 kg
Spotřeba: 16,74 kW/100 km

Výhradně se zaměřujeme na tzv. delivery auta 
s vlastním know how v kategorii l2e, l3e, l7e, N1 
a motocykly-skútry jak klasické, tak tříkolové vhodné
pro pizzerie, zavážkové a rozvážkové služby. 

Dle přání klienta 
konfigurujeme úložný
prostor na míru.

homologace 
na trh EU

letos uvedeme na trh i malou dodávku
s vlastním evropským designem...
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ambiciózní, ale kontroverzní:
nový japonský vodíkový projekt

Proč zrovna vodík?
Japonsko má málo zdrojů fosilních paliv

a do značné míry spoléhá na dovážený zka-
palněný zemní plyn (LNG), uhlí a jadernou
energii, která je od katastrofy ve Fukušimě
spíše na ústupu. Hornatá země náchylná k
přírodním katastrofám se snaží urychlit vý-
robu obnovitelné energie, a proto zkoumá
různé alternativy paliv. Proto se Japonsko
rozhodlo investovat do vodíku, který při spa-
lování produkuje pouze páru a žádný oxid
uhličitý. V současné době vyrábějí vodík pro
domácí spotřebu ve formě kapalného a stla-
čeného plynu, většinou ze zemního plynu a
ropy. Používají ho v mikropalivových člán-
cích pro obytné budovy, experimentální elekt-
rárny a vozidla s palivovými články, ale výroba
na domácím trhu je omezená a nákladná.

Co je HESC?
Vodíkový energetický dodavatelský řetě-

zec je experiment, jehož cílem je zjistit, zda
Japonsko dokáže zajistit trvalou dodávku ka-
palného vodíku z Austrálie, který pak bude
spalován za účelem výroby elektřiny. Vodík
bude vyráběn a zkapalňován v australském
státě Victoria, kde bude získáván z typu uhlí
známého jako lignit. Po tomto tzv. hnědém
uhlí v současné době fakticky není poptávka,
což z něj dělá potenciálně atraktivní a lev-

nější alternativu k domácí výrobě vodíku pro
Japonsko, a to navzdory nemalým nákladům
na jeho dopravu 9 000 kilometrů po moři.
Pilotní fáze projektu, částečně financovaná
japonskými a australskými úřady, získala in-
vestice ve výši přibližně 500 milionů austral-
ských dolarů.

Jak to má fungovat?
Již letos se umělý ostrov poblíž Kobe v zá-

padním Japonsku stane pilotním terminálem
pro Suiso Frontier – první loď na světě urče-
nou k přepravě kapalného vodíku. Již nyní
mu dominuje impozantní kulová nádrž o
průměru 19 metrů, která se bude používat k
ukládání kapalného vodíku. Pokud budou
testy úspěšné do roku 2022 nebo 2023, bude
projekt prodloužen a do komerční fáze
vstoupí po roce 2030. Poté bude v Japonsku
vybudován nový terminál pro větší lodě.

Proces je však komplikovaný, protože pro
přepravu po moři je třeba kapalný vodík
ochladit na -253 stupňů Celsia, což je drahý
proces vyžadující spoustu energie.

Je vodík opravdu zelený?
Ekologičnost vodíku závisí do značné

míry na tom, jak se vyrábí. Zelený vodík lze
vyrábět elektrolýzou vody pomocí elektřiny
získané z obnovitelné energie. Ale každá
tuna vodíku vyrobená z uhlí emituje 20 tun

oxidu uhličitého, což je více než dvojnásobek
emisí CO2 vznikajících při výrobě vodíku ze
zemního plynu.

Srovnávání emisí z výroby vodíku s emi-
semi ze spalování uhlí je podle odborníků
komplikované, ale shodují se, že pokud ne-
budou vyráběny obnovitelně, nebudou po-
važovány za ekologické.

Podporovatelé projektu HESC trvají na
tom, že může být environmentálně života-
schopný – ne-li obnovitelný – prostřednic-
tvím programů na zachycování uhlíku. Pro
největší přispěvovatele projektu HESC, jako
je Motohiko Nishimura ze společnosti Ka-
wasaki Heavy Industries, bude mít termín
pro uhlíkově neutrální Japonsko do roku
2050 „velký pozitivní dopad“.

Ale ne každý v japonském průmyslu je
přesvědčen o přínosu tohoto projektu,
včetně Shigeru Murakiho, výkonného ředi-
tele společnosti Tokyo Gas, který místo toho
upřednostňuje investice do paliva vyrobe-
ného ze čpavku.

„I při metodách zachycování 
a skladování uhlíku nelze vodík pova-
žovat za zdroj zelené energie,“ uvedl 
v souvislosti s projektem HESC.

Tvrdí, že opravdu zelený vodík vyrobený
z obnovitelných zdrojů se časem stane ce-
nově konkurenceschopným. –r–

rok 2050 se stal novým japonským termínem pro
uhlíkovou neutralitu. Do té doby Japonci výrazně
zvýší své úsilí při hledání nových, ekologičtějších
možností paliv, včetně ambiciózního, ale kontrover-
zního projektu na výrobu vodíku. Hydrogen Energy
Supply Chain (HESC) je společný japonsko-australský
projekt, jehož cílem je vyrábět velké a cenově do-
stupné palivo pro Japonsko. Zde je několik otázek a
odpovědí týkajících se tohoto záměru:
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Metody výcviku psů pomáhají vědcům
učit roboty novým trikům

S výcvikovou technikou, která se u psů běžně používá k výuce základních povelů, jako je lehni a zůstaň, předvedli
vědci z Univerzity Johnse Hopkinse, jak naučit robota několik nových triků včetně skládání stohovatelných bloků.
Díky této metodě se robot jménem Spot byl schopen za pár dnů naučit úkony, které předtím cvičil měsíc.

Foto: Pexel

Použitím pozitivního posílení výcvi-
kové metody, tedy odměny za upo-
slechnutí příkazu, která je známá

každému majiteli psa, tým výrazně zlepšil a
zároveň také zrychlil dovednosti robota.

„Otázkou bylo, jak přimět robota, aby se
naučil nové dovednosti,“ uvedl hlavní
autor studie Andrew Hundt, doktorand pra -
cující v Laboratoři výpočetních interakcí a
robotiky na Univerzitě Johnse Hopkinse.
„Měl jsem psy, takže vím, že odměny fun-
gují, a právě to byla inspirace k návrhu
nového algoritmu učení.“
Na rozdíl od lidí a zvířat, která se rodí s

vysoce intuitivním mozkem, jsou počítače
zcela prázdné a musí se tak naučit všechno
od nuly. Toho skutečného učení se však často
dosahuje pokusem a omylem a robotici stále
přicházejí na to, jak se mohou roboti efektiv-
něji učit ze svých chyb.

Tým toho zde dosáhl vytvořením systému
odměn, který funguje pro robota tak, jako u
člověka se psem. S tím rozdílem, že pes mohl
za uposlechnutý povel dostat pamlsek, kdežto
robot získal číselné body.  Hundt si vzpomněl,
jak kdysi naučil svého teriéra povel „nech to“,
aby jeho pes mohl při procházkách v parku

ignorovat veverky. Použil dva druhy pamlsků,
obyčejné pamlsky a něco ještě lepšího, napří-
klad sýr. Když byl pes neklidný a chtěl běžet
za veverkou, nic nedostal. Ale když se uklid-
nil a odvrátil pohled, získal ten lepší pamlsek. 

Podobně jako se robot musí naučit dosta-
tečnému soustředění na konstruktivní akce,
aby mohl například bezchybně naskládat
bloky. Když robot prozkoumal bloky, rychle
zjistil, že správné chování při skládání bloků
získalo vysoké bodové ohodnocení, ale při
nesprávném postupu nezískal nic. Natáhnout
ruku, ale neuchopit blok? Žádné body. Nebo
přehodit celou hromádku? Také žádné body.
Spot vydělal nejvíce umístěním posledního
bloku na hromádku se čtyřmi bloky.

Výcviková taktika nejen fungovala, ale
naučit robota to, co běžně trvalo týdny, nyní
zabralo několik dnů. Tým dokázal zkrátit
dobu tréninku tím, že nejprve procvičil si-
mulovaného robota, který je hodně podobný
videohře, a poté provedl testy se Spotem.

„Robot chce vyšší skóre,“ řekl Hundt.
„Rychle se naučí správné chování, aby zí-
skal nejlepší odměnu. V minulosti to trvalo
měsíc než robot dosáhl 100% přesnosti.
Teď jsme to dokázali za dva dny.“

Pozitivní posílení nejenže pomohlo robo-
tovi naučit se skládat bloky, s bodovým sy-
stémem se robot stejně rychle naučil několik
dalších úkolů - dokonce i to, jak hrát simu-
lovanou navigační hru. Schopnost učit se z
chyb ve všech typech situací je zásadní pro
konstrukci robota, který by se dokázal při-
způsobit novým prostředím.

„Na začátku robot netuší co dělá, ale s kaž-
dým tréninkem to bude lepší a lepší. Nikdy
se nevzdává a stále se snaží skládat a je
schopen úkol dokončit na 100%,“ řekl Hundt.
Tým si představuje, že tato zjištění mohou

pomoci trénovat domácí roboty na běžné
domácí práce – které pro nás nejsou příliš za-
jímavé. Využití se také nabízí v samořiditel-
ných vozech.

„Naším cílem je nakonec vyvinout roboty,
kteří dokážou v reálném světě provádět
složité úkoly - jako je montáž produktů,
péče o seniory a chirurgie,“ uzavírá Hundt.
„V současné době nevíme, jak takové úkoly
naprogramovat - reálný svět je příliš slo-
žitý. Ale práce jako tato nám ukazuje, že
existuje náznak, že se roboti mohou na-
učit, jak takové úkoly v reálném světě
plnit bezpečně a efektivním způsobem.“

–r–
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Přednosti:
• žádné složité mechanismy pohybu koše

pro zkušební vzorek oproti konvenčním
šokovým komorám

• vysoká nosnost pro zkušební vzorek
bez potřeby speciálního zesílení pohyb-
livého ústrojí

• nulové riziko zablokování v důsledku
nepřítomnosti pohyblivých částí ve zku-
šebním prostoru

• standardní průchodky, žádný pohyblivý
systém vstupních portů

• distanční desky na vnitřní straně zku-
šebního prostoru ke snížení teplotního

šoku na boxu zkušebního prostoru a
snížení doby adaptace

• proplachování stlačeným vzduchem při
studené teplotní fázi zvyšuje počet zku-
šebních cyklů tím, že snižuje účinek
námrazy

Teplotní šokové komory 
pro testy výrobků Velká zkušební komora 

o objemu 1200 litrů

model TSS-60/1200

výrobce: CTS GmbH, Německo

Speciální typ komory, který je řešen jedním zkušebním prostorem s klapkami pro přívod a odvod horkého
a studeného vzduchu ze zkušebního prostoru. Skládá se ze tří segmentů, levý segment generuje studený
vzduch, pravý segment generuje horký vzduch, prostřední segment tvoří zkušební prostor.

Specifikace:
rozměry zkušebního prostoru ............................ 1200 x 1105 x 940 mm (š x h x v)
teplotní rozsah studený segment .................. od - 60 °C do + 80 °C

horký segment ....................... od + 55 °C do + 160 °C
teplotní fluktuace při stabilizovaných
podmínkách ..................................................... ± 1 K v čase, ± 2 K v prostoru
Max. zatížení podlahy zkušebním vzorkem.... 300 kg/m²

autorizovaný zástupce pro Čr a Sr:
SPECION, s.r.o
Budějovická 1998/55, 140 00 Praha 4
tel.: +420 602 573 692
michalek@specion.biz • www.specion.biz
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Neinvazivní regulace hladiny cukru v krvi:
Elektromagnetická pole léčí cukrovku u myší

„Vytvořili jsme dálkové ovlá-
dání k léčbě cukrovky,“ říká
Calvin Carter, PhD, jeden z hlav-
ních autorů studie. „Vystavení
těla elektromagnetickým polím
(EMF) po relativně krátkou
dobu snižuje hladinu cukru v
krvi a normalizuje reakci těla
na inzulín. Účinky jsou dlouho-
dobé a otevírají možnost tera-
pie EMF, která může být apli-
kována při léčbě cukrovky po celý
den nebo během spánku.“

Neočekávaný a překvapivý
objev může mít zásadní vliv na

způsob léčby diabetu, zejména u
pacientů, pro které je současný
režim léčby nepohodlný a často
i stresující. Nová studie nazna-
čuje, že EMF mění rovnováhu
oxidantů a antioxidantů v játrech
a zlepšuje reakci těla na inzulín.
Tento efekt je zprostředkován
malými reaktivními moleku-
lami, které fungují jako „magne-
tické antény“.

Šťastná náhoda
Prvotní zjištění vzniklo ná-

hodně. Sunny Huangová, Carte-
rova spoluautorka a doktorandka,

zabývající se metabolismem a
cukrovkou, si potřebovala pro-
cvičit odběr krve u myší a mě-
ření hladiny cukru v krvi. Carter
jí nabídl, že jí půjčí pár myší,
které používal ke studiu vlivu
EMF na mozek a chování.

„Bylo to opravdu zvláštní, pro-
tože tato zvířata mají obvykle
vysokou hladinu cukru v krvi
a cukrovku 2. typu, ale všechna
zvířata vystavená EMF vyka-
zovala normální hladinu
cukru v krvi,“ říká Huangová.
„Řekla jsem Calvinovi, že se
tady děje něco divného.“

Zjištění, že tyto myši měly
normální hladinu cukru v krvi
po vystavení EMF, bylo ještě po-
divnější, protože myši měly ge-
netickou modifikaci, která z nich
učinila diabetiky.

„To vyvolalo velký zájem o celý
tento projekt,“ potvrzuje Cal-
vin Carter. „Hned na začátku
jsme si uvědomili, že pokud se
tato zjištění budou i nadále
opakovat a potvrzovat, mohou
mít zásadní dopad na léčbu
diabe tu.“

Vědci z University of Iowa možná objevili nový bezpečný způsob neinvazivního řízení hladiny cukru v krvi. Vystavení 
diabetických myší kombinaci statického elektrického a magnetického pole po dobu několika hodin denně normalizuje
dva hlavní znaky diabetu typu 2, podle nových zjištění v magazínu Cell Metabolism zveřejněných v říjnu loňského roku.

w

Foto: Pexel
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Po zkušenostech z nedávné doby
mnozí manažeři podniků průmys-
lové a terciární sféry dovedou ocenit

význam dezinfekčních opatření pro bezpeč-
nost zaměstnanců a dalších osob v případě
ohrožení infekcí. Velmi účinná metoda vpra-
vení dezinfekčního prostředku do prostoru
je dávkovat jej do vodního aerosolu při zvlh-
čování vzduchu. Rakouská společnost Mer-
lin dodává na trh zvlhčovací a dezinfekční
jednotku zeroXR, která z dezinfekčního roz-
toku vytváří aerosol působením ultrazvuku. 

Sestava zeroXR je dodávána v hliníkové
skříni obsahující vyjímatelný tlakový zásob-
ník dezinfekčního roztoku o objemu 3 l s in-
tegrovanou ruční pumpou a manometrem,
dále čtveřici dvoudílných distribučních tru-
bek s koleny a vyústěním 45° a manuální ří-
dicí jednotku s potenciometry. 

Ultrazvukový generátor vytváří signál o
frekvenci 1,7 MHz, který rozkmitává ultra-
zvukový piezoelektrický měnič na výstupu
vodního zdroje. Energie ultrazvuku vytváří
z vody množství drobných kapiček o veli-
kosti jednotek mikrometrů. Vzniklá jemná
mlha je ventilátorem a čtveřicí trubek vyfuko-
vána do prostoru, kde se promíchává s okol-
ním vzduchem a rovnoměrně se odpařuje. 

Tím zvlhčuje vzduch a současně vnáší do
prostoru dezinfekční prostředek. Pro ultra-
zvukové zvlhčování je nezbytné používat de-
mineralizovanou vodu, jinak by se minerální
látky obsažené ve vodě usazovaly na stěnách
a vybavení místnosti či haly. Napájecí napětí
je 230 V, 50 Hz. Elektrický příkon zařízení je
105 VA, zvlhčovací výkon 2,0 kg/h. Rozměry
přístroje (š × v × h) jsou 42 × 147 × 34 cm,
hmotnost 22 kg.

Volit je možné i dezinfekci prostoru pro-
střednictvím vysokotlakého zvlhčování
vzduchu merlin® s instalací do volného pro-
storu. Nabízíme vám technologii, kterou po-
třebujete pro dávkování dezinfekčního
přípravku v předepsaných koncentracích pro
již instalovaný systém vysokotlakého zvlhčo-
vání vzduchu merlin®. Je to dávkovací čer-
padlo a související komponenty, které jsou
integrovány do sestavy systému zvlhčování
vzduchu. Tato dávkovací jednotka zaručuje
přesné a rovnoměrné dávkování.

Dezinfekce aplikovaná prostřednictvím
aerosolu je užitečným a trvalým doplňkem
konvenčních typů aplikací. Nenahrazuje čiš-
tění ani klasickou dezinfekci stíráním na vy-
soce kontaminovaných površích.

Dezinfekci aerosolem je možné prová-
dět prostřednictvím vašeho zvlhčovacího
systému merlin®!

Zvlhčovací systém merlin® - v létě chlazení
odpadního vzduchu, v zimě zvlhčování přivá-
děného vzduchu. Dokonalé klima v místnosti,
pro materiály i stroje a zlepšující životní pro-
středí. Jedna čerpací stanice, ale se dvěma se-
stavami trysek (1x přiváděný vzduch, 1x
odváděný vzduch), umožňuje zvlhčování a
chlazení vzduchu z jednoho systému. 

Kompletní řešení se špičkovou hygie-
nou zajišťuje maximální bezpečnost.

Zdravé klima 
pro lidi, materiál a životní prostředí 
Dezinfekce prostoru pomocí aerosolů je trvalým způsobem vedoucím k dosažení rovnoměrné dezinfekce celého prostoru
(recepcí, šaten, výrobního prostoru, skladu atp.). Jedná se o doplněk klasické dezinfekce, která se aplikuje stíráním, která
usiluje o co nejbezpečnější vzduch v místnosti. to znamená, že i skryté a těžko přístupné oblasti jsou dezinfikovány.

Drekoma s.r.o. 
tel. 605 001 026
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Další pozorování obstála. Carter a Huan-
gová, ještě ve spolupráci s doktorem Sheffiel-
dem, odborníkem na cukrovku z University
of Iowa a také s Dale Abelem, předsedou
Ústavu interního lékařství na této univerzitě,
zjistili, že kombinovaná bezdrátová aplikace
statického magnetického a elektrického pole
zmírňuje úroveň hladiny cukru v krvi u tří
myší s diabetem typu 2. Tým také ukázal, že
vystavení se těmto polím během spánku do-
káže zvrátit inzulínovou rezistenci během tří
dnů po léčbě. Síla EMF byla přibližně stokrát
větší než přirozené elektromagnetické pole
Země.

Elektromagnetické pole 
a redoxní biologie
Elektromagnetické pole je všude; teleko-

munikace, navigace a mobilní zařízení –
všechny je používají ke svému fungování.
EMF se také uplatňuje v medicíně, například
v MRI a EEG. O tom, jak ovlivňuje biolo-
gické procesy je však známo velmi málo. Při
hledání stop k pochopení mechanismů, které
jsou základem biologických účinků EMF na
citlivost hladiny cukru v krvi, si Carter a Hu-
angová prostudovali literaturu ze 70. let,
která zkoumala migraci ptáků. Zjistili, že
mnoho zvířat vnímá elektromagnetické pole
Země a používá jej k orientaci i navigaci.

„Tato literatura poukázala na kvantový
biologický jev, kdy EMF mohou interago-
vat se specifickými molekulami. V našich
tělech jsou molekuly, o nichž se předpo-
kládá, že fungují jako malá magnetická
anténa, což umožňuje biologickou reakci
na EMF,“ říká Carter. „Některé z těchto
molekul jsou oxidanty, které jsou studo-
vány v redoxní biologii, oblasti výzkumu,
která se zabývá chováním elektronů a re-
aktivních molekul, co řídí buněčný meta-
bolismus.“

Tým spolupracoval také s doktory Doug-
lasem Spitzem a Garym Buettnerem, profe-
sorem radiační onkologie na University of
Iowa, a dr. Jasonem Hansenem z Brigham
Young University – všichni to jsou meziná-
rodně uznávaní odborníci na redoxní biologii
– aby pomohli prozkoumat působení mole-
kuly oxidantu zvaného superoxid, o kterém
je známo, že hraje roli u cukrovky 2. typu.

Jejich experimenty naznačují, že EMF
mění signalizaci molekul superoxidu, kon-
krétně v játrech, což vede k prodloužené ak-
tivaci antioxidační reakce k vyvážení redoxní
hodnoty těla a odezvy na inzulín.

„Když odstraníme molekuly superoxidu z
jater, zcela zablokujeme účinek EMF na
hladinu cukru v krvi a na inzulínovou re-
akci. Důkazy naznačují, že superoxid
hraje v tomto procesu důležitou roli,“ do-
dává Carter.

Testy na lidech
Kromě studií na myších vědci také léčili

lidské jaterní buňky pomocí EMF po dobu
šesti hodin a prokázali, že náhradní marker
pro citlivost na inzulín se významně zlepšil,
což naznačuje, že EMF mohou také mít
stejný antidiabetický účinek u lidí.

Carter a Huangová jsou velmi nadšení z
možnosti využít tyto poznatky také při léčbě
pacientů s diabetem 2. typu. Z hlediska bez-
pečnosti pro lidské zdraví považuje Světová
zdravotnická organizace nízkoenergetické
EMF za bezproblémové. Studie University of
Iowa také nenalezla žádné důkazy o nežá-
doucích vedlejších účincích u myší.

Tým vědců nyní pracuje s větším pokus-
ným zvířetem, aby zjistil, zda má EMF po-
dobné účinky na zvíře, které má velikost a
fyziologii podobnou jako člověk. Rovněž
plánují provést studie, aby pochopili redoxní
mechanismus, který je základem účinků
EMF. Jejich cílem je přejít do klinické studie
s pacienty a nabídnout tuto technologii do
nové skupiny terapií. Pro uskutečnění tohoto
cíle vytvořili Carter, jeho bratr Walter a Hu-
angová s pomocí University of Iowa startu-
povou společnost s názvem Geminii Health.

„Naším snem je vytvořit novou třídu ne-
invazivních léků, které na dálku převez-
mou kontrolu nad buňkami v boji proti
chorobám,“ říká Carter.

Součástí multidisciplinárního výzkum-
ného týmu byli také vědci z oddělení radio-
logie, neurologie a farmakologie University
of Iowa a jejich kolegové z molekulární fyzio-
logie a biofyziky a oddělení fyziky a astrono-
mie na Vanderbiltově univerzitě. Výzkum byl
z velké části financován filantropickými dary
soukromých dárců společně s Americkou 
diabetologickou asociací a dalšími americ-
kými institucemi. –r–

Grafika: 
Cell Metabolism
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Chcete „vidět teplo“?
Zkuste kompaktní termokameru s Wi-Fi
termokameru využijete všude tam, kde potřebujete zkoumat vyzařování tepla.
Hodit se bude zájemcům o elektroniku ke zkoumání lokálního zahřívání ploš-
ných spojů, využití najde ale také v dalších oborech, jako je stavebnictví, auto-
motive atd. termokamera SeekShot překvapí hlavně dobrými možnostmi
analýzy obrazu přímo v zařízení a funkcí pro streamování dat do tabletu pomocí
bezdrátových sítí Wi-Fi.

Pohotová infrakamera s Wi-fi
Termokamera je nástroj, který umožňuje

vizualizovat tepelné záření. Hodit se tedy
bude všude tam, kde potřebujete nějakým
způsobem měřit a vyhodnocovat povrchové
teploty a prostupy tepla. Typickou aplikací
pro termokamery je třeba hodnocení tepelné
izolace domů a odhalování tepelných mostů
v konstrukci. Možností využití je ale celá
řada. Kamera může vyhledávat problema-
tická místa na deskách plošných spojů nebo
na opláštění elektrospotřebičů a mnoho dal-
šího. Termokamera SeekShot amerického
výrobce Seel ermal patří spíše mezi jedno-
dušší, ale pohotové a užitečné modely.

Důležitou charakteristikou termokamer
je fyzické rozlišení snímacího senzoru. Právě
tato hodnota totiž nejvíce ovlivňuje výsled-
nou cenu zařízení. SeekShot nabízí ve své
třídě obvyklé rozlišení 206×156 pixelů a po-
zorovací úhel 36°, kamera zachytí teplotní
rozsah od -40 do +330 °C. Užitečnou funkcí
je připojení k mobilním telefonům nebo ta-
bletům s Androidem nebo iOS pomocí Wi-
Fi. Do připojeného zařízení je pak možné
uploadovat nebo streamovat data, aplikace
pak může kameru dálkově ovládat a připra-
vovat různé reporty.

Robustní provedení 
Termokamera SeekShot je vhodná pro

uživatele, kteří chtějí kompaktní přístroj, ale
nespokojí se s pouhým přídavným zařízením
k mobilu. Kamera má velikost trochu většího
kompaktního fotoaparátu a v podstatě se i

stejně používá. Dílenskému zpracování se
nedá nic vytknout, tělo je kompletně pogu-
mované a vše na kameře působí robustně.
Výrobce uvádí krytí IP54 – tedy odolnost
proti prachu a stříkající vodě.

Většinu zadní stěny zaujímá velký doty-
kový displej, s jehož pomocí se kamera
ovládá a nastavuje. Na kameře najdete jen dvě
tlačítka – spoušť a tlačítko on/off. Na spodní
straně je pak rozhraní USB-C pro komuni-
kaci s počítačem a nabíjení vestavěného aku-
mulátoru a rovněž i běžný závit pro stativ.

Ideální pro kombinaci 
s tabletem 
Právě možná díky robustnímu provedení

ale není snímání tak úplně snadné. Spoušť
reaguje trochu ztuha a na displeji není zachy-
cení snímku tolik vidět. Hodila by se lepší
odezva spouště a trochu delší ukázání
snímku na displeji. Na druhou stranu s in-
frakamerou asi nebudete pořizovat nějaké
akční momentky a její místo bude většinou
na stativu s připojeným tabletem. Na ostrém
slunci jsme měli trochu problémy s čitelností
displeje, ale opět platí, že snímky budete nej-
spíš analyzovat až v klidu v pracovně nebo v
laboratoři.

Celkově lze kameru doporučit pro kaž-
dého, kdo potřebuje vizualizovat a vyhodno-
covat teplotu nejrůznějších objektů. Ocení ji
jak energetičtí poradci, tak elektrotechnici,
automechanici, stavitelé hi-end počítačů a
serverů a mnoho dalších profesí. Velkou při-
danou hodnotou je právě možnost propojení
a ovládání z tabletu či mobilu.

termokamera SeekShot 
– hlavní výhody
• Velmi dobré mechanické provedení
• Možnosti analýzy obrazu v kameře
• Propojení s tabletem / mobilním tele-

fonem

Základní technické údaje
• rozlišení senzoru: 206×156 px
• Pozorovací úhel: 36°
• Velikost a rozlišení displeje: 3,5“,

640×480 px
• Vnitřní paměť: 4 GB
• Komunikační rozhraní: USB-C, Wi-Fi
• Výdrž akumulátoru: 4 hodiny 

kontinuálního snímání
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Potenciál agrivoltaiky – energetiky
a šetrného zemědělství – je obrovský

Výhodou agrivoltaiky je, že solární
panely vůbec nezabírají zeměděl-
skou ornou půdu a umístění solár-

ních panelů nad zemědělskou produkci
umožňuje využití půdy hned dvakrát. To
podle studie SolarPower Europe pomůže ze-
mědělcům zvýšit výnosy, zároveň diverzifi-
kovat jejich příjmy. Celkově pomohou
podobná řešení adaptovat zemědělství na
důsledky změny klimatu. Podle evropské
asociace také bývá evropský venkov pro
mladé lidi neperspektivní a potýká se s vy-
sokou nezaměstnaností. Fotovoltaika, zdroj
elektřiny s nejvyšším počtem pracovních
míst na jednotku vyrobené energie, by
mohla pomoci tento trend zvrátit.

V Česku chybí podpora ze
strany státu 
„Agrivoltaika, která je dnes ve světě už běž-

nou praxí, u nás nemá ani legislativní ukot-
vení, natož státní podporu,” vysvětluje
důvody pro zpoždění nástupu moderního
řešení solární energetiky v Česku Martin
Madej, analytik Aliance pro energetickou so-
běstačnost. „Problémem je zejména zákon o
ochraně zemědělského půdního fondu, který
kombinované využití zemědělské půdy vůbec
nezná a jakoukoliv stavbu podmiňuje vyjmu-
tím půdního bloku ze zemědělského půdního
fondu,” dodává Madej.

Na nulový zájem české vlády o nejlevnější
dostupný zdroj elektřiny jinde než na stře-
chách dlouhodobě upozorňuje i Solární aso-
ciace. „Mezi našimi členy registrujeme zájem
o realizaci projektů v oblasti agrivoltaiky. Bo-
hužel to jsou zatím jen projekty v hlavách ně-
kolika vizionářů, protože tyto projekty

narážejí na zásadní bariéry ze strany státu.
Jde mimo jiné o přesvědčení mnoha státních
úředníků, že solární elektrárny patří pouze na
střechy. V tomto přístupu jsme snad již jediní
v Evropě. Přitom ani klasická pozemní foto-
voltaika nezabírá půdu, ale poskytuje spoustu
prostoru pro luční květiny, které lákají včely,
motýly a jiné opylovatele. Nevidíme žádný
problém v technologii samotné, jde o způsob
myšlení,” konstatuje předseda představenstva
Solární asociace Jan Krčmář. 

Podle Krčmáře je v dnešní době obrovská
část orné půdy využívána pro pěstování
řepky pro biopaliva či kukuřice pro bioma-
sové elektrárny. Agrivoltaika by však po-
mohla přispět k lepšímu energetickému
využití půdy, které je navíc šetrné k život-
nímu prostředí. 

Na fakt, že mohou chybět prostředky na
podporu rozběhu agrivoltaiky v Česku, upo-
zornily Aliance pro energetickou soběstač-
nost a Solární asociace ve spolupráci se
Svazem moderní energetiky v rámci připo-
mínek k Modernizačnímu fondu. Ten sice
obsahuje mezi výčtem podporovaných řešení
také agrivoltaiku, ale právě absence legislativ-
ního řešení limituje zavedení těchto řešení v
Česku. „Investoři však potřebují jistotu, že ne-
vynaloží čas, úsilí a peníze na přípravu pro-
jektů, které kvůli legislativním bariérám
nemají šanci na realizaci,” dodává Krčmář.

Agrivoltaika jako příležitost
diverzifikace příjmů 
O možnostech zavedení agrivoltaiky do

české praxe diskutovali účastníci webináře
Svazu moderní energetiky a Aliance pro
energetickou soběstačnost loni v listopadu.
Podle Petra Jílka, ředitele odboru environ-
mentálního a ekologického zemědělství na
Ministerstvu zemědělství, je fotovoltaika v
kombinaci se zemědělstvím „příležitostí do
budoucna pro celý zemědělský sektor, ze-
jména z hlediska diverzifikace příjmů země-
dělců”. Na webináři upozornil, že kromě
české legislativy brání rozvoji agrivoltaiky i
evropská regulace, když klíčové strategické
dokumenty Společné zemědělské politiky na
synergii mezi zemědělstvím a energetikou
zatím nekladou důraz. Ředitel odboru však
očekává, že se to změní po dalším projednání
v Evropském parlamentu.

Právě ponechání zemědělců využívajících
agrivoltaiku v systému dotací ze Společné ze-
mědělské politiky pokládá za důležitý úkol
pro Evropskou unii a její členské státy i So-
larPower Europe. V materiálu zdůrazňuje, že
jakákoliv regulace agrivoltaiky se neobejde
bez technických ukazatelů, které zohlední
nejen produkci elektřiny, ale i veškeré země-
dělské, environmentální a společenské exter-
nality, které tyto výrobny mohou mít. S jejich
pomocí by měla být nastavena i provozní
podpora, tak jako třeba ve Francii nebo v
americkém státě Massachusetts, kde mají
menší instalace nárok na stejný příspěvek
jako střešní fotovoltaika.

Lucie Schovancová, 
foto: Archív Solární asociace

agrivoltaika je elegantním spojením zemědělství a energetiky. Vedle fotovoltaických instalací na vodních plochách
patří solární panely nad zemědělskou půdou k novým světovým trendům. Nová studie evropské fotovoltaické asociace
SolarPower Europe upozorňuje, že pouhé jedno procento evropské zemědělské půdy má při využití agrivoltaiky tech-
nický potenciál 700 gigawatt. to odpovídá výkonu 700x většímu než je výkon elektráren Počerady. Dokážeme tento
potenciál v Česku a ve zbytku Evropy využít?
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Solární komín zvyšuje účinnost
přirozeného větrání

Výzkumné oddělení Kvality vnitř-
ního prostředí ČVUT UCEEB zho-
tovilo funkční vzorek solárního

komínu, který se od podobných typů zaří-
zení liší třemi prosklenými dutinami. V nich
sluncem ohřátý vzduch zabraňuje turbulent-
nímu proudění a zvyšuje tím efektivitu při-

rozeného větrání, které funguje i během vý-
padků dodávky elektrické energie. Cílem ex-
perimentálního provozu je kvantifikovat
přínos pro větrání budovy v podmínkách
České republiky a provést porovnání s běžným
šachtovým větráním. V současné době běží
sběr dat a jejich průběžné vyhodnocování.

Solární komín je vysoký 4,5 m. Má při-
bližně čtvercový půdorys o rozměrech: 0,9 x
0,75 m. Prosklená část je zasklena tepelně
izolačním dvojsklem. Dutina je uvnitř opa-
třena černým nátěrem a rozdělena dvěma
skleněnými přepážkami. Zadní stěna a boční
stěny jsou izolovány tepelnou izolací o
tloušťce 120 mm. Nahoře je komín zakončen
dvěma větrnými korouhvemi. Tento typ je
konstrukčně a rozměrově navržen tak, aby
umožňoval využití pro jednotlivé byty byto-
vého domu. Může být umístěn na střeše
nebo na fasádě objektu.

Realizace funkčního vzorku a zkoumání
jeho účinku bylo podpořeno Technologic-
kou agenturou ČR v rámci projektu č.
TH02030797 – Environmentálně šetrné re-
silientní bytové domy.

Kolektiv autorů ČVUT
foto: ČVÚT

Na střeše buštěhradských laboratoří Univerzitního centra energeticky efektiv-
ních budov ČVUt běží v plném provozu solární komín. toto zařízení využívá
akumulovaného tepla ze slunečního záření pro přirozené větrání budov. Díky
tomu je možné větrat delší dobu bez potřeby elektrické energie. 

Počet odběrních míst
nových Voltů 

se neustále 
rozšiřuje
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28,8

31,8

39,6

59,4

67,5

106,2

135,9

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's srovnává jednotlivé
typy elektráren podle jejich nákladovosti. Využívá při-
tom modelu LCOE (Levelized Cost of Energy), který ne-
počítá jen cenu výstavby elektrárny, ale i náklady na
palivo, údržbu, financování a dobu životnosti. Tato me-
toda 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.

*

*

*

*



Společnost byla založena v roce 1950,
má bohatou historii a odborné zna-
losti v oblasti vývoje a výroby vysoce

pokročilých řešení pro pohony strojů a jejich
zařízení. Elektrické motory, převodovky,
kontroléry a zakázkově vyráběná pohonná
technika od Dunkermotoren slouží v široké
škále trhů zahrnující: průmyslovou automa-
tizaci, zdravotnické a laboratorní vybavení,
dveřní systémy, zemědělskou techniku či
automatizované pojezdy vozíků (AGV). Zá -
běr použití je opravdu velmi široký, pohony
se integrují např. do autobusů, vlaků, posuv-
ných dveří, bankomatů, MRI skenerů až po
natáčení solárních panelů či slunečních clon.

Spolehlivost a dlouhá životnost jsou hlav-
ními znaky Dunkermotoren. Produkty Dun-
kermotoren vyrábí výhradně v Německu na
vysoce automatizovaných výrobních linkách.
Tyto linky jsou osazeny plně automatizova-
ným testováním pro záchyt jednotlivých vý-
robních vad během výrobního procesu a
chyb s nimi spojenými.

Silnou stránkou Dunkermotoren je reali-
zace kompletních řešení pohonů. Na základě
propracovaného modulárního systému a
rozsáhlé produktové řady standardních
komponent jsou v krátké době schopni na-
konfigurovat a vyrobit řešení na míru pro
mnoho aplikací vyžadujících specifické vlast-
nosti a rozměrové uzpůsobení. Modulární
systémy, nabízejí nejvyšší flexibilitu z hledi-
ska úprav dle požadavků zákazníka, integro-
vané řízení, výkonovou elektroniku i různá
rozhraní průmyslových sběrnic. K dispozici
je několik sběrnic pro pokročilé ovládání po-
hybu jako např. ProfiNET, EtherCAT, CA-
Nopen a Ethernet/IP.

Poptávka po těchto kvalitních pohonech
se z Evropy rozšířila do USA i Asie, což z
Dunkermotoren GmbH dělá globálního
hráče v oblasti řešení elektrických pohonů s
řízením pohybu. Dunkermotoren je součástí
globální skupiny AMETEK, což zaručuje
dlouhodobou stabilitu.

Hledáte perfektní systém pohonu, který
by vyřešil vaše úkoly spojené s řízením?
Ozvěte se nám a využijte nabídku tohoto
předního výrobce elektrických pohonů.
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Společnost RAVEO s.r.o. se nově stala dodavatelem 
pohonné techniky Dunkermotoren GmbH

pro českou a slovenskou republiku.

Dunkermotoren je světový lídr ve výrobě 
vysoce kvalitních pohonů, včetně jejich řízení, 

většinou určených pro průmyslové 
aplikace i veřejný sektor. 

Dunkermotoren vyvíjí a vyrábí:
• asynchronní motory menších výkonů

5 – 86 W
• stejnosměrné bezkartáčové elektromo -

tory s elektronickou komutací (BlDC) 
• stejnosměrné kartáčové elektromotory
• integrované i externí výkonové a řídicí

systémy
• planetové a šnekové převodovky
• lineární motory a aktuátory
• enkodéry a brzdy.

www.raveo.cz
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Volvo investuje do Driivz. 
následuje tak investory Centrica, ombu
a Inven Capital od Skupiny ČEZ

Jeden z největších světových výrobců ná-
kladních automobilů, autobusů a staveb-
ních strojů Volvo Group investoval do

izraelského Driivz prostřednictvím svého
venture kapitálového fondu, tedy podobně
jako ČEZ. „Spolupráce se společností Driivz
bude hrát důležitou roli v úsilí skupiny Volvo
Group pomáhat zákazníkům elektrifikovat
jejich dopravní řešení. Společnost na nás
udělala dojem a věříme, že skupina Volvo
může v budoucnu rozvoj podnikání vý-
znamně posunout,“ řekl k investici Erik Jo-
hansson, investiční ředitel venture
kapitálového fondu Volvo Group.

„Máme radost, že inovativní produkty
a služby Driivz lákají mezinárodní kor-
porace typu Volvo Group k tomu, aby se
připojily ke stávajícím investorům. In-
vestice dokládá, jak ohromný potenciál
má Driivz v rámci plánovaného rozvoje
e-mobility po celém světě,“ říká Michal
Mravec z Inven Capital. 
Inven Capital u příležitosti vstupu Volvo
Group mezi strategické investory Driivz
rovněž navýšil svou původní investici.
Volvo Group nedávno prezentovala svůj

záměr od roku 2040 nabídnout kompletní
portfolio bezemisních nákladních automo-
bilů, založené na e-autech a vozidlech s vo-
díkovým pohonem. Již v roce 2019 začala
vyrábět první dva typy nákladních elektro-
aut, letos chce v Evropě nabídnout kompletní
sérii pro rozvoz zboží, svoz odpadů, regio-

nální přepravu a stavebnictví. S Driivz rozvíjí
pilotní projekt vývoje a testování služeb
právě pro dobíjení elektrických nákladních
vozidel. „Je nám ctí spolupracovat s Volvo
Group, která hraje ústřední roli v elektrifi-
kaci nákladních vozových parků,“ uvedl ge-
nerální ředitel Driivz Doron Frenkel.

Driivz pohání 
i dobíječky ČEZ
V roce 2020 přešla na nový IT systém

Driivz pro komplexní řízení své sítě veřej-
ných dobíjecích stanic i Skupina ČEZ. Sy-
stém zahrnuje mj. řízení procesu nabíjení na
veřejných stanicích včetně automatické
opravy poruch stanic, optimalizace energe-

tických toků v souladu s distribuční sousta-
vou, správu uživatelských účtů, fakturaci,
podporu pro nabíjení v domácnostech a fir-
mách apod. Česká republika se tak zařadila
do společnosti více než 20 zemí, které služby
Driivz využívají.

„Počet elektromobilů v České republice
v roce 2020 raketově vzrostl, což zna-
mená i větší vytížení veřejných dobíje-
cích stojanů. Spravovat rozsáhlou
dobíjecí síť, která dnes čítá 280 stojanů,
a poskytovat včasné a kvalitní informace
zákazníkům, může jen skutečně kvalitní
aplikace. Ze zvažovaných systémů jsme
vybrali a loni úspěšně nasadili řešení
právě od firmy Driivz. I díky nové apli-
kaci se loni počet našich zákazníků ode-
bírajících energii u stojanů ČEZ zvýšil o
100 procent,“ rekapituluje Tomáš Chme-
lík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.
Driivz vznikl roku 2013 v Izraeli, kde na-

dále sídlí, a pobočku má v americké Kalifor-
nii. Dodává soware, který usnadňuje správu
nabíjecích stanic pro elektromobily. Mezi
jeho partnery patří řada významných firem,
například EVgo (největší veřejná rychlona-
bíjecí síť na území USA), Elaad (holandská
společnost provozující cca 3000 dobíjecích
stanic), nebo mezinárodní energetická sku-
pina Centrica. Soware Driivz využívá přes
700 000 řidičů, především v Severní Americe
a Evropě, společnost ale působí ve 21 zemích
světa. ČEZ

Specialista na dobíjecí software pro e-mobilitu, společnost Driivz, do níž ČEZ v srpnu 2018 spolu s dalšími dvěma
investory investoval prostřednictvím svého fondu Inven Capital již před dvěma lety, přilákala dalšího významného
investora: Volvo Group. ta loni uvedla na trh první elektrické bagry a nedávno oznámila záměr od roku 2040 na-
bízet kompletně bezemisní portfolio nákladních vozidel. S Driivz rozvíjí pilotní projekt inovativního řešení dobíjecí
infrastruktury právě pro nákladní automobily. Software od Driivz pohání od roku 2020 i dobíječky ČEZ.
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Vroce 2020 se z českých polí sklidilo
5 112 tisíc tun pšenice a 181 tisíc
tun žita, což je považováno za

velmi dobrou sklizeň i přes deštivé počasí,
jak uvádí časopis Pekař-cukrář. Větší část
sklizně pšenice seté jde na export a naopak
některé obiloviny zase dovážíme.

Kolik je to zrnek u nás sklizené pšenice?
Asi 100 biliónů… A každé zrnko obsahuje
živiny z půdy, vodu z deště a energii ze slu-
níčka transformované procesem fotosyntézy
především do škrobu a bílkovin. Tyto látky
si do obilky rostlina uložila jako zásobní, aby
vyživovaly novou rostlinu při klíčení a
vzcházení a daly ji tak energii pro počáteční
růst a vývoj. Tyto energeticky bohaté látky se
jako mouka stávají základní surovinou pro
chleba a další pečivo. Denně se tak jen v
České republice upeče asi jeden milion boch-
níků a k tomu nespočet ostatního pečiva. 

My se nyní zaměříme jen na chleba. Když
vynásobíme těch milion bochníků deseti
megajouly, které se skrývají v každém

pecnu, dojdeme k číslu 10.000.000 MJ, což
je 10.000 GJ. To odpovídá denní spotřebě
zhruba 2.800 MWh. Za rok to dělá přes
1.000 GWh nebo-li 1TWh.

To je zhruba polovina toho, co u nás za
rok vyrobí všechny fotovoltaické nebo vodní
elektrárny, ale dvakrát tolik, co vyrobí všechny
větrné elektrárny. Naše jaderné elektrárny vy-
robí 30x více energie. Všechny elektrárny u
nás ročně vyrobí zhruba 60 TWh. Třeba ta-
ková Elektrárna Dětmarovice těch terrawat-
hodin vyrobí ročně tři. Přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé stráně, která slouží jako
baterie v případě vykrývání ztrát, ročně dodá
do sítě něco přes 600 MWh energie.

Stejně jako v případě přečerpávací elekt-
rárny, kde musíte energii nejprve dodat,
abyste si ji později mohli v případě potřeby
odebrat, tak i do chleba je energie vložena.
Kromě přírody ji přidali zemědělci, když
obilí pěstovali, pak dopravci, pracovníci ve
skladech a mlýnech a nakonec pekaři, kteří
pečou chleba, když ostatní ještě spí. Dlouhý

řetězec pěstitelů, zpracovatelů, pekařů a ob-
chodníků má za cíl „vyživovat“ lidi, aby měli
dost energie pro růst a vykonávanou práci.
A jak vypovídají čísla je to obrovské množ-
ství energie a záleží na každém, jak ji využije
v pracovním procesu i v běžném životě. 

Chléb je dar, obsahuje ten dotek země,
sluneční paprsek i velké lidské úsilí od nepa-
měti. Člověk se naučil pšenici sbírat a poz-
ději pěstovat už od doby kamenné. Lidé
umleli mouku a upekli placky, to byl první
chléb (nekvašený, tzv. arabský), který jedl a
lámal i Ježíš při poslední večeři. 

Dnes podle statistických údajů sní každý
Čech asi 40 kg chleba za rok. Upéct dobrý
chleba se dá i doma a může to být potrava
nejen pro tělo, ale i pro ducha, je to krásná
tvořivá práce, co učí trpělivosti a pokoře. A v
době nouzového stavu je to i zábava a relax.
A pak, když už jsme do něj vložili tolik vlastní
energie (nebo si ho jen koupili), tak ho mu-
síme umět správně uchovávat, aby vydržel co
nejdéle, vždyť je to přece zdroj naší energie. 

Energie získaná z chleba 
může konkurovat elektrárně
Podle kalorických tabulek má 100 g chleba kalorickou hodnotu zhruba 1.000 kJ, tj. 1 MJ. Když pak postupně sníme kilový
bochník, tak do sebe dostaneme energii ve výši zhruba 10 MJ. V přepočtu na základní jednotky, kterými měříme spotřebu
energie, je to zhruba 2.8 kWh. toto číslo není nijak zajímavé, dokud ho nepřevedeme do širšího kontextu.

–r–
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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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COVID-19: mýty a fakta 
a co musíme dělat

Opravdu známe model 
šíření covidu-19?
Především nepravdivý je mýtus, že známe

model šíření covidu-19 a podle něj vláda
jedná. Situace je to podobná, jako u předpo-
vědi počasí – přestože meteorologové dostá-
vají každý rok výkonnější a výkonnější
počítače a používají stále složitější modely,
tak přesto se často skutečnost liší od jejich
předpovědí. Jestli si tedy někdo myslí, že lze
v současnosti vytvořit nějaký přesný model
pro chování covid-19 do budoucna, tak je
buď blázen nebo politik.

To, že počet neznámých a tím i parametrů
modelů je vysoký, to modely dokážou zvlád-
nout, co ale neumí jsou časté či neočekávané
změny, na které nedokážou s předstihem
vždy adekvátně a rychle reagovat. Proto ani
u covidu-19 nelze, podobně jako každoročně
u chřipky, přesně predikovat jeho budoucí
chování, neboť není splněna podmínka „ce-
teris paribus“, tedy „za jinak nezměněných
podmínek“. Stačí totiž aby se ozvala mediál-
ně známá osobnost či skupina se svým sou-
kromým názorem, nezodpovědní redaktoři
jim dají prostor v médiích a spousta občanů
se k tomuto, často chybnému názoru přidá a
chování každého modelu do budoucna to sa-
mozřejmě silně „rozladí“, protože se tím
často zásadním způsobem změní jeho dosa-
vadní parametry.

Co ale bychom měli umět, z modelů ales-
poň spolehlivě predikovat trendy, které mů-
žeme očekávat. Ale i k tomu potřebujeme

znát přesná validní data za delší časová ob-
dobí, a ta nám stále chybí, a proto vlastně
stále pořádně nevíme, v které fázi šíření viru
covid-19 vlastně nyní jsme. Proto stále vzpo-
mínám na slova Prof. Ing. Jaromíra Waltera,
CSc., který vedl katedru ekonometrie na Vy-
soké škole ekonomické v Praze přes 20 let, a
když mu vyčítali, že modely nefungují, tak
vysvětloval, že modely jsou v pořádku, ale
chybí správná, dlouhodobá a pravdivá data.

Že se sběrem a vyhodnocením i relativně
jednoduchých dat jsou všeobecně problémy
vidíme ostatně každý měsíc, kdy několik re-
nomovaných institucí pro výzkum veřejného
mínění souběžně provádí podrobné vý-
zkumy názorů veřejnosti na preferenci poli-
tických stran, a nejen že se liší navzájem, ale
především se liší od skutečnosti, jak pak uka-
zují následné volby.

Opravdu se šíří covid 
exponenciálně?
Hlavní masivně šířený mýtus je, že se

covid-19 šíří exponenciálně, tedy podle rov-
nice y(t)= ax, (kde a je přirozené kladné číslo,
které se nerovná 1 a x je přirozené číslo,
funkce je omezená zdola, ale je vždy větší než
0, nemá minimum a ani maximum, prochází
vždy bodem (0,1) a je neomezená shora - viz
graf č. 1). Tím se má zastrašit obyvatelstvo,
aby bezmezně věřilo vládě a jejím razantním
opatřením. Pokud by ale tomu tak opravdu
bylo, pak by totiž bylo zcela zbytečné proti
covidu cokoliv dělat. V našem konečném
světě však nemůže žádný exponenciální růst

pokračovat exponenciálně do nekonečna, a
už z toho je jasné, že v žádném případě ne-
může jít o trvalý exponenciální růst počtu
nakažených covidem-19. 

Graf č. 1: Exponenciální křivka

Mýtus o exponenciálním šíření covid-19
je navíc podporován i tím, že všechny dosud
publikované grafy mají chybná měřítka –
údaje jsou zpravidla sledovány a publikovány
jako počet nakažených či hospitalizovaných
na 100 000 obyvatel, nicméně svislá osa
všech prezentovaných grafů končí mnohem
níže, dokonce často až řádově níže (pod 
10 000 obyvateli), a i proto dochází vizuálně
k dojmu, že jde o exponenciální růst. Tento
mýtus totiž vychází z průběhu počtu naka-
žených na počátku pandemie, kdy je po-
dobný exponenciálnímu růstu, aniž bere v
úvahu celou křivku, tedy delší časové období
– proto všechny dosud publikované modely
a grafy nemají ani žádné zakončení.

Naše společnost je rozpolcená, protože neví, čemu má opravdu věřit a co má opravdu dělat a podle toho to u nás vypadá.
Není divu, když virus covid-19 kromě pár výzkumníků nikdo z nás neviděl, a přesto o něm všichni mluví, píšou a sestavují
různé tabulky, ve kterých se už i matematicky zdatný občan ztrácí. Proto i o jeho šíření panují různé názory, a nakonec
se vše nechává na vládě, ale ani ta nemá dost informací a opravdových odborníků, aby dokázala vše kolem covidu-19
veřejnosti dostatečně vysvětlit a tím obhájit svá razantní opatření, takže čelí neustálým, ať už oprávněným či neopráv-
něným atakům občanů.
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Gompertzova křivka
Ve skutečnosti vývoj biologických i spo-

lečenských procesů v čase mnohem lépe vy-
stihují logistické křivky (tzv. „S-křivky“, viz
graf č. 2), které mají jednak svůj inflexní bod
(kdy se změní zrychlování růstu oproti ex-
ponenciální křivce v jeho zpomalování –
dolní vodorovná čára), podle kterého jsou
symetrické, a dále jsou typické tím, že jsou
ve svém růstu na konci omezeny svojí mezí
nasycení, ke které se limitně blíží, ale nikdy
ji nedosáhnou (horní vodorovná čára).
Pouze na svém počátku jsou skoro totožné s
exponenciální křivkou.

Speciální nesymetrickou „S-křivku“ (není
souměrná dle inflexního bodu neboli tvar je-
jího počátku se liší od tvaru jejího ukončení,
je totiž mírně jakoby posunutá vlevo – viz
graf č. 3) již před 200 roky popsal britský ma-
tematik a demograf Benjamin Gompertz
(1779-1865) rovnicí    (kde a je mez saturace,
c koeficient růstu, b, c jsou záporná čísla a e
Eulerovo číslo e = 2.71828…).

Ta byla podle něj nazvána Gompertzovou
funkcí a je používaná k extrapolaci časových
řad s mezí saturace (nasycení) a pomalejším
počátečním a koncovým růstem a s většinou

hodnot za inflexním bodem, takže běžně se
ve světě využívá i nyní např. pro případ šíření
nákazy chřipkou. A protože covid-19 se šíří
podobným způsobem jako chřipka, tak je
možné minimálně její graf použít pro názor-
nou demonstraci možných variant šíření
covid-19 a možností jejich ovlivnění našimi
chtěnými či nechtěnými zásahy.

Proto jsem vytvořil graf č. 4 (viz následu-
jící strana), na kterém prezentuji šíření co-
vidu-19 dle Gompertzových křivek dvěma
možnými scénáři – první je naprosto kata-
strofický (tedy když se nechá jeho šíření
volný průběh a všichni obyvatelé onemocní

covidem do 3 měsíců), druhý je limitován
plným využitím maximálních možných ka-
pacit našeho zdravotnictví (kdy při podstat-
ných restrikcích by se podařilo prodloužit
dobu nákazy všech obyvatel na dvojnásobek,
tedy na půl roku). Z toho vyplývá, že žádou-
cím stavem je tedy pokud možno ještě vyšší
prodloužení doby nákazy, a bohužel i s ní
spojené ještě přísnější restrikce obyvatel i na-
šeho hospodářství.

Předem upozorňuji, že uvedený graf není
skutečným modelem naší současné situace,
protože k vypočtení všech potřebných koefi-

cientů takové křivky nemáme zmapované
dostatečně dlouhé naše minulé období a ani
případné zkušenosti z chování tohoto viru v
minulých letech a v jiných státech a ani do-
statek současných relevantních dat. Tento
graf tedy pouze demonstruje obecné chování
a trendy šíření covid-19 ve 2 různých časo-
vých obdobích (12 týdnů a 25 týdnů, tedy
čtvrt a půl roku) a je aplikován na počet oby-
vatel ČR (cca 10 mil.) a na očekávané maxi-
mální kapacity lůžek našeho zdravotnictví
(včetně obsluhujícího personálu).

Výsledky je třeba rozdělit na 2 části – na
ekonomickou a zdravotní neboli na část tý-
kající se počtu dočasně práce neschopných
obyvatel ze 7 milionů našich obyvatel v pra-
covním procesu, kteří se budou léčit doma,
a na cca 3 milionu starobních důchodců či
mladších obyvatel, ale nemocných jinými zá-
važnými chorobami, než je covid-19, kteří
pro své léčení budou potřebovat specializo-
vanou péči na nemocničních lůžkách.

Z grafu pod časovou osou vyplývá, že při
katastrofickém (modrém) scénáři bude
zhruba v 5. týdnu od počátku pandemie
kolem 3 milionu nemocných, a když ode-
čteme nepracující důchodce, tak v pracovní
neschopnosti se bude doma léčit 2,25 milio-
nu pracujících z celkových 7,5 milionů, tedy
30 %. Tohle by šlo ekonomicky ještě zvlád-
nout, byť s velkými potížemi. Co bychom ale
určitě nezvládli, je počet hospitalizovaných,
kterých bývá kolem 8 % z aktuálně nemoc-
ných, tedy 180 000 počítáno za týden léčby,
a jak víme, tak předseda krizového štábu by
byl rád, když bude mít během několika
týdnů k dispozici alespoň 10 000 lůžek! A
protože úmrtnost těchto těžce nemocných
přes veškerou nemocniční péči je kolem 
20 %, tak z těch 10 000 šťastných, kteří budou
týden hospitalizováni, jich zemře jen cca
2000, ale z těch zbývajících 170 000 jich bez
hospitalizace a lékařské péče někde na
chodbě či doma zemře během týdne mini-
málně 90 %, tedy dalších 153 000, tedy do-
hromady cca 155 000 za jediný, byť nejhorší
týden! Za celých 12 týdnů, tedy 3 měsíce lze
očekávat přes 300 000 zemřelých, převážně
starých či nemocných občanů (tedy každý
desátý!), kteří by při dostatečné zdravotní
péči a hospitalizaci zde mohli s námi ještě
minimálně pár let být.

Graf č. 2: Logistická křivka

Graf č. 3: Gompertzova křivka
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Podstatně jiná je situace při zeleném scé-
náři, tedy při prodloužení pandemie na dvoj-
násobek, tedy 25 týdnů, či chcete-li půl roku.
Celkový počet nemocných v nejhorším 12.
týdnu nepřesáhne 600 000 (tedy pětkrát
méně, než při katastrofickém scénáři), z toho
je cca 450 000 pracujících, kteří se budou
léčit doma (tedy pouhých 6 %), průměrný tý-
denní počet hospitalizovaných v nejhorších
týdnech by neměl překročit 48 000, což je
sice více než očekávaný počet lůžek (ale tou
dobou po 3 měsících se už počet lůžek asi
navýší a využijí se haly, hotely, stadiony), ale
především počet těžkých případů, které se
neobejdou bez intenzivní lékařské péče by
byl v nejhorším týdnu cca 12 000, tedy
zhruba tolik, kolik bude k dispozici lůžek v
nemocnicích. Z nich sice přes veškerou péči
cca 8000 pacientů zemře (a v součtu za
ostatní měsíce celkem cca 30 000), ale je to
řádově méně (jen každý stý důchodce!), než
při tom prvním katastrofickém scénáři.

Co tedy musíme dělat?
Z grafu č. 4 plyne, že jediným 100% opa-

třením, které může zabránit šíření viru, je

100% zamezení vzájemných kontaktů a vir
pak sám vyhyne. To je sice dobrá rada, ale na
úrovni rady doktora, který na dotaz pa-
cientky, co má dělat, aby měla prsa kolmo k
tělu, jí poradí, aby chodila po „čtyřech“. Tedy
rada sice pravdivá, ale trvale neuskutečni-
telná.

Dalšími možnými opatřeními pro ome-
zení covidové pandemie je očkování či
účinná léčba neboli že tu nemoc vůbec ne-
dostaneme, a pokud ano, tak si vezmeme pi-
lulku a za pár dní budeme zase fit. Na to si
však ještě budeme muset možná i pár let
počkat.

Co je ale možné uskutečnit ihned, a je to
již po mnoho let úspěšně vyzkoušeno, takže
nemá smysl o tom pochybovat, je postupovat
podobně jako dosud postupujeme každo-
ročně u chřipky, která má podobný způsob
šíření. Je tedy na nás všech, co nejvíce snížit
možnost přenosu tohoto viru.

Na prvním místě je tedy okamžité do-
časné maximální omezení vzájemných kon-
taktů (osobní lockdown), a to především u
starých, zvláště pak těch nemocných, ale i
mladších nemocných lidí (obezita, cukrovka,

srdeční choroby apod.). A i ti mladí a zdraví
nám v tom mohou výrazně pomoci, protože
čím méně jich bude covid-pozitivních, tím
bude i menší pravděpodobnost, že nakazí
někoho z té výše uvedené skupiny. 

Nevím sice přesně, co je na druhém
místě, ale vím, co je na dalších místech bez
určení pořadí, která mají jedno společné:
tam, kde nutně dochází ke vzájemným kon-
taktům, zamezit existenci či přenosu viru na
co nejnižší úroveň. Je to podobné, jako u
oplodnění – na oplodnění vajíčka stačí je-
diná spermie, ale pokud muž není schopen
dodat do pochvy ženy najednou alespoň 10
milionů spermií, je prakticky neplodný.
Takže platí, že jeden vir = žádný vir, stovky
virů už ale mohou být průšvih. 

Proto:
a) všude tam, kde to má význam (jsme-li v

blízkosti jiné osoby) zásadně nosit roušky!
Když to funguje u chřipky již stovku let,
tak to určitě musí fungovat i u covidu.
Není tedy co řešit. Navíc existuje hypo-
téza, že rouška sice nezabrání zcela infekci,
ale zmenší množství, tedy dávku viru, a
tak se zvýší množství lidí, u kterých se
může vyvinout imunita, aniž onemocní.
Její autoři spekulují, že by efekt roušek
mohl napodobovat nejstarší doloženou
metodu ochrany proti pravým neštovicím,
kdy již v 10. století v Číně bylo prý použí-
váno vdechování usušených neštovičných
strupů, obsahujících především neaktivní
viriony. Tato metoda se v některých přípa-
dech osvědčila (např. právě u varioly – ne-
štovic, kde byla úmrtnost až 50 % a nyní je
zcela vymýcena) a proto se nazývá varioli-
zace. Na druhé straně, pokud se včas rou-
ška nemění či nedezinfikuje, tak naopak
může zvyšovat množství vdechovaných
ostatních bakterií či virů, což může způso-
bovat problémy některým oslabeným je-
dincům, ale to již naštěstí umíme léčit.

b) je-li možnost, dezinfikovat si ruce a pří-
padně i předměty kolem sebe. Vir covidu-
19 se udrží na rukou až 9 hodin, zatímco
virus chřipky jen 2 hodiny. A není třeba
hned na všechno všude sahat. Já například
když jdu nakupovat do hypermarketu, tak
mám vlastní látkovou tašku, před poklad-
nou její obsah vysypu na pás a po zapla-
cení zase zboží vrátím do tašky, takže na

Graf č. 4: možné scénáře 

Vysvětlivky: 
Horní modrá křivka předpokládá katastrofický scénář, tedy absenci všech ochranných opa-
tření a počítá proto s tím, že se do 3 měsíců nakazí všichni obyvatelé ČR. Udává aktuální počet
nemocných covidem, spodní modrá křivka udává aktuální počet vyléčených (je proto posu-
nutá o 7 dní léčby), jejich rozdíl je pak vynesen pod vodorovnou časovou osu jako aktuální
počet práce neschopných obyvatel.
Horní zelená křivka předpokládá podstatná omezení šíření koronaviru, proto končí o další
3 měsíce dále (půl roku od začátku, kdy projdou nákazou všichni obyvatelé ČR) a udává ob-
dobně aktuální počet nemocných, spodní zelená křivka je opět posunuta o týden léčby a
udává aktuální počet vyléčených a rozdíl obou křivek udává pod vodorovnou časovou osou
obdobně aktuální počet práce neschopných obyvatel při tomto prodlouženém scénáři.
Červená plocha udává počet hospitalizovaných.
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ochmataný vozík nemusím vůbec sahat.
A pokud nemáme vydezinfikované ruce,
tak si raději nesahejme k obličeji a neus-
nadňujme tím virům cestu do plic.

c) pokud musíme být s někým společně v
místnosti, tak větrejme! Nárazově a po-
řádně otevřít na pár minut okna, aby co
nejvíce možných virů vypadlo oknem ven,
průběžné větrání tzv. ventilačkou tak
účinné není.

d) podobně jako na podzim si zvyšujeme ob-
ranyschopnost našeho organismu proti
chřipce zvýšeným podáváním rozumné
dávky vitamínu C, tak si letos přidejme i
vitamín D. V létě ho můžeme získat i slu-
níčkem, ale v zimě ho máme deficit. Pů-
sobí částečně i proti covidu, a není drahý
a jeho podáváním v doporučeném množ-
ství nemáme co zkazit.
Pokud se budeme držet výše uvedených

doporučení, tak se i koronavir bude způsobně
chovat dle výše uvedených Gompertzových
křivek a společně ho určitě zvládneme.

Dodatek k ekonomice
Jako vystudovaný národohospodář dobře

vím, že není možné ani za současného těž-
kého stavu rozhazovat peníze ze státního
rozpočtu, ale naopak je nutné okamžitě
utáhnout opasky pro všechny obyvatele,
firmy ale i státní instituce. Chvíli je sice

možné žít na dluh, ale pak bude nutné, aby
ho někdo splatil, a rozhodně nikdo nebude
čekat, že to udělají naše vnoučata – to je zá-
sadní omyl. Celosvětová ekonomika přece
nemůže dlouhodobě fungovat na dluh. Co se
někomu dá, to se musí jinému vzít. Takže ta-
kové situace tu již byly a jsou - Argentina,
nyní Řecko, Španělsko, které kdyby nebylo
Evropské unie, tak by už dávno zbankroto-
valy a inflace by se v nich počítala na stovky
procent. A protože současná pandemie se
týká celé EU, tak už záhy nebude možné toto
přelévaní peněz, ani půjčování si peněz na

světových trzích za levný úrok, jak jsme to
dělali dosud, a nastane nevyhnutelně silná
inflace, která tu nerovnováhu drastickým
způsobem zhojí (a proto někteří naši bystří
občané se už v předstihu zbavují hotových
peněz – jen za poslední 3 dny jsem měl opa-
kovaně v poštovní schránce nabídky „Vykou-
pím jakoukoliv nemovitost! V hotovosti!
Tel…). A současně budou padat vlády, ne-li
něco horšího, protože druhou možností je už
jen vojenské řešení této nerovnováhy, což si
určitě nikdo z nás nepřeje. Je tedy na každém
z nás, zamyslet se nad tím, a především sami
nad sebou, co vše můžeme udělat pro to, aby
naše budoucí vlády nemusely našim dětem a
vnoučatům slibovat jako před více než 100
lety americký prezident eodore Roosevelt
(a po něm před 60 lety i britský premiér
Winston Churchill), „krev, dřinu, slzy a pot.“

Proto se chovejme v následujících dnech,
týdnech a měsících ve smyslu citátu bývalého
amerického prezidenta J. F. Kennedyho: „Ne-
ptejte se, co vaše vlast může udělat pro vás, ale
co vy můžete udělat pro ni“. Dodržování výše
uvedených opatření je to nejmenší a nejsnazší
co může každý z nás udělat pro naši vlast!

O autorovi:
JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura se zabýval modelováním společenských procesů od konce 70tých let nejprve
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GIE 21, VOLTY, TZB Haustechnik, MM průmyslové spektrum a dalších, kde jeho články patří k nejčtenějším. Matematiku
studoval na Matematicko-fyzikální a Pedagogické fakultě UK v Praze, právo na Právnické fakultě UK v Praze, obor ná-
rodohospodářské plánování vystudoval na Národohospodářské fakultě a obor ekonomickomatematické výpočty na
Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. Ukončení CSc. v ČSAV mu bylo znemožněno z politických důvodů.

tento a jiné zajímavé články od tohoto autora naleznete také na www.volty.cz, které jsou od tohoto roku v novém přehlednějším stylu.

Měchura
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Norská firma plánuje vý-
stavbu výrobní linky na li-
thium-sirné baterie s využitím
patentu českého vědce
V Norsku vyroste v nejbližších letech nová
továrna na výrobu baterií o celkovém vý-
konu 32 GWh. Její součástí má být i první
prototypová výrobní linka na lithium-sirné
baterie, které využívají patentu českého . . .
Datum: 4.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Zájem domácností o solární
panely během COVIDu rostl.
Roste i apetit firem, ale pro ně
chybí stabilní podpora
Během prvních osmi měsíců letošního roku
vzniklo více než 2 700 nových střešních
solárních elektráren na rodinných a byto-
vých domech. to je stejné množství jaké
se postavilo během celého minulého . . .
Datum: 10.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Stäubli: nová produktová
řada CombiTac direqt
Stäubli Electrical Connectors představuje
první sérii zcela nové generace modulár-
ních konektorů, která umožňuje kombina -
ci různých typů konektorů pro silovou
elektřinu, signály a pneumatická napojení
v manuálních i automatizovaných aplika-
cích s životností až 10 000 spojovacích . . .
Datum: 5.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Kopřivnická TATRA TRUCKS
zmodernizovala osvětlení.
Roční provozní náklady kles-
nou o 83 % a téměř 10 mil. Kč
automobilka tatra trUCKS si ke 170. vý-
ročí založení dala dárek v podobě 3 000
nových svítidel v celkem sedmi výrobních
halách. Díky modernizaci za 55 mil. Kč se
provozní nákl. na osvětlení sníží o 83 % . . .
Datum: 11.10.2020                     ) více na www.volty.cz

ELKOV elektro multioborový
velkoobchod pro profesionály
i domácí kutily
ElKoV elektro působí na trhu s elektroin-
stalačním materiálem a svítidly téměř 30
let. Se sítí 29 provozoven po celé Čr, ob-
ratem přes 3 mld. Kč, 500 zaměstnanci a
více než 20 000 zákazníky patří mezi nej-
větší firmy ve svém oboru . . .
Datum: 6.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Dlouhá cesta k inteligentním
napájecím systémům
Co si představit pod pojmem „selektivní
monitoring kanálů“? odborníci, kteří strá-
vili hodiny při odstraňování závad stroje,
to moc dobře vědí. Nákladné je to ze-
jména u složitých systémů, u kterých spí-
nané zdroje napájení elektronicky
regulují napětí a proud na výstupu . . .
Datum: 12.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Přesnější a kvalitnější těsnění:
HENNLICH využívá novou
technologii
Přesnější těsnění s minimální deformací –
to jsou jen dva z několika důležitých pří-
nosů nové výrobní technologie, kterou
začala při výrobě těsnění používat strojí-
renská firma HENNlICH. technologie je
postavena na děrování materiálu . . .
Datum: 13.10.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Siemens uvádí na trh moderní
cloudové PLM řešení Team-
center X jako službu
teamcenter X je Software as a Service
(SaaS) řešení umožňující výrobním spo-
lečnostem všech velikostí rychle imple-
mentovat, škálovat a integrovat
špičkovou technologii pro správu život-
ního cyklu produktu (PlM) . . .
Datum: 7.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Přesné měření hladiny pro
čistší výrobu elektřiny
Dosavadní metody měření hladiny v par-
ních bubnech elektráren pomocí tlakové
diference a elektrické vodivostí nahrazuje
přesnější radarová technologie. tlak na
zpomalování změny klimatu a s tím sou-
visející čím dál větší podíl obnovitelných
zdrojů energií při výrobě elektřiny . . .
Datum: 8.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens představuje novou
verzi firmwaru pro optické
čtečky s licencí Pat-Genius
Funkce Pat-Genius umožňuje činnost
programů s dílčími úkoly, jako jsou roz-
poznávání objektů, pozic, textu, ověřo-
vání přítomnosti a kontrolu dokončení.
Navíc umožňuje rychlé a spolehlivé po-
užití aplikací jako jsou pick & place . . .
Datum: 9.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Ode dneška je levnější 
elektřina i plyn
ČEZ jako první energetika v Česku po ně-
kolika letech sníží cenu elektřiny pro fixo-
vané i nefixované produkty. Výrazná sleva
čeká na české domácnosti u ČEZ i v pří-
padě plynu. Ceníky na dobu neurčitou
klesnou v průměru o 9 % u elektřiny a o
11 % u plynu . . .
Datum: 1.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Novinka: Materiál BradyGrip™
– potisknutelná svorka na kabely
rychlou a spolehlivou identifikaci kabelů
máte nyní díly partnerství značek Brady a
VElCro® Brand na dosah ruky. Brady-
Grip™ – potisknutelná svorka na kabely je
jediným řešením svého druhu, které
umožňuje snadný tisk a umístění identifi-
kace na svazky kabelů . . .
Datum: 2.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Jediné volty, které jsou vidět . . .

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

®
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ALMEMO® Měřicí systém
Pouze jeden měřicí přístroj
pro všechna čidla
Systém alMEMo® sestává z měřicího pří-
stroje alMEMo® a z inteligentních připo-
jitelných konektorů alMEMo® pro pří-
slušný snímač. K dispozici jsou nejrůz-
nější provedení přístrojů od 1-kanálo-
vého měřicího přístroje až po zařízení . . .
Datum: 16.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens jako první získal 
certifikaci AeroMACS
Společnost Siemens rozšířila své portfolio
produktů a řešení z oblasti průmyslové
komunikace o základnové stanice (z angl.
base station) a klientské stanice (z angl.
subscriber unit) řady ruggedcom WIN s
certifikátem aeroMaCS – letecký mobilní
letištní komunikační systém . . .
Datum: 22.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Lifesize kupuje Kaptivo, in-
ovátora v oblasti digitálních
kolaborativních řešení
Specialista na videokonference, společ-
nost lifesize, neustále hledá nové způ-
soby, jak zjednodušit a lépe definovat
proces komunikace. . V době, kdy se mož-
nost jednotlivce připojit se živě takřka 
z jakéhokoliv místa stává nezbytným . . .
Datum: 17.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Nové generace spínaných na-
pájecích zdrojů XLG pro LED
S rostoucím objemem lED aplikací po-
stupuje vývoj jejich napájení doplněním
standardních typů napěťových a proudo-
vých zdrojů třetím typem – zdrojem kon-
stantního výkonu. Dle specifik použití vy-
hovují rozdílným typům svítidel spínané
zdroje různého provedení, parametrů . . .
Datum: 23.10.2020                     ) více na www.volty.cz

ČVUT přiblížilo výstavbu chyt-
rých energetických mikrosítí
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUt vyvinulo pro společnost
Grideo inteligentní předávací místo ener-
getické infrastruktury, které bude hrát důle-
žitou roli při rozvoji chytrých energetic-
kých mikrosítí v České republice. Zařízení
úspěšně prošlo testy a bude nabízeno . . .
Datum: 18.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Matematický model od ČVUT
kontroluje ztráty v síti centra-
lizovaného zásobování teplem
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUt dokončilo a otestovalo
v rámci smluvního výzkumu pro ČEZ tep-
lárenská matematický model, který při-
spěje k lepší kontrole stavu sítě centrali-
zovaného zásobování teplem . . .
Datum: 24.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Mobiliář Levitee získal titul
pro nejlepší inovace
Cílem soutěže organizované společností
PowerHUB, Pardubickým podnikatelským
inkubátorem a dalšími partnery bylo vy-
hledat nové podnikatelské projekty, po-
skytnout jim příležitost zkonzultovat svá
řešení a získat nové zkušenosti i případné
obchodní partnery a investory . . .
Datum: 25.10.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

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
technologie a procesy, které zrychlily vý-
robu, snížily náklady a eliminovaly zmet-
kovitost. Celý článek by mohl být doplněn
obrázky s detaily provedení, grafem . . .
Datum: 19.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Boom Supersonic představuje
svůj prototyp komerčního
nadzvukového letadla
americká letecká společnost Boom Su-
personic o které jsme vás informovali již v
roce 2016  představila své demonstrační
letadlo XB-1, které společnost do konce
tohoto desetiletí plánuje komerčně nasa-
dit. Boom zahájí testování XB-1 z letiště . . .
Datum: 20.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Blíže k tělu si můžete 
pustit i multimetr
Představa tradičního multimetru se sto-
jánkem není zlá, nemusí ale vyhovovat
úplně každému. a pokud ano, určitě ne
za všech okolností. Pracovní podmínky se
totiž rychle mění a jedno univerzálně na-
vržené zařízení zkrátka nemusí stačit. Do-
konce ani tehdy, bude-li oplývat řadou . . .
Datum: 21.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Displeje pro různá zařízení 
– jaký vybrat
Displej je základní zobrazovací platfor-
mou pro elektronická zařízení, jež může
využívat řadu různých zobrazovacích
metod. V jemné elektronice a mikroelekt-
ronice se displej využívá jako běžná pro-
gramovatelná součástka, která umožňuje
přímé napojení na programovatelnou . . .
Datum: 14.10.2020                     ) více na www.volty.cz

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 vý-
robu ještě jiný druh činnosti. Své o tom ví
i Ing. lukáš Bejvl, ředitel výrobní divize . . .
Datum: 15.10.2020                     ) více na www.volty.cz
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Přihlašte se na live webináře 
v rámci virtuálního Strojíren-
ského veletrhu!
Současná doba nepřeje osobním setká-
ním, proto jsme se rozhodli připravit sérii
zajímavých webinářů, které proběhnou
již v příštím týdnu. rezervujte si své místo
již nyní a nepřijdete o žádnou z inspirativ-
ních informací! . . .
Datum: 28.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Měření a zkoušení 
s Conrad Electronic
Ve své čtvrté a poslední B2B kampani v roce
2020 se společnost Conrad Electronic za-
měřila na klíčovou oblast profesionální
elektrotechniky – na měřicí a zkušební
techniku. Podnikatelé zde mohou profito -
vat ze široké nabídky produktů renomo -
vaných výrobců a z celé řady nabídek . . .
Datum: 3.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Platforma Mendix pro vývoj
aplikací a snadný přístup 
k podnikovým datům
Společnost Siemens zařadila do svého
portfolia novou low-code platformu
Mendix™, která usnadňuje vývoj aplikací
a pomáhá zákazníkům napříč průmyslo-
vými odvětvími vyvíjet individualizovaná
řešení pro podporu „data-driven“ . . .
Datum: 29.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens připojil řídicí systém
Logo! do cloudu pro lepší 
získávání dat
Siemens představuje novou verzi logického
modulu Siemens logo! 8.3, která nově na -
bízí přímé připojení do cloudu. Programo -
vací prostředí logo! Soft Comfort 8.3 navíc
přináší novou aktualizaci pro konfiguraci
cloudu přes amazon Web Services . . .
Datum: 4.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Unikátní privátní gymnázium
v Moskvě s vlastním divadlem
i planetáriem, skla do budovy
dodala Guardian Glass
laboratoře s 3D tiskárnami, divadlo, na-
hrávací a fotografické studio, robotická
laboratoř, planetárium a vlastní plavecký
bazén. Svým vybavením se může rovnat
špičkovým vysokoškolským kampusům . . .
Datum: 30.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Energetici zahájili moderni-
zaci rozvodny v Lískovci, 
investují téměř 400 milionů
Společnost ČEZ Distribuce zahájila mo-
dernizaci strategické rozvodny lískovec,
která napájí nejen Frýdek-Místek a část
Beskyd, ale také velké průmyslové firmy 
v regionu od Biocelu Paskov až po nové
společnosti sídlící v mošnovské zóně . . .
Datum: 5.11.2020                     ) více na www.volty.cz

ČEPS nacvičovala likvidaci 
havárie transformátoru
Ve středu 4. 11. 2020 proběhlo v transfor-
movně 400/110 kV Horní Životice společ-
nosti ČEPS cvičení zaměřené na likvidaci
havárie transformátoru. Jeho cílem bylo
prověření vzájemné součinnosti pracov-
níků provozovatele přenosové soustavy,
jednotek hasičského záchranného . . .
Datum: 6.11.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Probíhá realizace klinických
studií s využitím telemedicín-
ského systému
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUt se podílí na záměru
provést pilotní a následně plnohodnotné
klinické studie založené na sběru dat z
běžného života lidí trpících chronickými
chorobami. Pro tento účel je využíván . . .
Datum: 31.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Největší pokles oxidu uhliči-
tého: Data v reálném čase
ukazují obrovský dopad
COVID-19 na globální emise
Zatímco pokračující pandemie Covid-19
nadále ohrožuje miliony životů po celém
světě, v první polovině roku 2020 došlo k
nebývalému poklesu emisí Co2 . . .
Datum: 1.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Snadný monitoring teplot díky
samolepicím RFID etiketám
Brady Corporation nabízí nové etikety
rFID pro sledování teploty, které umož-
ňují bezdrátové odečty a sledování tep-
loty u široké škály prostředků, zařízení,
strojů, rozvaděčů, kabelů a konstrukcí.
Pro podporu informovaného a aktivního
rozhodování lze ohebné chytré etikety . . .
Datum: 2.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Zralé řešení pro výrobu sýrů
Švýcarská společnost Kaesaro používá
pro připojení senzorů a pohonů ke svým
robotickým zařízením v sýrařských skle-
pích konektory F&B Pro od Murrelektro-
nik, přičemž s výhodou využívá možností
jejich snadného čištění a delších inter-
valů údržby. Zrání je při výrobě sýra důle-
žitým procesem . . .
Datum: 26.10.2020                     ) více na www.volty.cz

ČEZ prodala rumunská aktiva
londýnskému investorovi
Macquarie Infrastructures
and Real Estates
Prodej zahrnuje celkem sedm společ-
ností, mj. distribuční společnost, prodej
energií a větrný park Fântânele Cogealac.
Vypořádání transakce podléhá schválení
evropského antimonopolního úřadu . . .
Datum: 27.10.2020                     ) více na www.volty.cz

Jediné volty, které jsou vidět . . .

S napětím sledujeme nejnovější trendy 
a proud informací posíláme k vám…
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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. června 2021 
mailem na: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište 
“TAJENKA WRAP UP“. 

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

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme
dne 1. července 2021 na portálu

www.wrapup.cz/clanky

Tajenka: Váš oblíbený portál Volty.cz... (dokončení v tajence)

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna

Ceny pro úspěšné luštitele 
dodala firma
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HENNLICH dodává mobilní
jednotku pro dezinfekci 
vnitřních prostor
Novou mobilní jednotku, která dokáže
účinně dezinfikovat uzavřené prostory a
omezit tak například šíření koronaviru,
začala na domácí trh dodávat litoměřická
strojírenská firma HENNlICH. Zařízení vy-
rábí velmi jemnou „suchou“ mlhovinu . . .
Datum: 9.11.2020                     ) více na www.volty.cz

COVID-19: mýty a fakta 
a co musíme dělat
Naše společnost je rozpolcená, protože
neví, čemu má opravdu věřit a co má
opravdu dělat a podle toho to u nás vy-
padá. Není divu, když virus covid-19
kromě pár výzkumníků nikdo z nás nevi-
děl, a přesto o něm všichni mluví, píšou a
sestavují různé tabulky, ve kterých se . . .
Datum: 15.11.2020                     ) více na www.volty.cz

ABB dodá Volkswagenu 800
průmyslových robotů, které
budou využity na výrobu no-
vých elektromobilů
Hannoverský závod právě prochází mo-
dernizací. Už v roce 2022 by právě tady
měla být zahájena výroba elektromobilů
série ID.Buzz Van. aBB roboty budou in-
stalovány v karosárnách, kde se budou . . .
Datum: 10.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Vláknový popisovací laser 
s výkonem 20 W
lP-rV – nový 20 W vláknový laserový sy-
stém s velmi krátkým pulsem je ideální
pro popis nejrůznějších materiálů. od
podsvícených přepínačů pro automobily,
přes elektronická zařízení, zdravotnické
aplikace až po kovové součástky nebo
plastové výlisky. lP-rV dosahuje pulsu . . .
Datum: 16.11.2020                     ) více na www.volty.cz

PROFINET je dnes pro urychle -
ný a velkoobjemový sběr dat
u strojních zařízení nutností
asi každý, kdo se pohybuje ve strojíren-
ství, se setkal nebo slyšel o obráběcích
strojích českého výrobce, firmy trIMIll,
a.s. trIMIll se specializuje hlavně na vý -
voj, konstrukci, montáž a uvádění do pro-
vozu portálových obráběcích center. . .
Datum: 11.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Zařízení z VUT pomůže jader-
nému výzkumu. Vědci chtějí
zvyšovat jadernou bezpeč-
nost a předcházet haváriím
jako ve Fukušimě
Vědci z brněnské techniky spustili novou
experimentální smyčku pro výzkum v ob-
lasti jaderné energetiky. Díky ní mohou . . .
Datum: 17.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Nové vysokofrekvenční ra-
dary zajišťují spolehlivé údaje
i v náročných podmínkách
Siemens rozšiřuje řadu Sitrans lr100 
a představuje dva nové radarové vysílače
s frekvencí 80 GHz. tyto vysokofrekvenční
kompaktní vysílače poskytují rozsáhlé 
a spolehlivé měření i v nejnáročnějších
podmínkách. Navíc jsou rychle . . .
Datum: 18.11.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Společnost Eaton zahajuje in-
tenzivní nábor pracovních sil
za účelem urychlení energe-
tické transformace v budovách
Společnost Eaton, zabývající se řízením
energie, ohlásila významné investice za-
měřené na energetickou transformaci v
budovách, včetně plánovaného náboru
více než 300 lidí do roku 2025, aby tak . . .
Datum: 12.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Dell Technologies představuje
nové servery PowerEdge XE
Nové schopnosti serverů Dell EMC Powe-
rEdge a softwarových řešení openMa-
nage pomáhají podnikům zvýšit tempo
inovací díky škálovatelné, propojené a
spolehlivé infrastruktuře a nástrojům. Nově
navázaná spolupráce na vývoji kódu se
společností Splunk pomůže podnikům . . .
Datum: 13.11.2020                     ) více na www.volty.cz

ČVUT vyvíjí bytové domy 
z dřevěných panelů s betono-
vou nosnou konstrukcí
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUt se podílí na projektu tiCo,
který bude využívat výhod prefabrikace
při výstavbě bytových domů a spojovat
silné stránky dvou běžně používaných sy-
stémů – nosného železobetonového . . .
Datum: 14.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Covid-19 komplikuje provoz firem.
Jak připravit pracoviště tam, kde
není možný home office?
Vláda koncem října nařídila, aby zaměst-
navatelé využívali práci na dálku, pokud ji
zaměstnanci mohou vzhledem k charakte -
ru práce a provozním podmínkám vyko-
návat v místě bydliště. Home office ale na
mnoha pracovištích plošně realizovat . . .
Datum: 7.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Nejkompaktnější elektrokolo-
běžka NinebotAir T15E Powe-
red by Segway je konečně na
českém a slovenském trhu
Největší světový producent elektrokolo-
běžek a lídr v osobní elektromobilitě spo-
lečnost Segway-Ninebot uvádí na český a
slovenský trh nový model elektrické kolo-
běžky pod typovým označením air t15E . . .
Datum: 8.11.2020                     ) více na www.volty.cz
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VUT po více než 70 letech 
vrátilo čestný doktorát Janu
Antonínu Baťovi
Náprava historických křivd někdy trvá de-
kády, důkazem může být znovuobnovení
čestného titulu doktor technických věd
pro Jana Antonína Baťu, který o svůj titul
dr.h.c. přišel z politických důvodů v květnu
1948. Vědecká rada VUT v pátek 20. 11. . .
Datum: 21.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Snadný energetický manage-
ment: Sonda proudu a napětí
pro 2vodičovou průchozí svorku
Nová sonda proudu a napětí WAGO (855-
951/250-000) je inovativní přístroj, který
rozšiřuje naše portfolio techniky pro mě-
ření proudu a energie. Spojení této nové
sondy proudu a napětí s 2vodičovou prů-
chozí svorkou WAGO tvoří ideální základ . . .
Datum: 27.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Podaří se zpomalit zkracování
telomer? V Izraeli zkoušejí HBOT
Nová studie z Tel Avivské univerzity (TAU)
a Shamir Medical Center v Izraeli nazna-
čuje, že hyperbarická léčba kyslíkem
(HBOT) u zdravého dospělého člověka
může nejen zastavit stárnutí krevních
buněk, ale dokonce i zvrátit proces stár-
nutí. V biologickém smyslu dokonce . . .
Datum: 22.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Masarykova univerzita spo-
lečně s ČVUT a VUT založily
nový ústav zaměřený na ky-
berbezpečnost
Tři přední české vysoké školy – Masary-
kova univerzita, České vysoké učení tech-
nické v Praze a Vysoké učení technické v
Brně – se dohodly na prohloubení spolu-
práce v oblasti kyberbezpečnosti . . .
Datum: 28.11.2020                     ) více na www.volty.cz

První průmyslový 5G router
Společnost Siemens uvádí na trh první
průmyslový 5G router pro připojení prů-
myslových aplikací k veřejné 5G síti. Nový
modul bude zákazníkům k dispozici již na
jaře 2021. Řešení Siemens Scalance
MUM856-1 umožňuje vzdálený přístup k
průmyslovým aplikacím, jako jsou stroje
nebo technologické linky včetně řídicích
systémů a dalších zařízení . . .
Datum: 23.11.2020                     ) více na www.volty.cz

ČEPS zprovoznila novou za-
pouzdřenou rozvodnu Vítkov
Provozovatel přenosové soustavy dokon-
čil výstavbu nové zapouzdřené rozvodny
GIS 420 kV Vítkov, transformátoru T402 a
nové venkovní rozvodny 110 kV pro vy-
vedení transformace do rozvodny 110 kV
společnosti ČEZ Distribuce. Akce probě -
hla v návaznosti na výstavbu nového . . .
Datum: 29.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Maximální bezpečnost při nej-
vyšší rychlosti: Jednokanálové
elektronické jističe EPSITRON®
Nové moduly se pyšní šířkou pouze 6 mm
(0,236″), která z nich dělá nejtenčí elekt-
ronické jističe aktuálně dostupné na trhu.
Jsou asi o 66 % menší než běžné instalační
jističe, takže vám zejména při použití ve
skříňovém rozvaděči ušetří ještě víc . . .
Datum: 30.11.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Eaton představuje špičkový
UPS Eaton 93PM druhé gene-
race s novými funkcemi a nej-
nižšími celkovými náklady na
vlastnictví (TCO) v rámci prů-
myslového odvětví
Modulární a škálovatelné provedení UPS
je flexibilnější, účinnější a nákladově . . .
Datum: 24.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Bezpečné síťové propojení
pro budoucnost: Nový 16por-
tový průmyslový switch Wago
Stále rozsáhlejší síťové propojení různých
systémů v průmyslovém prostředí i bu-
dovách zvyšuje zájem o ještě výkonnější
switche s větším počtem portů pro Ether-
net. Ideální řešení představuje nový
16portový průmyslový switch WAGO . . .
Datum: 25.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Počítání lidí v ob-
chodě, autobusu nebo na hřišti
Detekci zajistí senzory na principu trian-
gulačního měření, které rozpoznávají ob-
jekt nezávisle na barvě, materiálu a
povrchové struktuře. Tyto detekční prvky
poskytují data o počtu vstupujících i od-
cházejících „objektů“ centrální jednotce
včetně data, času, lokace či dalších . . .
Datum: 26.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Nabídka společnosti Eaton 
se začíná vybarvovat díky 
flexibilní škále signalizačních
prvků s novými vícebarev-
nými LED signálkami (MCI)
Při použití kompaktního vícebarevného
LED prvku jsou kabely, konektory a pouz-
dra již integrovány, trvale nainstalovány . . .
Datum: 19.11.2020                     ) více na www.volty.cz

Revoluce v ozvučení budov 
a domácností: Audioserver 
od Loxone zajistí brilantní
zvuk pro každý projekt
Audioserver je nový produkt od Loxone,
specialisty na inteligentní automatizaci
budov, který mění pravidla hry v oboru
multiroom audia pro domácí i profesionální
využití. Elektrikáři a audio specialisté . . .
Datum: 20.11.2020                     ) více na www.volty.cz
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Inovativní spínací princip bez
fluorovaných plynů
Siemens Smart Infrastructure neustále
rozšiřuje portfolio pro klimaticky neutrální
distribuci elektrické energie. V oblasti vn
rozvaděčů s odpínači tzv. modrého port-
folia („Blue Line“) jsou zcela vyřazeny
směsi založené na fluoru, přičemž zůstal
zachován kompaktní design, stejně . . .
Datum: 3.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens a Log.Go.Motion uza-
vřely partnerství pro digitální
řešení v procesním průmyslu
Software Moby.Check umožňuje tvorbu,
kontrolu a monitorování jednotlivých di-
gitálních checklistů pro oblast servisu a
údržby, ale také pro výrobní a logistické
procesy. Softwarový systém byl vyvinut
pro použití v celosvětovém procesním . . .
Datum: 9.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Projekt Eflex otestuje 
využívání flexibility baterií
Využívání „volné kapacity“ velkých bateri-
ových systémů pro podpůrné služby –
tak zní téma výzkumného projektu Eflex
financovaného z programu THÉTA Tech-
nologické agentury ČR. Hlavním příjem-
cem je ČEPS, projektu se dále účastní
LEEF Technologies, ČEZ, E.ON Energie, . . .
Datum: 4.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Nová lokalizace místa 
poruchy v praxi
HIG-IFL DELTA je vybaven šesticí sníma-
cích transformátorů (LCS), které jsou sou-
částí výrobku, a umožňuje tak lokalizovat
místo poruchy až na šesti okruzích IT sítě.
Je určen pro měření IT sítí typu AC, pře-
vážně však pro jednofázové AC soustavy,
navržené dle normy ČSN 33 2000-4-41 . . .
Datum: 10.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Zásuvné reléové moduly pro
řadové svorky TOPJOB® S
Nové zásuvné reléové moduly WAGO řa -
dy 2042 nabízejí mimořádně snadnou a
bezpečnou instalaci. Zasouvají se přímo
do základních svorek ze systému řadových
svorek TOPJOB® S. Tato kombinace řado-
vých svorek a reléových modulů eliminuje
úroveň zapojení, která by jinak byla . . .
Datum: 5.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Siemens oslavil 130 let působ-
nosti na českém trhu
Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společ-
nost Siemens v českých zemích svou
první pobočku. Již od počátku svého pů-
sobení je Siemens nositelem a zárukou
nejmodernějších technologií, od elektrifi-
kace na začátku 20. století po dnešní ne-
pokročilejší digitální technologie . . .
Datum: 11.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Switche pro PoE+: Výkon na
informační superdálnici
Zejména ve složitých automatizačních sí-
tích zvyšuje každý zbytečně použitý
kabel náročnost zapojování, nároky na
prostor i náklady na práci a materiál.
Přesně tomu se v sítích libovolné velikosti
vyhnete použitím nových switchů WAGO
pro technologii Power-over-Ethernet . . .
Datum: 12.12.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Prodeje elektromobilů
vzrostly letos skoro trojná-
sobně. České firmy jsou v je-
jich zavádění stále zdrženlivé
Prodeje elektromobilů v Česku mezi-
ročně stouply skoro trojnásobně. Za-
tímco v loňském roce bylo registrováno
za leden až říjen 649 kusů bateriových
elektrických vozů, letos je to 1888 aut . . .
Datum: 6.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Je čas vyvětrat, Jasnosti. Dý-
chat špatný vzduch se nesluší
O měření koncentrací oxidu uhličitého se
hodně mluví, ale zatím to nevypadá, že
by se přístroje pro jeho sledování staly
běžnou součástí našich domovů, dílen,
pracovišť, kanceláří nebo např. škol. Na-
bídka výrobců je přitom docela široká.
Abychom se v ní lépe zorientovali, . . .
Datum: 7.12.2020                     ) více na www.volty.cz

LAPP vyrábí nabíjecí kabely
pro elektromobily a nabíječky
pro Jaguar Land Rover
LAPP vyvíjí a vyrábí nabíjecí kabely pro
elektromobily již více než 10 let. Společně
s jedním partnerem měl Siegbert Lapp,
tehdejší technický ředitel a současný
předseda dozorčí rady společnosti Lapp
Holding AG, nápad prodávat vysoce . . .
Datum: 8.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Přesvědčte se, jak je snadné mů -
že být značení elektroinstalací
Jste mrzutí, když ztratíte přehled o kabe-
lech? Přeje si Váš zákazník přehladně
označit rozvaděč v dome nebo v bytovém
domě? Nebo máte pocit, že je přepiso-
vání údajů pro tisk etikety ztrátou času?
Podívejte se na krátká videa s elegantním
řešením značení v různých situacích . . .
Datum: 1.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Slave propojení mezi systémem
WAGO-I/O-SYSTEM a průmys-
lovou sběrnicí CC-Link: Komu-
nikační modul WAGO pro
CC-Link (750-325)
Rozšířením komunikačního modulu pro
CC-Link (750-310) na verzi s podporou
standardu CC-Link verze 2.0 . . .
Datum: 2.12.2020                     ) více na www.volty.cz
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Modul DALI Multi-Master teď
odpovídá standardu DALI-2 pro
inteligentní řízení osvětlení
Modul WAGO DALI Multi-Master splňuje
požadavky na řiditelné systémy osvětlení
používané v inteligentních budovách.
Tuto skutečnost potvrzuje úspěšná certi-
fikace podle normy IEC 62386 pro stan-
dard DALI-2. Aktualizovaný protokol . . .
Datum: 13.12.2020                     ) více na www.volty.cz
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Dvojnásobná efektivita: Zá-
suvka do skříňového rozvadě -
če se zdvojenými přípojkami
Vlastnosti v kostce Zdvojené přípojky
umožňují propojování, zjednodušují roz-
šiřování napájecích obvodů v rozvadě-
čích a minimalizují náklady na skladování
Možnost připojení vodičů všech druhů do
2,5 mm² (14 AWG) pomocí připojovací . . .
Datum: 15.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Nový měnič PowerXL DM1 –
malé rozměry, velký výkon
Společnost Eaton rozšiřuje svou řadu Po-
werXL o kompaktní měnič DM1, který po-
krývá rozsah výkonu do 22 kW a byl
navržen speciálně pro řízení čerpadel,
ventilátorů a pásových dopravníků a také
pro obecné aplikace v oblasti výroby
strojů. Díky kompaktnímu pouzdru . . .
Datum: 21.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Nová brána – IE/PB Link HA –
optimalizovaná i pro procesní
průmysl
Nová brána IE/PB Link HA umožňuje při-
pojení procesních zařízení s rozhraním
Profibus DP k redundantnímu řídicímu
systému (AS), jako je centrální proceso-
rová jednotka CPU 410-5H. CPU tohoto
typu s podporou S2 nebo dokonce R1 . . .
Datum: 16.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Česko je v počtu dobíjecích
stanic na konci Evropy, 3/4
jsou jen ve čtyřech zemích EU
Nabíječky v ČR tvoří jen 0,4 % z jejich cel-
kového počtu v EU a Česko je tak na
konci evropského žebříčku spolu se Slo-
venskem, Maďarskem a Polskem. Vyššímu
budování infrastruktury nepřispívá nízký
zájem českých firem o elektromobily . . .
Datum: 22.12.2020                     ) více na www.volty.cz

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:
Dvanáct nových extrémních
možností
Dvanáctka nových modulů, které rozšiřují
I/O systém WAGO 750 XTR, zahrnuje ana-
logové/binární vstupní a výstupní modu -
ly, funkční a technologické moduly, moduly
s podporou komunikace protoko lem CAN
a také napájecí a segmentové moduly . . .
Datum: 17.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Ani bit nazmar.
Nejlepší diplomky v IT
Jedenáctý ročník prestižní soutěže IT SPY
zná své vítěze. Diplomová práce na prv-
ním místě přináší průlom v efektivitě
strojového učení díky lepšímu zpracování
velkého množství “špinavých dat” a před-
stavil ji Šimon Mandlík z Fakulty elektro-
technické ČVUT v Praze. Druhou nejlepší . . .
Datum: 23.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Metody výcviku psů pomáhají
vědcům učit roboty novým
trikům
S výcvikovou technikou, která se u psů
běžně používá k výuce základních po-
velů, jako je lehni a zůstaň, předvedli
vědci z Univerzity Johnse Hopkinse, jak
naučit robota několik nových triků včetně
skládání stohovatelných bloků. Díky . . . .
Datum: 24.12.2020                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Snadná implementace IoT ap-
likací s Microsoft Azure – díky
certifikovaným procesorovým
modulům
WAGO Cloud Data Control a procesorové
moduly PFC100/PFC200 pro IoT tvoří do-
konalou základnu pro IoT aplikace. Clou-
dová služba společnosti WAGO běžící na
platformě Microsoft Azure . . .
Datum: 18.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Provádíte úklid? 
Myslete i na součástky!
Každý správný maker má doma všemožné
součástky. Jak je ale skladovat přehledně?
Conrad nabízí různé organizéry na velké i
malé součástky. Každý si jistě vybere, já
zvolil zásobníky Weltron vyrobené v Ně-
mecku. Jednoho dne, při přehrabování
obrovské krabice se součástkami . . .
Datum: 19.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Chile: 5 solárních elektráren 
o celkovém instalovaném 
výkonu téměř 40 MW 
dokončeno před Vánocemi
Energetická skupina SOLEK českého pod-
nikatele Zdeňka Sobotky úspěšně dokon-
čila v Chile hned 5 solárních elektráren o
celkovém instalovaném výkonu 40 MW,
což představuje hodnotu 1 mld. Kč . . .
Datum: 20.12.2020                     ) více na www.volty.cz

Více potenciálu pro přípojnice
Rodina odboček napětí WAGO řady 855 se
rozšiřuje o novou variantu dostupnou ve
třech verzích. Nové odbočky napětí lze po-
užít přímo na přípojnicích. Ideálně tak
doplňují portfolio společnosti WAGO v ob-
lasti techniky pro měření proudu a ener-
gie. Odbočky napětí řady 855 se pyšní
mnoha přednostmi: Jsou kompaktní, . . .
Datum: 14.12.2020                     ) více na www.volty.cz
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Neinvazivní regulace hladiny
cukru v krvi: Elektromagnetic -
ká pole léčí cukrovku u myší
Vědci z University of Iowa možná objevili
nový bezpečný způsob neinvazivního ří-
zení hladiny cukru v krvi. Vystavení dia be -
tických myší kombinaci statického elektri-
ckého a magnetického pole po dobu ně-
kolika hodin denně normalizuje dva . . .
Datum: 3.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Solární rok 2020: Česká fotovol -
taika roste i během pandemie
Počet instalovaných fotovoltaických
elektráren v Česku se za loňský rok opět
téměř zdvojnásobil. Jen v rámci dotační -
ho programu Nová zelená úsporám
vzniklo téměř 5 tisíc solárních střech. Čísla
potvrzují, že pandemie koronaviru nezas-
tavila nové investice do fotovoltaiky . . .
Datum: 9.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Chcete „vidět teplo“? Zkuste
kompaktní termokameru s Wi-Fi
Termokameru využijete všude tam, kde
potřebujete zkoumat vyzařování tepla.
Hodit se bude zájemcům o elektroniku ke
zkoumání lokálního zahřívání plošných
spojů, využití najde ale také v dalších
oborech, jako je stavebnictví, auto-moto
atd. Termokamera SeekShot překvapí . . .
Datum: 4.1.2021                     ) více na www.volty.cz

ČEPS ověřuje využití umělé
inteligence
Provozovatel přenosové soustavy ČR ve
spolupráci se dvěma univerzitami reali-
zuje výzkumný projekt „Využití umělé in-
teligence v ČEPS“, jehož zkrácený název
zní ARTIC. Jeho cílem je identifikovat a
následně otestovat možnosti nasazení
umělé inteligence v oblastech . . .
Datum: 10.1.2021                     ) více na www.volty.cz

5 věcí, které jste o mobilech
možná nevěděli
Prstem po displeji mobilu urazíme stovky
metrů denně. 50 % z nás dává přednost
posouvání pomocí ukazováčku, zatímco
35 % používá palec. Mobilní telefony po-
užíváme všichni doma i v práci, ve dne v
noci. A víme o nich hodně. Přesto ale stále
jsou věci, které nás překvapí. Možná . . .
Datum: 5.1.2021                     ) více na www.volty.cz

ČVUT pořádá on-line akci Den
lékařským fyzikem
Katedra dozimetrie a aplikace ionizující ho
záření Fakulty jaderní a fyzikálně inženýr-
ské ČVUT pořádá on-line akci Den lékař-
ským fyzikem. Už nyní si registrovaní zá -
jemci mohou v klidu prohlédnout videa
popisující tento obor na pomezí fyziky a
medicíny. Ve středu 13. ledna 2021. . .
Datum: 11.1.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Od ledna platí nová pravidla
pro létání s drony. Provozova-
tele čeká registrace, piloty testy
Drony slouží nejen pro zábavu, ale také
hlídají objekty, kontrolují stav elektrické -
ho vedení nebo se s nimi experimentuje
jako s prostředkem dodávání balíčků z e-
shopů. V profesionální verzi bezpilotní
prostředky vybavují armádu, policii i . . .
Datum: 6.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Bionic Flying Fox – letecký ak-
robat s inteligentní kinematikou
Doufejme, že tento robotický létající ne-
topýr s elastickou membránou nám jed-
nou nepřinese takové problémy, jako ten
skutečný z Wu-chanu. Zatím to vypadá
na mistrovské dílo německé společnosti
specializující se na automatizaci. Netopýři
se pro ni staly dokonalou biologickou . . .
Datum: 7.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Až na dno jaderného reaktoru
či na vrchol větrné elektrárny!
Zájemci o energetiku mohou
on-line do elektráren ČEZ
Omezení v boji s koronavirem nezname-
nají stopku návštěvám energetických
provozů, alespoň ne těm virtuálním. Prů-
vodci infocenter ČEZ, kteří v prosinci . . .
Datum: 8.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Portál Volty mění 
po 5 letech svůj styl

S novou dekádou zcela měníme 
styl Voltů. Šířka webu se roztáhla na

1350 px, což odpovídá rozlišení dnes
již běžně prodávaných notebooků

nebo iPadů. Responzivita na chytrých
telefonech je také vylepšená. Webové

stránky Voltů prošly zásadním omladě-
ním a přidáním nových a pokročilých . . .

Datum: 1.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Nehádejte z ruky. 
Chopte se raději mikroskopu
Některé věci mohou být příliš malé na to,
aby se daly spatřit pouhým okem. Co
když je ale chcete přesto pozorovat, a
ještě přitom vše řádně zdokumentovat?
Opravdu je nutné vláčet s sebou objem-
nou výbavu, nebo si vystačíte s jednodu-
chým zařízením kapesního formátu? . . .
Datum: 2.1.2021                     ) více na www.volty.cz
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Vestavné plynové krby, které
napojíte na chytrou domácnost
Karma Český Brod a.s. jde stále kupředu a
nezastavila vývoj ani v této nelehké době,
kdy vyvinula novou řadu plynových ves-
tavných krbů Noblesse. Navazuje tím na
krbové vložky Elegance Exclusive s odta-
hem do komína a Style s koaxiálním od-
kouřením. Nová řada krbových vložek . . .
Datum: 14.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Jak proti pandemii aneb 
Není vakcína jako vakcína
Pandemie Covid 19 a dosud nevídaná
opatření proti ní likvidující ekonomiku i
lidské existence, vedou k přesvědčení, že
jediné řešení představuje vakcinace oby-
vatelstva. Farmaceutické firmy se chopily
šance na velké zisky a vyvinuly nebo stále
vyvíjejí desítky vakcín proti viru SARS . . .
Datum: 20.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Bioplynové stanice 
v očekávání změn
Bioplynové stanice se podílejí na výrobě
elektrické energie z obnovitelných zdrojů
v České republice 23 procenty, což je ne-
zanedbatelný podíl. Ročně vyrobí elek-
trickou energii v objemu 2526 GWh.
Aktuálně se jich na našem území nachází
téměř 580. Řada z nich byla postavena . . .
Datum: 15.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Bezolovnatý nesmí být jen ben -
zín, ale také kovové materiály
Bezolovnatý: Na čerpací stanici jsme si už
dávno zvykli na to, že palivo nesmí obsa-
hovat olovo. Také kovové materiály se mu -
sí obejít bez olova jako přísady pro snad -
nější zpracování. Výjimku tvoří slitiny mě -
di, kde jsou povoleny až 4 % – vč. mosazi,
která se používá k výrobě kabelových . . .
Datum: 21.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Krátkodobý rozpad synchronní
zóny a pokles kmitočtu neohro-
zil provoz přenosové soustavy 
Minulý pátek 8. 1. 2021 se vlivem něko-
lika výpadků krátkodobě rozdělila syn-
chronní zóna evropské přenosové sítě na
dvě části – jihovýchod kontinentální Ev-
ropy s přebytkovou bilancí a zbytek kon-
tinentální Evropy s nedostatkovou . . .
Datum: 16.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Nový mobilní osvětlovací sy-
stém pomůže malým letištím,
jejichž technika dožívá
Dá se složit do vozíku, zapřáhnout za
osobní auto a odvézt kamkoliv. To je
jedna z výhod systému MoLiS, mobilní le-
tištní světelné soustavy, kterou vyvinula
firma TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS
ve spolupráci se Leteckým ústavem . . .
Datum: 22.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Sicharge D – výkonná dobíjecí
stanice s výkonem až 300 kW
Společnost Siemens Smart Infrastructure
představila novou ultra výkonnou dobí-
jecí stanici Sicharge D. Je vhodná pro pro -
voz na tranzitních tazích i ve městě; na
parkovištích či u nákupních center. S ma-
ximální účinností až 96 %, škálovatelným
dobíjecím výkonem a dynamickým . . .
Datum: 23.1.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Detektory a testery kabelů ry -
chle odhalí, co lidské oko nevidí
Říká se, že kdo hledá, ten najde. Otázkou
ovšem je, jak dlouho mu to bude trvat.
Pro rychlé hledání je dobré použít nějaký
detektor. Conrad jich má hromadu pod
svými privátními značkami Voltcraft a To-
olcraft. Pojďme se tedy mrknout, co
umějí, jak vypadají a jak fungují . . .
Datum: 17.1.2021                     ) více na www.volty.cz

HPC pomůže ke 40x rychlej-
šímu sekvenování genomu
Společnost Dell Technologies oznámila
nová Dell EMC Ready řešení a spolupráci
s poskytovateli HPC (high-performance
computing) cloudových služeb s cílem
urychlit a podpořit využití umělé inteli-
gence (AI) a pokročilé výpočetní systémy
ve zdravotnictví, přírodních vědách . . .
Datum: 18.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Češi postavili v Itálii vodní
elektrárnu pro dva tisíce domů
Česká hydroenergetická skupina Hydro-
pol uvedla do provozu vodní elektrárnu
Lavoreit v severoitalském regionu Furlan-
sko-Julského Benátska. Jde o významný
přírůstek do portfolia této energeticko-
developerské společnosti, která realizuje
projekty na čtyřech světadílech . . .
Datum: 19.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic: Produkty 
průmyslové automatizace 
k vašemu otestování
Panasonic Industry přichází s řešením jak
přiblížit automatizaci odborné veřejnosti.
Starter Kits – pod tímto označením jsou k
dispozici sady produktů průmyslové auto-
matizace k vyzkoušení a základnímu
otestování. Tyto startovací sady jsou . . .
Datum: 12.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Spotřeba elektřiny v roce
2020: Nejprve výrazný pro-
pad, pak návrat k normálu
Spotřeba elektřiny je vždy výrazným indi-
kátorem ekonomické aktivity. Proto je s
podivem, že zejména v druhé polovině
uplynulého roku její hodnoty nekore-
spondují s dopadem pandemie na růst
HDP, jak ukazuje analýza odborníků ze . . .
Datum: 13.1.2021                     ) více na www.volty.cz
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Nové baterie sníží ceny elektro -
mobilů a zvýší jejich dojezd
Společnost General Motors uvádí, že nad-
cházející průlom v chemickém složení ba-
terií sníží ceny jejich elektrických vozidel
a ty se pak během pěti let cenově srov-
nají s těmi se spalovacím motorem. Tento
nový typ baterií také zvýší dojezd na
jedno nabití až na 700 km . . .
Datum: 26.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Aplikace Analyze MyDrives
Edge pro oblast pohonů s AI 
a strojovým učením
Společnost Siemens uvádí na trh svou
první edge aplikaci Analyze MyDrives Edge
pro oblast pohonů. Díky technologickým
nástrojům, jako je edge computing, mohou
být pohonné systémy Sinamics ještě inte-
ligentnější a tím přináší řadu výhod pro . . .
Datum: 30.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Modernizační fond: nejzásad-
nější impuls pro restart obno-
vitelných zdrojů
Program na podporu výstavby nových
obnovitelných zdrojů bude disponovat
až 80 miliardami korun. Modernizační
fond bude v oblasti zvyšování podílu čisté
elektřiny podporovat nepalivové zdroje,
typicky právě fotovoltaické elektrárny . . .
Datum: 27.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Elektromobilů se u nás vloni
prodalo 4x více, než předloni
Zájem o elektrické vozy a plug-in hybridy
byl vloni v Česku rekordní. Podle statistik
Svazu dovozců automobilů se v r. 2020
prodalo 3 262 elektromobilů, což je více
než čtyřnásobek než předloni. Narostl
také počet prodaných plug-in hybridů, na
1 978 oproti necelým pěti stům kusů . . .
Datum: 31.1.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Imunitní systém poskytuje půl -
roční ochranu proti Covidu-19
Vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří si už
virem SARS-CoV-2 prošli, celosvětově
roste obrovským tempem, nabyla na dů-
ležitosti zásadní otázka: Jak dlouho vydrží
jejich imunita vůči novému koronaviru?
Nová studie nabízí povzbudivou odpo-
věď, která naznačuje, že ti, kteří se již . . .
Datum: 28.1.2021                     ) více na www.volty.cz

VC-532: krása ukrytá v kleštích
Opravdu musíte utratit spoustu peněz,
pokud má váš nový klešťový multimetr
umět měřit i něco jiného než napětí, proud
a odpor? V Německu si to nemyslí, pro-
tože skvěle vybavené zařízení dnes do-
stanete za cenu hluboko pod dvěma tisíci
korunami. Těšit se proto můžete nejen z
praktického pouzdra, ale třeba i z disple -
je, který si moc dobře uvědomuje . . .
Datum: 29.1.2021                     ) více na www.volty.cz

ČEPS spustila nový 
Vyjadřovací portál
Provozovatel přenosové soustavy spustil
začátkem roku 2021 na svých webových
stránkách aplikaci Vyjadřovací portál.
Jejím prostřednictvím lze podávat žá-
dosti o sdělení o poloze sítí, žádosti o sta-
novisko do řízení a žádosti o souhlas s
činností v ochranném pásmu . . .
Datum: 24.1.2021                     ) více na www.volty.cz

Nový robolink IP44: Robot,
který odolává vodním živlům
Vlhké a mokré prostředí přispívá k rychlé
degradaci mechanických částí robota.
Tato skutečnost inspirovala firmu igus,
zastoupenou u nás spoečnosti HENN-
LICH, k rozšíření svého programu nízko-
nákladové automatizace. Nové robotické
rameno robolink IP44 snadno plní . . .
Datum: 25.1.2021                     ) více na www.volty.cz
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MAGDA získala dva patenty
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT dokončilo vývoj mobil-
ního autonomního zařízení pro získávání
vody ze vzdušné vlhkosti, které se vejde
na korbu běžné dodávky a bude v pouš-
tním prostředí fungovat jako nouzový
zdroj vody. Jeho funkční vzorek úspěšně
zvládl testy v laboratoři a získal dva české
národní patenty s výhledem na jejich . . .
Datum: 4.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Platforma Industrial Edge pro
zpracování výrobních dat
Společnost Siemens rozšiřuje své portfo-
lio průmyslových IoT řešení v oblasti edge
aplikací a představuje centrální a škálova-
telnou infrastrukturu pro správu připoje-
ných zařízení a aplikací v rámci celé společ-
nosti. S novým systémem Industrial Edge
Management mohou uživatelé . . .
Datum: 11.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Měření energie přímo na
vstupu: Měřicí transformátor
proudu s odbočkou napětí
Měřicí transformátor proudu s odbočkou
napětí (855-501/150-000) je teď k dispo-
zici i pro vysokoproudé průchozí svorky
WAGO 285-150. Tím se výrazně zjednodu -
šuje měření energie ve stísněném prosto -
ru. Měřit hodnoty spotřeby elektrické . . .
Datum: 5.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Nový kulatý průchodkový sy-
stém SKINTOP® MULTI-M
Trend miniaturizace stále pokračuje i u
kabelových vstupních systémů. Čím dál
větší počet kabelů s malým průměrem je
třeba ukládat do stísněných prostor. Ře-
šením je nový kulatý vícenásobný prů-
chodkový systém od společnosti LAPP.
Jeho vývojáři získali Eddie LAPP Award . . .
Datum: 12.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Lineární programovatelný
zdroj DP832 staví na dobrém
základu
Pryč jsou ty časy, kdy nás u napájecího
zdroje zajímaly leda tak elektrické para-
metry. Na dnešních laboratorních mode-
lech září barevné TFT panely a vše již ovlá-
dáte číslicově. Logicky se proto ptáte na
komunikační rozhraní, strukturu hlavní . . .
Datum: 6.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Siemens vyhlásil Sinumerik Cup
2021 – soutěž v CNC programo -
vání pro střední školy a učiliště
V soutěži Siemens Sinumerik cup soutěží
týmy studentů technických středních
škol a učilišť v CNC programování – úko-
lem je připravit program pro výrobu sku-
tečného produktu. V osmém ročníku mají
soutěžící za cíl vyrobit stupačku . . .
Datum: 13.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Kvůli mrazům ruší 
ČEZ Distribuce plánované 
odstávky elektřiny
Na základě předpovědi silných mrazů zru -
šila společnost ČEZ Distribuce na svém
distribučním území od pondělí 15. do stře -
dy 17. února 2021 plánované opravy s pře -
rušením dodávek elektřiny. V případě trva-
 jících mrazů bude období zrušených . . .
Datum: 14.2.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Inteligentní svítidlo ohlídá
kvalitu vnitřního prostředí
Ve spolupráci společnosti Sans Souci a
Univerzitního centra energeticky efektiv-
ních budov ČVUT vzniklo trubkové osvět-
lovací těleso vybavené senzory pro měření
kvality vnitřního prostředí.  Trubkové
osvětlovací těleso je tvořené dvojicí CCT
LED pásků, z nichž jeden směřuje dolů . . .
Datum: 7.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Český radar na letiště 
do Kolumbie
Sekundární přehledový radar pro letiště
Araracuara v Kolumbii dodá společnost
ELDIS Pardubice, člen divize CSG Aerospace
průmyslově technologické skupiny Cze-
choslovak Group. Český výrobce radarů v
tendru porazil silného konkurenta, který
má v tomto regionu dosud silné . . .
Datum: 9.2.2021                     ) více na www.volty.cz

ČVUT zkoumá možnosti skla-
dování elektřiny prostřednic-
tvím tepla
Pracovní skupina působící v rámci Uni-
verzitního centra energeticky efektivních
budov a Fakulty strojní ČVUT zkoumá pro -
blematiku skladování elektřiny prostřed-
nictvím tepla pro relativně větší výkony a
kapacity na úrovni elektráren a tepláren . . .
Datum: 10.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Čidla z ČVUT střeží před 
vlhkostí největší slovinskou
dřevostavbu
Součástí budovy výzkumného centra In-
norenew CoE ve slovinském přímořském
letovisku Izola je také systém Moisture-
Guard, který vyvinulo Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov ČVUT. In-
stalace senzorů umožňuje sledovat vliv . . . 
Datum: 2.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Mikrovlnka neslouží jen k ohří -
vání jídla, česká firma jí použí -
vá k opravě výtluků na silnicích
Možnost využití mikrovln k zahřívání po-
travin objevil už v roce 1945 Percy Spen-
cer. První mikrovlnná trouba pak byla
vyvinuta v USA koncem 40. let minulého
století společností Raytheon. Mikrovlnná
technologie pak našla uplatnění . . .
Datum: 3.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Osvědčené a zároveň nové:
iglidur E7 pro energeticky
účinná kluzná pouzdra
Nízký součinitel tření nebo vynikající tlu-
mení vibrací – to jsou vlastnosti, kterými
tribo-polymerní materiál iglidur E7 po-
tvrdil své silné stránky v samomazných li-
neárních posuvných prvcích firmy igus.
Tento materiál firma, kterou v Česku . . .
Datum: 8.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Energie získaná z chleba
může konkurovat elektrárně
Podle kalorických tabulek má 100 g chle -
ba kalorickou hodnotu zhruba 1.000 kJ,
tj. 1 MJ. Když pak postupně sníme kilový
bochník, tak do sebe dostaneme energii
ve výši zhruba 10 MJ. V přepočtu na zá-
kladní jednotky, kterými měříme spo-
třebu energie je to zhruba 2.8 kWh . . .
Datum: 1.2.2021                     ) více na www.volty.cz



Zelená revoluce: HENNLICH
recykluje použité energetické
řetězy
Novou službu začala poskytovat strojí-
renská společnost HENNLICH ve spolu-
práci se svým německým partnerem,
firmou igus. Firmy od zákazníků odebe-
rou vyřazené plastové energetické řetězy
všech značek, tedy nejen od firmy igus . . .
Datum: 17.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Jak správně zapojit vypínač
Při zapojování je vhodné mít vypínače od
jednoho výrobce. Nejen, že budou všechny
vypínače designově stejné, ale nepřekva -
pí vás rozdílné provedení konstrukce.
Moderní, retro, luxusní i klasické vypínače
najdete u prodejce elektroinstalačního
materiálu Tympol Plus, kde si můžete vy-
brat vzhled vypínače podle vašich  . . .
Datum: 23.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Kabely Lapp v přepravních
kontejnerech pro vakcínu
proti Covidu-19
Vakcína proti onemocnění covid-19 je
tady a s ní také otázka, jak rozdělit mili-
ony dávek vakcíny, když musí být sklado-
vány při -70 °C? Odborníci na chlazení –
společnost L&R Kältetechnik z němec-
kého Sundernu – přichází s řešením . . .
Datum: 18.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Časové relé, s kterým Češi 
dobyli svět
Řekli byste, že je to přehnaný titulek?
Není! Podařilo se to společnosti ELKO EP,
která v druhé polovině devadesátých let
minulého století, když uvedla na trh první
multifunkční časové relé MFR120. A od té
doby prodala také desítky milionů kusů
výrobků těm největším hráčům na trhu . . .
Datum: 24.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Perseverance přistála na Marsu
Vystartovala z floridského Mysu Canave-
ral 30. července 2020. Na povrch Marsu
dosedla – po 203 dnech letu – až včera,
18. února 2021. Pro NASA tuto sondu vy-
robila vyrobila JPL (Jet Propulsion Labo-
ratory), ta ji i nadále ovládá ze svého
řídícího střediska. Jedná se o rover Perse-
verance (česky Vytrvalost). Má téměř to-
tožný vzhled jako předchůdce – rover . . .
Datum: 19.2.2021                     ) více na www.volty.cz

U.S. Air Force nasadí jako
svou PLM platformu řešení 
Siemens Teamcenter
Teamcenter je součástí digitálního prů-
myslového softwarového portfolia Xcele-
rator™ společnosti Siemens. Jedná se o
moderní a otevřené a flexibilní řešení pro
správu životního cyklu produktů (PLM),
které dokáže propojit osoby a procesy . . .
Datum: 25.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Solární společnosti potvrzují
v pandemii stabilitu
Už nějaký čas se sektor obnovitelných
zdrojů a akcie společností a různé fondy
v něm dostávají do hledáčku investorů.
Není to přitom žádná náhoda, protože
nabízejí zajímavější zhodnocení jako na-
příklad investice do fosilních paliv. Vysoké
výnosy v tomto odvětví během . . .
Datum: 26.2.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

B&R oznamuje start víceroz-
měrné výroby užitím systému
ACOPOS 6D
S ACOPOS 6D oznamuje B&R novou éru
výroby. Produkty jsou na stroji dopravo-
vány zcela individuálně na své místo ur-
čení. Transportní vozíky jsou nadnášeny a
polohovány účinky elektromagnetického
pole užívajíc fyzikálního jevu . . .
Datum: 20.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Rok 2021 bude redefinovat
život v 21. století
Rok 2020 přinutil svět přehodnotit, jak ži-
jeme a pracujeme. Přinesl ale také sedm
trendů pro rok 2021, které poukazují na
nové fenomény zásadní pro firmy, běžné
občany i celou společnost. Patří mezi ně
zejména kolektivní odcizení, fenomén
domácích „udělej si sám“ inovací, . . .
Datum: 21.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Převodníky Siemens SITRANS
LT500 pro radarové snímače
zefektivňují provoz čerpadel,
měření hladiny a průtoku
Siemens představuje nový pře vodník Si-
trans LT500 pro měření hladiny, průtoku a
ovládání čerpadel pro radarové a ultra-
zvukové snímače nebo jakákoli jiná
dvouvodičová zařízení 4–20 mA . . .
Datum: 22.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Firewall spojující síťové 
a bezpečnostní funkce 
do jediné platformy
Společnost Fortinet, přední světový do-
davatel širokého spektra integrovaných a
automatizovaných kyberbezpečnostních
řešení, představila svůj nejnovější síťový
firewall FortiGate 2600F. Ten umožňuje
aplikovat bezpečnostně orientovaný . . .
Datum: 15.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Nová pobočka firem ELKOV
elektro a VARNET v Praze
ELKOV elektro včera 15. 2. 2021 otevřel
novou pobočku v Praze. Nově postavená
hala se skladovou plochou přes 6 000 m2

na ulici K Bílému vrchu 3140/20 nahradí
stávající provozovnu na ulici Náchodská.
V nových prostorách zákazníci najdou vše
potřebné pro elektroinstalaci, . . .
Datum: 16.2.2021                     ) více na www.volty.cz

S napětím sledujeme nejnovější trendy 
a proud informací posíláme k vám…
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Obchodní komplex The Circle
na letišti v Curychu je vyba-
vený technologiemi Siemens
Nový komplex „The Circle“ na curyšském
letišti nabízí na ploše o rozloze téměř 30
tisíc m2 nejrůznější obchody, restaurace
a služby, hotely, a dokonce i konferenční
centrum. Na návrhu tohoto rozsáhlého
projektu se aktivně podílela i . . .
Datum: 2.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Novinky od průkopníka 
nastavitelných termostatů
Naše malé termostaty pro elektronické
rozvaděče a ovládací skříně jsou velmi
populární. Proto jsou ve velkém počtu
„kopírovány“ a někdy vypadají dokonce
téměř identicky. Jejich interiéru však chybí
naše odborné znalosti! Jako vývojáři ori-
ginálních rozvaděčových termostatů . . .
Datum: 3.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Mindsphere aplikace pro 
oblast pohonů nově využívá
umělou inteligenci pro vyšší
efektivitu údržby
Nový modul umělé inteligence navrhnu -
tý pro motory využívá umělou neurono-
vou síť, která řeší to, co bylo dříve imple-
mentováno pomocí definované mezní
hodnoty KPI. Díky tomu je modul . . .
Datum: 4.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Comfy pomůže s návratem 
zaměstnanců do kanceláří 
a sdílených pracovišť
Aplikace Comfy pomůže s návratem za-
městnanců do kanceláří a sdílených pra-
covišť v režimu tzv. nového normálu.
Comfy usnadní plánování a bezpečnější a
příjemnější pobyt v kancelářích. Současně
nabízí detailní analytiku, která slouží . . .
Datum: 5.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Vodní elektrárna Spytihněv
vloni zvýšila výrobu o pětinu,
bez kouře a komínů
Malá vodní elektrárna ČEZ Obnovitelné
zdroje ve Spytihněvi na Zlínsku vloni vy-
robila 12.710,8 MWh elektřiny, o 22 %
více než v roce 2019. Takové množství
elektřiny by hypoteticky stačilo na po-
krytí spotřeby 3,6 tisíce domácností . . .
Datum: 7.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Sewio Networks poprvé uve-
dena v globálním Magickém
Kvadrantu Gartneru 2021 pro
lokalizační služby uvnitř budov
Společnost Sewio Networks, výrobce
real-time lokalizačního systému (RTLS)
pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, byla
dnes uvedena jako specializovaný hráč –
z hlediska komplexnosti vize a funkčních . . .
Datum: 8.3.2021                     ) více na www.volty.cz

ORBIT WING® HYBRID 
– vysokotlaká jednotka 
pro zvlhčování a chlazení
Vysokotlaká jednotka ORBIT WING® pra-
cuje s filtrovanou a hygienicky čistou pit-
nou vodou. Inteligentní SPS řízení kontro-
luje regulaci procesu zvlhčování pomocí
senzoru teploty a vlhkosti, signálu teplo -
ty a vlhkosti, resp. pomocí externího . . .
Datum: 28.2.2021                     ) více na www.volty.cz

Jak zrychlená digitalizace z
roku 2020 ovlivní udržitelnost
V minulém roce se jedna skutečnost, kte-
rou dobře znají hlavně zaměstnanci tech-
nologických firem, stala záchranou i pro
zbytek společnosti. Současná pandemie
hluboce zasahuje do každodenního živo -
ta lidí na celém světě v míře, jakou mini-
málně jedna celá generace nepamatuje . . .
Datum: 1.3.2021                     ) více na www.volty.cz

E-learning – inovativní cesta  k
B2B zákazníkům  v čase COVIDu
Příkladem toho, jak se na B2B obchodní
procesy podívat nově, je e-learning. „Za-
pomeňte na nudná firemní video školení.
E-learning můžete pojmout jako skvělý
byznysový a komunikační prostředek pro
svou obchodní síť. Pro B2B klienty z něj
například dokážeme udělat komplexní . . .
Datum: 6.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Samonivelační křížový laser
Toolcraft 360° pro kutily 
i profesionály
Od Conrada jsem si půjčil tento křížový
laser, který má jednu unikátní schopnost,
a sice promítat vodorovný paprsek v úhlu
360 stupňů, tedy kolem dokola. To v téhle
cenové kategorii není vůbec běžné, je to
vyhrazené spíš drahým profesionálním . . .
Datum: 27.2.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz



Co má společného chame-
leon, pavouk a mravenec?
Společnou bioniku
Z přírody přicházíme a k přírodě směřu-
jeme. Každý konstruktér má jasno – pří-
rodní zákony neobejde. A jakkoliv
můžeme být pyšní na to, co dokážeme,
jsme rádi, pokud se nám přírodní úkazy
podaří alespoň pochopit. . . .
Datum: 11.3.2021                     ) více na www.volty.cz

SWIFTI™ spojuje přednosti ko-
laborativních robotů s využitím
rychlosti robotů průmyslových
SWIFTI™ je kolaborativní průmyslový
robot, který disponuje vysokou přesností
a rychlostí 5 metrů za vteřinu při nosnosti
do 4 kg. Byl navržen za účelem sloučit vý-
hody kolaborativních a průmyslových ro-
botů. ABB rozšiřuje rodinu . . .
Datum: 17.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Radarové IO-link sensory pro
měření výšky hladiny
Radarové IO-Link senzory nedávno vyvi-
nuté řady LRS doplňují portfolio společ-
nosti Turck pro měření hladiny v rozsahu
0,35 až 10 metrů. Nová zařízení s krytím
IP67/69K se doporučují zejména pro apli-
kace průmyslové automatizaci, kde jsou
optické nebo ultrazvukové senzory . . .
Datum: 12.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Fluence představuje tři modu-
lární systémy pro ukládání
elektrické energie
Společnost Fluence, která je společným
podnikem koncernu Siemens AG a ame-
rické AES, představila novou generaci
technologie pro ukládání energie. Nová
technologie, která je založená na továrním
hardwaru, pokročilém softwaru . . .
Datum: 18.3.2021                     ) více na www.volty.cz

V Uničově vyrůstá transformač -
ní stanice, pomůže to rozvoji
Miele i elektrifikaci železnice
Na okraji Uničova na Olomoucku začala
společnost ČEZ Distribuce budovat zcela
novou transformační stanici 110/22 kV,
která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek
elektřiny pro celý region. Projekt za více
než 170 milionů korun navíc umožní . . .
Datum: 13.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Kompaktní stejnosměrné mo-
tory s širokým záběrem použití
Společnost RAVEO s.r.o. se nově stala do-
davatelem pohonné techniky Dunkermo-
toren GmbH pro českou a slovenskou
republiku. Dunkermotoren je světový lídr
ve výrobě vysoce kvalitních pohonů,
včetně jejich řízení většinou určených pro
průmyslové aplikace i veřejný sektor . . .
Datum: 19.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Stykače se zvýšenou odolností
proti otřesům a vibracím
Konstrukční princip těchto stykačů je ově -
řen již čtvrtou generací, z nichž ta první
byla vyráběna v šedesátých letech. Ojedi-
nělý systém mechaniky spínání s protibě-
žným pohybem kotvy magnetu a pohybli-
vých kontaktů, kdy se setrvačné síly čás-
tečně eliminují, umožňuje použití . . .
Datum: 20.3.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Západ nám utíká v přípravě
na elektromobilitu
Česká republika v porovnání s jinými ze-
měmi Evropy zaostává v přípravě na pře-
chod k elektromobilitě. Vyplývá to z nej -
novějšího vydání každoroční analýzy EV
Readiness Index, kterou pravidelně zve-
řejňuje leasingová společnost LeasePlan.
Průzkum odhalil zvětšující se rozdíl . . .
Datum: 14.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Závodní dron se utkal se s Nis-
sanem GT-R Nismo v závodu
pod křídly firmy DronPro
Při příležitosti uvedení dlouho očekáva-
ného závodního dronu od společnosti
DJI firma DronPro zorganizovala závod
dronu se sporťákem Nissan GT-R Nismo.
Pokochejte se exkluzivními snímky. O své
dojmy z nového dronu se navíc podělí . . .
Datum: 15.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Přístroje 3VA27 doplňují rodi -
nu kompaktních jističů až do
jmenovitého proudu 1 600 A
Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompakt-
ních jističů s elektronickými nadproudový -
mi spouštěmi 3VA2 a vytváří tak komplet -
ní portfolio kompaktních jističů až do jme -
novitého proudu 1 600 A. Vyrábí se v jedné
konstrukční velikosti se jmenovitými . . .
Datum: 16.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Počet černých výjezdů 
na Dlouhé stráně rostl, 
ČEZ nainstaloval závory
Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé stráně, která je jedním z největších
turistických magnetů Jeseníků a ročně
přiláká kolem stovky tisíc návštěvníků,
čelila v posledním době stále častějším
nájezdům automobilových turistů . . .
Datum: 9.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Siemens buduje privátní 5G
síť na německém výstavišti
Deutsche Messe
Německé výstaviště Deutsche Messe v
Hannoveru o rozloze 1,4 mil. m2 bude
letos připraveno na připojení do 5G sítě.
Společnost Deutsche Messe, která orga-
nizuje mezinárodní veletrhy, získala fre-
kvenční pásmo v rozsahu 3,7 – 3,8 GHz . . .
Datum: 10.3.2021                     ) více na www.volty.cz

S napětím sledujeme nejnovější trendy 
a proud informací posíláme k vám…
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Vysoce odolné napájecí
zdroje a nabíječe HEP-1000
Pro průmyslové oblasti s vysokými nároky
na odolnost a spolehlivost napájecí části
konstruktéři nemají tak širokou nabídku
jako v případě standardních pracovních
podmínek. Situaci se rozhodl zlepšit MEAN
WELL, renomovaný výrobce spínaných
zdrojů s ročním obratem 1 mld. USD . . .
Datum: 24.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Video: simulace mimořádné
události v evropské přenoso -
vé soustavě ze dne 8. 1. 2021
Tato mimořádná událost z 8. ledna 2021,
kterou se podařilo vyřešit přibližně za ho-
dinu, ukázala důležitost úzké spolupráce
evropských provozovatelů přenosových
soustav i efektivitu nastavených náprav-
ných opatření. Video je s českými titulky. . .
Datum: 28.3.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

62. Mezinárodní strojírenský
veletrh se přesunuje 
do listopadu
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
se v letošním roce uskuteční mimořádně
od 8. do 12. listopadu 2021. O přesunu ze
zářijového termínu rozhodlo vedení spo-
lečnosti Veletrhy Brno s ohledem na aktu-
ální vývoj pandemie covid-19 . . .
Datum: 26.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Kabely LAPP pro přenos dat 
v autobusech IVECO
Iveco Czech Republic, a.s. je moderní spo-
lečnost, která navazuje na úspěchy legen-
dárních autobusů Karosa a dále rozvíjí čes -
kou konstruktérskou tradici. Dřívější spo-
jení se značkami Renault a Irisbus umož-
nilo společnosti nasbírat cenné zkušenosti,
které nyní uplatňuje na dalších trzích . . .
Datum: 27.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Nový frekvenční měnič VT1 
s jednofázovým vstupem,
Modbus-RTU a BACnet
Jednoduché, kompaktní a univerzální fre-
kvenční měniče pro regulaci otáček VT1
jsou řešením pro nesčetné průmyslové a
servisní aplikace. Jsou určeny k řízení třífá -
zových motorů a jsou ideální pro ovládání
čerpadel, ventilátorů a klimatizačních . . .
Datum: 22.3.2021                     ) více na www.volty.cz

IoT brána Sitrans CC240 pro
procesní instrumentaci
Pro digitalizaci zpracovatelského prů-
myslu je procesní instrumentace zásad-
ním zdrojem dat. Brána Sitrans CC240 IOT
vytváří druhý datový kanál, který uživateli
zpřístupňuje dříve skrytá procesní data,
aniž by to nepříznivě ovlivnilo stávající ří-
dicí technologii. Nový systém přímo . . .
Datum: 23.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Je digitalizace elektroenerge-
tiky rizikem nebo přínosem?
Již dnes „fyzikální“ čtvrtek
online na ČVUT
Již dnes 25. 3. proběhne od 16:15 hodin
online přednáška na téma „Digitalizace
elektroenergetiky – riziko nebo příleži-
tost“. Otázkami, jak se elektroenergetika
mění, jaké jsou hlavní drivery . . .
Datum: 25.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Volvo Group investuje do izra-
elské firmy Driivz z portfolia
fondu ČEZ Inven Capital
Specialista na dobíjecí software pro e-
mobilitu, společnost Driivz, do níž ČEZ in-
vestoval prostřednictvím svého fondu
Inven Capital již před dvěma lety, přilákala
dalšího významného investora: Volvo Group.
Ta loni uvedla na trh první elektrické . . .
Datum: 21.3.2021                     ) více na www.volty.cz
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Nový kulatý vícenásobný prů-
chodkový systém SKINTOP®
MULTI-M s metrickým připojo-
vacím závitem
Trend miniaturizace stále pokračuje i u ka-
belových vstupních systémů. Čím dál větší
počet kabelů s malým průměrem je třeba
ukládat do stísněných prostor. Řešením je
nový kulatý vícenásobný průchodkový . . .
Datum: 30.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Ledové komory pro vakcínu
proti covidu-19
Vakcína proti onemocnění covid-19 je
tady a s ní také otázka, jak rozdělit mili-
ony dávek vakcíny, když musí být sklado-
vány při -70 °C? Odborníci na chlazení –
společnost L&R Kältetechnik z německé -
ho Sundernu - přichází s řešením. Vakcíny
je možné převážet v přepravních . . .
Datum: 4.4.2021                     ) více na www.volty.cz

Siemens představuje 
inovovanou řadu pohonů 
pro malé ventily
Díky možnosti nastavení nočního režimu
se jedná zatím o nejtišší servopohony (hla-
dina hluku dosahuje méně než 28 dB).
Jsou tak ideálním řešením pro prostory cit-
livé na hluk, jako jsou hotely, nahrávací stu-
dia, jednací místnosti nebo knihovny . . .
Datum: 31.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Bionic Swift — bezpečně 
ve vzdušném roji
Přírodní létající tvorové jsou zřejmě vel-
kou inspirací pro technologickou firmu
Festo. V lednu jsme vás informovali o ele-
ganci letu umělého netopýra s inteli-
gentní kinematikou. Poté přišli s křídly
BionicSwifts, které představují hbitost,
díky které může prolétávat smyčky . . .
Datum: 5.4.2021                     ) více na www.volty.cz

45 let firmy Apple: Od roku 2013
je nejlepší značkou na světě
Dnes je tomu 45 let, co Steve Jobs a
Steve Wozniak založili – 1. dubna 1976 –
společnost Apple Computer, později, v
roce 2007 přejmenovanou na Apple. To
už tato značka měla v ve svém portfoliu
také iPody, které představila veřejnosti už
v roce 2001. V roce 2007 svět šokovala . . .
Datum: 1.4.2021                     ) více na www.volty.cz

Model AI dokáže generovat
rychlejší předpovědi počasí
Data současných předpovědí počasí
zpracovávají ty nejvýkonnější počítače na
světě. Tyto superpočítače provádějí mili-
ony výpočtů k řešení rovnic pro předpo-
vídání teploty, větru, srážek a dalších
povětrnostních jevů. V budoucnu by však
mohlo dojít k malé změně . . .
Datum: 6.4.2021                     ) více na www.volty.cz

Wiha XXL III – Kufr na nářadí,
které byste si vzali s sebou 
i na Mars!
Štěstí přeje připraveným … a dobře vy-
baveným! Vstup na staveniště je stejně
vzrušující jako objevování nové planety.
Musíte mít stejně vhodné vybavení. Po
úspěchu modelu XXL II, představila spo-
lečnost Wiha svůj nejprodávanější kufr . . .
Datum: 7.4.2021                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

LAPP je optimistický 
navzdory koronaviru
I přes ekonomické zpomalení a pandemii
onemocnění covid-19 se skupině LAPP
podařilo finančním rokem 2019/2020
projít relativně dobře. „Naše reakce na
nové výzvy byly rychlé a správné, což
nám umožnilo udržovat ekonomické
ztráty v mezích“ . . .
Datum: 2.4.2021                     ) více na www.volty.cz

Solární energie 
z 18 fotbalových hřišť
Největší venkovní solární elektrárna po-
stavená v rakouském městečku Schönkir-
chen-Reyersdorf v okrese Gänsendorf,
zahájila svůj provoz.  Celý systém je navr-
žen tak, aby dodával solární energii nej-
méně po dobu 40 let, a proto bylo nutné
k realizaci použít vysoce odolné . . .
Datum: 3.4.2021                     ) více na www.volty.cz

Panasonic znovu otevře we-
bovou akademii – WAPIC 2
V rámci průmyslové divize firmy Panaso-
nic byly dříve jednotlivé výrobkové sku-
piny (např. elektronické součástky, senzory,
svařovací roboty, osazovací automaty, ří-
dicí systémy apod.) zastoupeny různými
prodejními kanály. Panasonic postupně
tyto produktové skupiny slučuje do . . .
Datum: 29.3.2021                     ) více na www.volty.cz

Portál Volty.cz

je na Seznamu
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Staré Volty.cz jsme změnili na  noVé
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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 100 odběrních místech v ČR. Aktuální místa najdete na www.volty.cz
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

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)






