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Získejte výrobní štítek pro libovolný 

rozvaděč za pár minut online

Aplikace umožňuje 
sestavit rozvaděče  
z různých přístrojů 
od desítek výrobců 
jako jsou ABB,  
BONEGA, EATON, 
OEZ, atd. Načtením QR kódu se ihned zobrazí dokumentace. 

Vyzkoušejte. Stačí v prohlížeči na Vašem telefonu zadat 
www.navrh-rozvadece.cz a načíst QR kód výše.

Aktuálně si lze vybrat: 
– přes 2.000 skříní od různých výrobců  

(provedení kovové, protipožární, plastové, 
od 4 do stovek ukládacích přístrojových  
modulů) 

– přes 40.000 přístrojů od různých výrobců 
včetně PLC, atd. 

Pomocí této unikátní aplikace lze: 
– vyrábět nové rozvaděče 

– legalizovat starší, ke kterým chybí výrobní  
štítek a dokumentace 

– provádět úpravy rozvaděčů,  
kde je vyžadována nová dokumentace 

– atd.

www.navrh-rozvadece.cz
BONEGA, spol. s r.o. 

Potoční 302 
Sudoměřice nad Moravou
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ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, 

ve druhém roce dvacátých let se mělo blýskat na lepší časy. Neblýská... 

Koronavirus sice najel na podobně slábnoucí trajektorii jako před stoletím 

jeho předchůdce, ale přejít jen tak do normálního stavu by bylo asi příliš jed-

noduché. Stejně jako před stoletím nás provázejí velmi podobné stavy naší 

společnosti, jen v jiném gardu. Tehdy to byla 1 – válka, 2 – virus v podobě 

španělské chřipky, 3 – doba bohatství a nadbytku, 4 – krach na newyorské 

burze a s tím související období chudoby. 

Současné pořadí je poněkud jiné: 1 – doba prosperity začala u nás pár 

let po americké hypoteční krizi v letech 2008/2009 a trvala až do roku 2019.  

Pak přišel Covid (2). Vlády zavíraly ekonomiku. Některé s rozumem a vědo-

mím, že emisí nových peněz se ekonomika zachránit nedá, některé, jako 

třeba ta naše, s poměrně velkou dávkou hysterie, ale zato se známou me- 

diální masáží ve stylu Best in Covid. Účet vrchního už máme. Jen ten mejdan 

nebyl nic moc. 

Pak přišla ruská invaze na Ukrajinu. Většina z nás, včetně mne, si naivně mys-

lela, že se Rusko zaměří pouze na Donbas. Mýlili jsme se. Bod 3 – válka. Za -

tím ji nelze označit jako světovou, byť se v ní angažují na obou stranách nejen 

vojáci z Ukrajiny a Ruska. Ale co pak až skončí? Rubikon je překročen už nyní. 

A teď poslední bod č. 4. k zopakování cyklu před stoletím. A tím je období 

chudoby. To by zcela logicky mělo přijít s uzavřením byznysu v době přísných 

koronavirových opatření, ale zase tak tragické to nebylo, vzhledem k často 

až socialisticko-populistickým snahám jednotlivých vlád o udržení fasády 

„fungující Potěmkinovy vesnice“. Udržet tuhle fasádu v tak prudké bouři, 

podloženou mnohdy jen tenkými vzpěrami, stálo obrovské sumy peněz. Nás 

bohužel více než jiné státy. Platíme za to čtvrtou největší inflací v Evropě. 

Větší mají už jen v Pobaltí, v Moldávii a v Turecku. Aniž bych se chtěl Turků 

nějak dotknout, tak asi víte kdy a proč se říká ekonomice turecké hospodář-

ství. Vládní restrikce s následnými kompenzacemi „pro zajištění bezpečí lidu“ 

si už svou daň vybírá a vybírat ještě bude. Bohužel. Kdyby někteří politici 

trochu ubrali svou propagaci na fejsbúku a instáči a místo toho se soustředili 

třeba na studium výkladu vzniku inflace od nositele Nobelovy ceny za eko-

nomii Miltona Friedmana, mohla být naše příčka v inflaci spíše na druhé  

a tedy té lepší straně žebříčku. Tohle „Best in“ by se mi líbilo rozhodně více. 

Ale teď to nejlepší nakonec: redakce Volty.cz bude 

pořádat od 20. do 22. září 2022 elektrotechnickou vý-

stavu v Trojhalí v Ostravě. Více se dozvíte v článku na 

straně 46. Vstup pro všechny bude zdarma. Tak nezapo-

meňte si to poznamenat už teď do vašich kalendářů!!! 

René Pajurek, vydavatel
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Elektrotechnická výstava Volty.cz  
v ostravském TROJHALÍ   
bude od 20. do 22. září 202246
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Nově vstupujeme do světa  
Vision systémů! 

Systémy VISION jsou v průmyslové vý-
robě a logistice stále důležitější. Pokud 
jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemo-

hou zde chybět průmyslové kamery pro 
zpracování obrazu. Společnost Murrelektro-
nik nyní nabízí se svými instalačními řeše-
ními decentralizovaná Vision řešení pro 
průmyslové zpracování obrazu. Se společ-
ností Murrelektronik mají výrobci strojů a 
systémů po svém boku výkonného partnera, 
pokud jde o napájení a správu signálů/dat 
pro inteligentní propojení kamer v průmys-
lových výrobních procesech nebo logistice. 
Sázíme na decentralizované komponenty 
včetně switchů, rozváděčů a podavačů, které 
lze namontovat na stroj, a na odpovídající 
vysoce výkonnou kabelovou a konektorovou 
techniku. Tyto komponenty minimalizují 
nároky na instalaci a maximalizují výkon no-
vých i stávajících strojů a systémů.       

"Plug & Play"  
pro Vision systémy 
Efektivní napájení a spolehlivá datová ko-

munikace jsou pilíři fungující instalační kon-
cepce. Cílem je efektivně a hospodárně spojit 
zařízení stroje nebo závodu do jednoho  
systému. Modulární instalační řešení pro  
vidění od společnosti Murrelektronik 
umožňu jí integrovat decentralizovaný kon-
cept instalace do stávajících systémových ar-
chitektur i do nových strojů a systémů.  

Mezi tyto komponenty patří hybridní 
switch Xelity (který má připojení až pro čtyři 
kamery, zvládá plynulou a bezchybnou da-
tovou komunikaci), hlavní rozbočovací skříň 
(rozdělovač napájení a signálu) a Injection 
Box (napěťový a signálový napáječ). Každý z 
nich je určen k montáži přímo do prostředí 
stroje v blízkosti příslušného systému Vision. 

„Náš koncept decentralizované insta-
lace má tu bezkonkurenční výhodu, že 
našim zákazníkům ušetříme časově ná-
ročnou a drahou instalaci rozváděčů,“ 
říká Simon Schlichenmaier, Market Deve-
lopment Vision Systems ve společnosti 
Murrelektronik. „Rozváděčové skříně 
mohou být menší.“ 

Další výhodou je, že díky modulárním ře-
šením Plug & Play společnosti Murrelektronik 
lze Vision systémy nejen rychle a flexibilně 
uvést do provozu, ale také usnadnit a urychlit 
diagnostiku funkcí během provozu, což vý-
razně zkracuje prostoje systému a stroje. 

Inteligence tam,  
kde je potřeba 
„V našich řešeních pro instalaci systémů 
Vision se zaměřujeme na procesy, které 
probíhají mezi kamerou a řídicí jednot-
kou systému.“, doplňuje Schlichenmaier.  

Tam, kde průmyslové zpracování obrazu 
nebylo v dosavadních systémech možné 
kvůli přeplněným rozváděčům, poskytují ře-
šení společnosti Murrelektronik pro Vision 
instalaci nápravu díky kratším kabelům  
a menšímu množství kabelů. Díky přenosu 
dat rychlostí 1 gigabit/s (Gbit/s) prostřednic-
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Společnost Murrelektronik, coby specialista  
na decentralizovanou automatizační techniku, nabízí nově  

instalační řešení pro průmyslové zpracování obrazu. 

tvím kabelů s X-kódováním je možné zpra-
cování obrazu s vysokým rozlišením pro 
mnoho průmyslových aplikací. Síťová ko-
munikace probíhá rychlostí až 2,5 Gbit/s.  

 

„Zpracování dat probíhá přímo na 
stroji. Přenášíme inteligenci tam, kde je 
potřeba,“ říká Schlichenmaier a dodává: 
„S řešeními pro Vision instalace od 
společnosti Murrelektronik mohou 
naši zákazníci zkracovat své výrobní 
procesy k vyšší efektivitě. V důsledku 
toho zvyšují kvalitu a vyhýbají se ná-
kladným přepracováním. A zcela mi-
mochodem... zeštíhlujeme rozváděče.“  
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Profesionální měřicí technika od pro-
fesionálů pro profesionály? Díky 
platformě Conrad Sourcing Plat-

form, na které je aktuálně k dostání více než 
850 000 produktů a více než 3 000 značek, 
uspokojí zákazníci z řad profesionálů své 
technické potřeby jednoduše a od jednoho 
dodavatele. Obzvláště velký výběr přitom na-
bízíme v oblasti měřicí a zkoušecí techniky.  

„Zejména v oblasti údržby zařízení nebo 
síťové techniky patří spolehlivé přístroje 
k základnímu vybavení, pokud mají být 
zaručeny přesné výsledky,“ říká Michael 
Schlagenhaufer, Senior Director Product & Supply 
Strategy ve společnosti Conrad Electronic.  

Proto najdou servisní technici na plat-
formě Conrad Sourcing Platform vybrané 
produkty značkové kvality, které jim pomo-
hou optimálně plnit jejich každodenní úkoly, 
a to při dodržení nejvyšší bezpečnosti na 
daném místě.

Měřicí technika  
pro opravy, údržbu a servis

Profesionální údržba a opravy: servisní technici najdou na platformě Conrad 
Sourcing Platform profesionální měřicí techniku pro každou oblast použití.

Na staveniště i do provozu: platforma Conrad Sourcing Platform 
nabízí profesionální měřicí techniku od zkoušečky kabelů přes 
proudové kleště až po termokameru, vše od jednoho dodavatele. 

Foto: sturti/Getty Images
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Preventivní údržba za použití 
techniky termoobrazu 

„Aby bylo například možné včas dete-
kovat poruchy a závady na zařízeních a 
strojích, je nezbytné použití profesio-
nální termokamery. Nebezpečné ná-
růsty teplot a kritická horká místa je 
nutné spolehlivě odhalit, aby se zame-
zilo odstávkám, vzniku požáru a dalším 
nákladným poškozením,“ dodává Mi-
chael Schlagenhaufer.  
Také při údržbě elektrických zařízení se 

technika termoobrazu používá – například 
při kontrole skříňových rozvaděčů, elektric-
kých zapojení nebo fotovoltaických zařízení 
nebo při posuzování stavů zahřívání s níz-
kým, středním a vysokým napětím. A v ob-
lasti mechanické údržby zařízení lze pomocí 
termokamery kontrolovat opotřebení strojů 
nebo motorů, ložisek a hřídelí.  

  
Testo: Termokamera testo 883 
– všechno vidí a dokáže i myslet 
Výrobce měřicí techniky „Made in Germany“, 
firma Testo z regionu Hochschwarzwald, při-
náší žhavou novinku: 

Novou termokameru testo 883 s nejlepší 
kvalitou obrazu a automatickým zpracová-
ním obrazu, která efektivně rozšiřuje oblast 
termografie. Vyznačuje se rozsahem měření 
teploty –30 až +650 °C a termickou citlivostí 
40 mK – proto je termokamera 883 od firmy 
Testo ideálním pomocníkem pro údržbáře. 
Už tak vynikající IR rozlišení 320 × 240 pi-
xelů lze pomocí funkce SuperResolution 
ještě zvýšit na 640 ×480 pixelů. Díky tomu 
lze spolehlivě detekovat jakékoliv termické 
výkyvy u zařízení. U snímků na krátkou 
vzdálenost lze ručně zaostřit už na 10 cm, 
pro vzdálenější objekty a snímky pořizované 
venku je k dispozici vyměnitelný teleobjektiv. 
Navíc lze přímo do obrazu termokamery 
prostřednictvím Bluetooth integrovat namě-
řené hodnoty z čidel vlhkosti nebo z proudo-
vých kleští testo 770-3. S důležitými úlohami 
měření pomáhají také další digitální funkce: 
volitelné vybavení testo ScaleAssist slouží 

automatickému nastavení kontrastu pro ob-
jektivně porovnatelné termoobrazy a snazší 
vyhledávání slabých míst. Pracné ruční tří-
dění obrázků v počítači odpadá díky funkci 
testo SiteRecognition, která automaticky při-
řadí QR kód nacházející se na místě k pří-
slušnému měřenému objektu. 

Na základě intuitivního a profesionálního 
softwaru testo IRSoft lze vytvářet závěrečné 
analýzy a zprávy. Při dalším zpracování a po-
skytování těchto výsledků sehrává důležitou 
roli aplikace testo Thermography App. Ta 
propojuje termokameru s tabletem nebo 
chytrým telefonem, díky čemuž lze tato mo-
bilní zařízení zároveň využít také k dálko-
vému ovládání termokamery testo 883. 
Kameru samotnou lze kromě toho ovládat 
také pomocí joysticku a dotykové obrazovky. 

  
Fluke Networks: Spolehlivé 
zkoušení kabelů a sítí 

Společnost Fluke Networks oslovuje po 
celém světě profesionály v oblasti technic-
kého vybavení budov, kteří instalují a udržují 
infrastrukturu síťového kabelového propo-
jení. Zkoušečka kabelů a sítí LinkIQ™ napří-
klad umožňuje spolehlivé testování kabelů a 
také aktivních sítí. Díky tomu lze na základě 
měření frekvence spolehlivě zkoušet a měřit 
nejen funkční, ale také skutečnou výkonnost 
měděných kroucených dvojlinek, používa-
ných podle standardu 10GBASE-T. LinkIQ™ 
přitom měří nejen vzdálenost od případné 
závady, ale současně vytváří příslušné 
schéma kabelového propojení. Díky diagno-
stice nejblíže položeného switche lze určit 
rychlost přenosu dat, název switche, číslo 
portu a informace VLAN, což může pomoci 
při hledání příčin problémů v síti. Problémy 
se systémy PoE mohou vznikat už na základě 
nekompatibility standardů – LinkIQ™ umož-
ňuje verifikaci tříd PoE 1–8 a provádí zátě-
žové testování zapojení a také připojeného 
switche. Tak lze zkontrolovat, zda kabelová 
infrastruktura také skutečně poskytuje oče-
kávaný výkon. Všechny výsledky mohou být 
uloženy a zadokumentovány přes LinkWare™ 
PC. 

Fluke: Rychlejší  
a bezpečnější měření 

Od svého založení v roce 1948 dodává 
společnost Fluke profesionální nástroje pro 
instalace, údržbu a servis elektronických a 
elektrických systémů. S proudovými kleš-
těmi True RMS 378 FC je nyní měření ještě 
rychlejší a bezpečnější, protože díky techno-
logii FieldSense™ není nutný vůbec žádný 
kontakt s vodiči pod napětím. Čelisti prou-
dových kleští se přikládají pouze okolo vo-
diče, zatímco je černý vodič v měřicím 
obvodu připojený k ukostřovacímu bodu. 
Lze tak pohodlně a přesně měřit hodnoty na-
pětí a proudu dokonce i v třífázových insta-
lacích. Výsledky měření se zobrazují na 
displeji. Nejen jednoduchá obsluha a snadné 
odečítání hodnot činí z testeru Fluke 378 
spolehlivého pomocníka při práci – jeho po-
užití je bezpečné a univerzální také díky inte-
ligentním funkcím a účelnému příslušenství: 
Flexibilní adaptér na kleště iFlex, který je sou-
částí dodávky, rozšiřuje měření střídavého 
proudu až na 2 500 A a umožňuje použití i v 
extrémně stísněných prostorách. V případě 
problémů s napájením tester Fluke 378 určí, 
zda je problém ve vedení, nebo v přístroji. 
Kromě toho dostanou uživatelé k dispozici 
software Fluke Connect®, což je inovativní 
nástroj, který umožňuje digitální zaprotoko-
lování výsledků měření v reálném čase a je-
jich sdílení s dalšími členy týmu. 

Podrobnější informace na téma techniky měření  
na platformě Conrad Sourcing Platform najdete tady



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

10

Předností NPP modelů je možnost 
manuálně zvolit režim provozu: na-
pájecí zdroj stabilizovaného napětí  

/ inteligentní 3-stupňový nabíječ olověných 
baterií (tovární nastavení). Změna režimu 
probíhá snadno prostřednictvím jumperu 
(propojky) na předním panelu krytu. 

Prvními modely řady NPP jsou zástupci 
s výkony 450 W (NPP-450) a 750 W (NPP-
750). Snahou výrobce MEAN WELL bylo 
při návrhu NPP univerzální použití jak pro 
různé typy zátěží, tak pro různé typy aku-
mulátorů. Mezi silné přednosti odlišující 
sérii NPP od konkurence tak patří široký 
uživatelsky nastavitelný výstupní rozsah na-
pětí. Nastavení hladiny výstupu je realizo-
váno pomocí otočného prvku VR rovněž 
přístupného na předním panelu.  Konkrétní 
napěťové intervaly výstupů jsou v nabídce 
odstupňovány takto: NPP-X50-12 (10,5-21 V), 
NPP-X50-24 (21-42 V), NPP-X50-48 (42-
80 V), NPP-450-72 (54-100 V). V katalo-
govém listu typu NPP-450 je výrobcem 
doporučený rozsah kapacit akumulátorů 
od 19 do 300 Ah (450W varianta). U vý-
konnějšího 750W typu jsou doporučené 
kapacity akumulátorů 40 – 500 Ah (dopo-

Pro splnění požadavků rostoucího počtu aplikací vyžadujících kombino-

vané napájecí jednotky přichází taiwanský výrobce MEAN WELL s novou 

řadou NPP sdružující v sobě napájecí zdroj napětí i nabíječ baterií 2 v 1.

Nabíječka sdružující v sobě 
napájecí zdroj napětí  
i nabíječ baterií 2 v 1

Kombinovaný napájecí zdroj  
a nabíječ NPP-450-12 (MEAN WELL). 

3 stupňová nabíjecí charakteristika režimu nabíječe NPP
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ručená kapacita je dle typu NPP nepřímo 
úměrná napětí nejčastěji používaných Pb 
akumulátorů 12/24/48/(72). Pro další roz-
šíření použitelnosti jsou NPP zdroje/nabí-
ječe vybaveny možností uživatelsky omezit 
výstupní proud v rozsahu 50-100 % jmeno-
vitého. 

Automatické plynulé chlazení s nucenou 
ventilací regulované dle informace zabudo-
vaného teplotního snímače spouští motor 
ventilátoru jen v nezbytně nutném případě 
a kompromisně k zajištění dlouhodobě op-
timálních provozních podmínek vnitřní 
výkonové elektroniky. Prioritou MEAN 
WELL je jako vždy maximalizace spolehli-
vosti a životnosti výrobku. I díky samo-

činné adaptaci na pracovní teplotu NPP 
řady MEAN WELL deklaruje funkčnost v 
provozních podmínkách s teplotami  -30 až 
70 °C. 

Pro možnost začlenění do komplexního 
automatizovaného napájecího systému, 
popř. individuálního dálkového řízení, je 
NPP řada vybavena ovládacím vstupem re-
mote ON/OFF. 

Samozřejmostí je u MEAN WELL kon-
strukce NPP ve shodě s nedávno zavede-
ným mezinárodním bezpečnostním stan - 
dardem  IEC62368-1. NPP navíc plní vyšší 
bezpečnostní požadavky pro domácí insta-
lace EN60335-1/-2-29. Bezpečný provoz i 
ochrana zátěže připojené na zdroje/nabíječe 

NPP jsou podpořeny přítomností mnoha 
efektivních inteligentních ochranných 
funkcí proti svodu, přetížení nebo přepětí 
na výstupu i proti vlastnímu přehřátí. 

Protože NPP řada je designována pro 
mobilní použití, v nabídce příslušenství je 
také pomocný úchyt pro pohodlný přenos  
v rámci provozovny či v exteriéru. 

Vklad prostředků do precizního vývoje 
nové řady NPP spolu s obvyklým zahořo-
váním před uvolněním na trh k zákazní-
kům dovoluje výrobci prodloužit záruku 
spolehlivé funkce na 3 roky. 

Kombinované jednotky pro napájení a 
nabíjení NPP tak naleznou využití v aplika-
cích s nejrůznějšími bateriemi poháněnými 
jednostopými vozidly, roboty, ručním ná-
řadím, mobilními průmyslovými stroji atp. 

 
 Ing. Libor Machan 

AKAM s.r.o. 
www.mean-well.cz

Příklad aplikace jednotek NPP  
pro mobilní zdvižná zařízení.

Otočné prvky - nastavitelné výstupní napětí a proud



Co je to Qaddy? 
Bubnový vozík Qaddy představený spo-

lečností NKT v roce 2011 si rychle získal ob-
libu mezi všemi, k jejichž práci patří mani - 
pulace s těžkými kabely.  

Nyní již pět let pomáhá při instalaci v ob-
jektech tisícům elektrikářů v České repub-
lice. Jednoduchý, avšak vysoce funkční a 
ergonomický design bubnu Qaddy umož-

ňuje navinutí až 700 m kabelu a jeho snadný 
transport na místo stavby i v  rámci jejího 
areálu. Vyznačuje se spolehlivou stabilitou a 
funguje i jako odviják. 

 
S čím vám Qaddy pomůže? 
Vozík byl vyvinut ve spolupráci s fyziote-

rapeuty s cílem snížit fyzickou zátěž při práci 
s těžkými dřevěnými bubny. Eliminace zve-
dání těžkých kabelů znamená značnou úlevu 

pro namáhaná záda a umožní bezproblémo-
vou manipulaci jedné osobě.  

Při testu porovnávajícím Qaddy s klasic-
kým dřevěným bubnem o shodném návinu 
na různých typech povrchu byl transport 
s Qaddy dvakrát až třikrát rychlejší. Zakázku 
je tak možné stihnout za polovinu času a vě-
novat se dalším projektům, což vám poskytne 
nemalou konkurenční výhodu a ve výsledku 
vyšší zisk. 

Portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

Chytrý vozík 

Qaddy®

ulehčí práci s kabely i vám!

Unikátní bubnový vozík pomáhá s transportem 

nízkonapěťových kabelů a výrazně usnadňuje 

elektrikářům a instalatérům jejich každodenní 

práci. Seznamte se s Qaddy, který letos  

slaví v České republice již 5. narozeniny.  
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Rychlé rozlišení kabelů  
se systémem CYKY 
Společnost NKT chce svým zákazníkům 

ulehčit i práci s vlastními kabely. Přišla proto 
s označením NKT instal PLUS CYKY, díky 
kterému s  pomocí barevného rozlišení 
rychle rozpoznáte typ průřezu kabelu bez 
nutnosti čtení označení. Balení je ve stejné 
barvě jako identifikační pruh, takže je ve 
skladu či na stavbě snadno rozpoznáte. 

 

Systém zapůjčení  
a recyklace 
Systém Qaddy funguje na principu recy-

klační logistiky a vratných záloh. Za nízký 
poplatek si lze zapůjčit Qaddy pro různé typy 
zakoupených kabelů a po použití jej vrátit. 
Prázdné vozíky jsou shromážděny a vráceny 
do výrobních hal, kde probíhá automatizo-
vané robotické čištění a příprava na další vy-
užití. Recyklováno je takto 95 % všech 
vozíků Qaddy.  

Jeden z nich může příště putovat k Vám! 
Vyzkoušejte si Qaddy a připojte se ke spoko-
jeným zákazníkům, kterým usnadňuje práci 
a šetří čas, zdraví i peníze. 

Další informace najdete u prodejců. 

Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022
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Panasonic – více jak sto let vývoje
Je tomu již více jak sto let, co Konosuke Matsushita založil 
společnost Panasonic (7. března 1918). Nejdříve zdokonalil 
zásuvku a pak následovala dvojitá objímka, která umožnila 
napájet světla a další spotřebiče z jediného zdroje. V dnešní 
době se jeho prvotní vynálezy mohou zdát malé, ale tyto 
produkty významně přispěly ke komfortu tehdejšího ži-
vota. Matsushitova vize, jak elektronické spotřebiče mohou 
zlepšit život spotřebitelů, se ukázala jako správná. Během 
uplynulých let se Panasonic posunul na pozici jednoho z 
předních světových výrobců elektroniky. Má za sebou 
stovky patentů, úspěšných produktů a v mnoha oblastech 
si to bez značky Panasonic ani nedokážeme představit. 

CXC – k zákazníkovi blíž 
Společnost Panasonic soustavně rozšiřuje 

své aktivity v Evropě a snaží se být zákazní-
kovi blíž. Vede ji k tomu jednoduché pravidlo: 
„Naslouchej potřebám svých zákazníků“. 
Úzká spolupráce, setkávání na odborných se-
minářích, účast na veletrzích a otevřených fi-
remních dnech dává možnost výměny 
názorů napříč všemi obory. Osobní setkání 
bylo v posledních dvou letech velmi výrazně 
omezeno vzhledem ke známým CoViDo-
vým okolnostem a tak Panasonic přistoupil 
k rozsáhlé investici jak přiblížit informace cí-
lovému zákazníkovi. V rámci areálu Panaso-
nic v Mnichově otevřel Centrum technologií 
(CXC - Customer Experience Center). Kom-
plex budov o velikost 6 000 metrů čtvereč-
ních nabízí pro zákazníky, obchodní 
partnery, vývojáře, start-upy a univerzity 
otevřenou platformu pro získávání a výměnu 

informací. V době restrikcí bylo místo do-
stupné jen virtuálně, ale dnes se brány CXC 
denně otevírají odborné i široké veřejnosti. 

V ústřední části prezentace a ve speciálně 
orientovaných funkčních místnostech před-
stavuje společnost Panasonic svou komplexní 
škálu elektromechanických komponent, 
automatizačních systémů, pohonů a průmys-
lových robotů. Kromě toho jsou zde k dispo-
zici stroje pro výrobu elektroniky a 
technologie pro maloobchod, veřejné pro-
story, elektronickou mobilitu a inteligentní 
život. CXC je svět moderních technologií, di-
alogová platforma a ideální místo pro konání 
tematických setkání, seminářů a školení. Vý-
stavní program je průběžně aktualizován a je 
navržen tak, aby zdůraznil rostoucí význam 
společnosti Panasonic jako silného prostřed-
níka pro high-tech řešení v oblasti mobility, 
obchodu a bydlení. 

 
 
 
 
 
 

Podpora  
inovativních projektů 

Panasonic má vlastní vývoj na mnoha 
místech na celém světě. Centrem je samo-
zřejmě Japonsko, ale akademické projekty 
jsou zastřešeny význačnými americkými i 
evropskými univerzitami. Jedním z mnoha 
je projekt pro udržitelné zemědělství v Zuri-
chu. Panasonic podporuje vývoj autonom-
ního vozidla jako alternativu pro mecha - 
nickou kontrolu plevele. Jeho použití by mělo 
směřovat ke  snížení používání herbicidů a 
tím k udržitelnějšímu způsobu hospodaření. w
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Nové nápady, inovativní řešení a cíl zvýšit 

udržitelnost – tyto tři pilíře jsou základními 
hodnotami společnosti Panasonic Industry i 
realizačního vývojové ho týmu. Více o pro-
jektu se můžete dozvědět z krátkého videa po 
naskenování výše uvedeného QR kódu. 

 
Toto je jen malá ukázka, jakým způsobem 

Panasonic podporuje projekty, které v dlou-
hodobém horizontu vývoje našeho životního 
prostředí dávají smysl. Panasonic má v auto-
mobilovém průmyslu bohaté zkušenosti 
mimo jiné v úzké spolupráci při výrobě elek-
tromobilů a samozřejmě vidí budoucnost i 
v autonomních vozidlech. Na detail o vývoji 
samořiditelného vozidla, v tomto případě se 
zaměřením na provoz 
ve špatných povětr-
nostních podmínkách, 
se můžete podívat po 
naskenování tohoto 
QR kódu: 

 
Vývoj součástek, elektro-
niky, přístrojů, aplikací 
Nespornou výhodou globální společnosti 

je dovednost skloubit nejlepší mozky z ce-
lého světa a efektivně je využít pro vývoj 
nebo modifikaci produktů a projektů jak glo-
bálních, tak i s regionálním zaměřením. Platí 
jednoduché pravidlo: „Pro projekt se použí-
vají primárně vlastní zdroje“. Pokud je tedy 
potřeba vyřešit nějakou aplikaci, pak je díky 
sdílení informací možno nahlédnout do in-
terní databáze, jakým způsobem stejnou či 

podobnou aplikaci vyřešili jinde. Použít exis-
tující produkt či řešení je pak většinou nej-
ekonomičtější variantou. Vždy platí, že 
vyřešit projekt je nejlépe použitím produktů 
vlastní výroby. Tedy abych to uvedl na pří-
kladu např. televize, pak první co vývojář 
zkontroluje je nabídka vlastních modulů Pa-
nasonic – elektronických desek s  přesně 
danou specifikací funkčnosti. Podobně to 
udělá vývojář takovýchto modulů v  úplně 
jiné části světa. Než začne hledat u konku-
rence nejdříve zjistí, zda potřebné součástky 
… rezistory, kondenzátory, integrované ob-
vody, diody, relé atd. … jsou k dispozici z vý-
roby Panasonic. To přináší kromě ušetření 
nákladů i obrovskou testovací základnu.  

Ponechám-li zde pořád příklad s výrobou 
televizí, pak na deskách plošných spojů na-
jdeme relé, kondenzátory, cívky a další sou-
částky Panasonic. Výrobní linku řídí PLC 
stejné značky a stejné logo je i na dotykovém 
operátorském panelu, kterým obsluha 
spouští linku. Servopohony Panasonic pohy-
bují výrobním pásem a bezpečnostní závěsy 
poskytují dostatečné bezpečí všem pracov-
níkům továrny. Nechtěný statický náboj eli-
minují ionizátory a každá finálně osazená 
deska je pro jednoznačnou identifikaci po-
psána systémem laserového popisování. 

Roboty Panasonic svařují kovové kon-
strukce, zatímco laserový 3D skener hlídá, 
aby se obsluha nedostala do kolize s rukou 
robota. Autonomní vozítka (AGV) v přesně 
definovaný čas přiváží díly a odváží hotové 
produkty.  

Vlastní továrny 
Posledních sto čtyři let 

bylo dobou neustálého vý-
voje. Přicházení s  novými 
nápady, řešeními i praktic-
kými přístroji, které zjedno-

dušují každodenní život každého z nás. Již 
před více než sto lety vytyčil Konosuke Mat-
sushita poslání a chování společnosti Pana-
sonic přinášet zákazníkovi benefit lepšího a 
pohodlnějšího života a v  oblasti ekologie 
důraz na šetrný dopad výroby na životní 
prostředí. Jeho odkaz byl dokumentem 
„Green Plan 2021“ aktualizován a přináší zá-
vazek nulových emisí pro rok 2030 a „zápor-
nou“ spotřebu elektrické energie v roce 2050 
- snížení spotřebované elektrické energie 
pod hodnotu společností Panasonic vyrobe-
nou.  

Životní prostředí a udržitelnost patří ve 
společnosti Panasonic ke klíčovým faktorům 
při rozhodování. Nespornou výhodou je, že 
Panasonic vyvíjí produkty a systémy a oka-
mžitě má možnost je nasazovat do svých to-
váren po celém světě. Lepší testovací 
pro středí si těžko představit. To je příklad i 
využití dohledu nad energiemi. Systémy in-
teligentních elektroměrů (Eco Power Me-
ters) měří emise, spotřebovanou i vyrobenou 
energii a mnoho dalších parametrů. Na zá-
kladě průběžného sledování lze lokálně, re-
gionálně či celosvětově reagovat na aktuální 
hodnoty.  

Nejen vývoj, ale i výroba je vždy s kvalitou 
Panasonic. Převážná část výrobků s logem 
Panasonic je vyráběna ve vlastních továr-
nách, kde dodržování nejvyšších ekologic-
kých i bezpečnostních standardů je samo- 
zřejmostí. 

Luděk Barták
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Provozovatelé přenosových soustav 
kontinentální Evropy v březnu 
úspěšně zahájili zkušební synchroni-

zaci přenosových soustav Ukrajiny a Mol-
davska. Stalo se tak na základě naléhavé 
žádosti tamních provozovatelů přenosových 
sítí, společností Ukrenergo a Moldelectrica, 
o nouzovou synchronizaci v souvislosti se si-
tuací na Ukrajině.  

O synchronizaci Ukrajiny a Moldavska s 
kontinentální Evropou se jednalo od roku 
2017. Realizovala se řada nezbytných kroků, 
včetně úspěšného odzkoušení ostrovního 
provozu.  

Dokončení synchronizace se původně 
plánovalo pro rok 2023, proces se však vý-
razně urychlil na základě žádosti o nouzovou 
synchronizaci Ukrajiny a Moldavska ze 27. a 
28. února 2022. 

Zkušební synchronizace byla provedena 
po důkladné analýze asociace ENTSO-E, 
která potvrdila technickou proveditelnost 
propojení. Posuzovány přitom byly para-
metry z oblasti bezpečnosti provozu, infor-
mačních technologií včetně kybernetické 
bezpečnosti či legislativní a regulační 
aspekty. Přijata byla také řada opatření k za-
jištění bezpečnosti a spolehlivého provozu 
propojených evropských soustav.  

„Je skvělé, že se podařilo sítě synchroni-
zovat tak rychle. Především v případě 
Ukrajiny jsme si v době ruské agrese 
byli všichni vědomi, jak zranitelná kvůli 
ostrovnímu provozu byla. Také proto 
jsem synchronizaci sítí podpořil na mi-
mořádné radě ministrů zemí EU pro 
energetiku na konci února,“ říká ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Jedná se o významný milník pro pro-
vozovatele přenosových soustav v kon-
tinentální Evropě i společnosti 
Ukrenergo a Moldelectrica, kterým se 
daří provozovat své energetické systémy 
v mimořádně obtížných podmínkách,“ 
uvedl Zbyněk Boldiš, viceprezident asocia-
ce ENTSO-E a ředitel sekce Zahraniční 
spolupráce společnosti ČEPS.

Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně 
synchronizovány se soustavami kontinentální Evropy 

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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True Presence® - první detektor 

skutečné přítomnosti 

Při vývoji True Presence® zdokonalil 
STEINEL detekci přítomnosti a ohlašuje 
nový věk technologie senzorů budov. True 
Presence® se tak stává plně funkčním detek-
torem skutečné přítomnosti člověka. Pomocí 
revo luční technologie založené na nejlepších 
vysokofrekvenčních měřeních spolehlivě de-
tekuje přítomnost člověka bez ohledu na to, 
co právě dělá. K detekci přítomnosti stačí 
mikropohyby vitálních funkcí, jako je dý-
chání nebo mírné pohyby ramen člověka. 
Výsledkem je, že True Presence® poskytuje 
digitální informace o skutečné přítomnosti 
nebo nepřítomnosti a odstraňuje potřebu 
nastavení jakéhokoli času sepnutí svítidel.  
K tomu se navíc s absolutní přesností zaregi-
struje vzdálenost osoby od senzoru a vektor 
pohybu. To znamená, že True Presence® po-
skytuje klíčové informace pro správu budov 
zítřka s mnoha různými a inovativními apli-
kacemi. Senzory rodiny produktů True Pre-
sence® se snadno ovládají pomocí aplikace a 
lze je bezdrátově propojit pomocí Bluetooth. 

Inovativní detekční technologie 

Technologie True Presence® využívá k de-
tekci přítomnosti člověka ultrajemná vyso-
kofrekvenční měření okolí. To zahrnuje 
použití nově vyvinutého systému senzorů  
s extrémně vysokým rozlišením. Přítomnost 
člověka je indikována, když jsou detekovány 
mikropohyby vyplývající z lidských život-
ních funkcí ve formě trojrozměrných dýcha-
cích vzorů. V kombinaci s jedinečným 
soft warem senzoru vede ke 100% detekci po-
hybu. Mikroprocesor vyhodnotí data senzo -
ru a nepotřebuje nastavit čas sepnutí svítidel. 

 

Mnoho různých aplikací  

True Presence® 

True Presence® poskytuje řešení pro větší 
efektivitu, zdraví, bezpečnost a pohodlí. Zde 
jsou možné aplikace, které jsou daleko za 
hranicemi spínání svítidel a ovládání budov. 
Produktovou rodinu True Presence® lze po-
užít například k monitoringu přítomnosti 
hostů v pokojích a správy služeb v hotelech, 
specifická řešení péče o seniory pro monito-
rování osob, které potřebují péči, nebo sy-
stém řízení pro efektivní evakuaci. 

Senzory budoucnosti STEINEL 
pro chytré budovy

True Presence®  
vybavený Bluetooth, 
KNX. 

True Presence® umožňuje automatizaci hotelo-
vých procesů, jako je úklid a servis.

True Presence® je první detektor skutečné pří-
tomnosti na světě - vyobrazena vestavná verze.

Použití True Presence® v hotelu snižuje energe-
tickou náročnost. Snížení teploty v místnosti  
o 2 stupně ušetří 12 % nákladů na energii.
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True Presence® 

Vyvinut jako první detektor skutečné pří-
tomnosti. V tenkém moderním designu, True 
Presence® detekuje přítomnost lidí v místnosti 
s absolutní spolehlivostí, od montážní výšky 
2 až 12 metrů. 360stupňový snímač má dosah 
9 metrů v detekční zóně True Presence a také 
maximální dosah 15 metrů při konvenční de-
tekci přítomnosti. Detekční zóny a specifikace 
senzorů se nastavují digitálně prostřednic-
tvím aplikace. Několik senzorů je bezdrátově 
propojeno přes Bluetooth.  

Pro snadnou instalaci je True Presence®  
k dispozici jako vestavná i přisazená verze  
s rozhraními COM1, COM2, DALI a KNX. 

 

Chytré budovy 

True Presence® dokáže detekovat skuteč-
nou přítomnost člověka a nevyžaduje žádný 
čas sepnutí. Kombinace True Presence® s de-
tekcí teploty, vlhkosti, CO2, těkavých orga-
nických sloučenin (VOC) a jasu mění tyto 
senzory na senzorické orgány pro skutečnou 
inteligenci budov. 

 

True Presence® Multisensor KNX 

Kromě skutečné přítomnosti osob dokáže 
přístroj True Presence® Multisensor KNX de-
tekovat i další údaje, jako je jas, teplota v 
místnosti, vlhkost, tlak vzduchu, koncent-
race těkavých organických sloučenin (VOC) 
a skutečně měřená hladina CO2. Pro zjedno-
dušení integrace do systému správy budovy 
je vybaven rozhraním KNX. Jako 360stup-
ňový multisenzor má také dosah 9 metrů  
v průměru v detekční zóně True Presence. 
Detekuje pohyby a přítomnost člověka na 
ploše až do průměru 15 metrů. 

Pokročilá aplikace KNX 

True Presence® nabízí více než 170 komu-
nikačních objektů a poskytuje informace pro 
automatizaci budov budoucnosti. Kombinací 
různých komunikačních objektů a jejich se-
skupením do funkčních bloků vznikají zcela 
nové možnosti výstupu. Například kombi-
nace teploty a vlhkosti umožňuje měření 
rosného bodu. Propojení VOC, CO2 a po-
hybu pomáhá řídit systém HVAC. STEINEL 
již předkonfiguroval některé kombinace pro 
software ETS. V budoucnu bude možné vy-
tvořit další vlastní logické brány. 

 

Optický detektor lidské přítom-

nosti pro počítání lidí HPD2 

Jako první detektor přítomnosti člověka 
na světě využívá HPD2 od STEINEL techno-
logii optických senzorů nejen k detekci pří-
tomnosti osob, ale také k jejich počítání v 
definovaných zónách – bez ohledu na jaký-
koli pohyb. Srdcem tohoto detektoru lidské 

přítomnosti je vysoce přesný optický systém, 
který byl kombinován se složitým matema-
tickým algoritmem. Ve spolupráci s meziná-
rodními specialisty a univerzitami byl vy - 
vinut systém, který analyzuje obrazy přímo 
v senzoru. Systém optických senzorů posky-
tuje informace o počtu a poloze osob. To 
znamená, že HPD2 je nejen schopen koor-
dinovat systémy správy budov, ale lze jej také 
použít k organizaci a optimalizaci různých 
procesů v podnikovém prostředí, jako jsou 
řešení sdílení stolů, správa obsazenosti míst-
ností, efektivní správa výtahů a řazení do 
fronty. 

Díky integrovaným senzorům teploty  
a vlhkosti může HPD2 také řídit funkce bu-
dovy, jako je osvětlení, vytápění a klimati-
zace, a to ještě přesněji podle aktuálních 
potřeb a ve vztahu k počtu přítomných osob. 

 
 
 
 
 

Detekce lidské přítomnosti (Hu -

man Presence Detection = HPD) 

Při vývoji optického detektoru přítom-
nosti člověka HPD2 se společnosti STEINEL 
podařilo udělat obrovský skok v technologii 
senzorů. Poskytuje schopnost identifikovat 
osoby, i když se nepohybují. Bez ohledu na 
jakýkoli pohyb jsou osoby detekovány bez 
ohledu na to, zda sedí nebo stojí. Integrované, 
nejmodernější rozpoznávání obrazu posky-
tuje relevantní data v reálném čase. Obraz 
zpracovaný přímo v senzoru neposkytuje 
žádné obrázky skutečných lidí, ale poskytuje 
pouze informace o počtu a poloze osob. 

Společnost STEINEL na produkty  

True Presence® a HPD2  poskytuje 

5letou záruku výrobce.

HPD2 od STEINEL: první detektor lidské přítomnosti na 
světě pro počítání osob v definovaných zónách. Jeho de-
tekční zónu 10 x 10 m (100 m2) lze s absolutní přesností roz-
dělit na maximálně 10 zón (IP) / 5 zón (KNX).

True Presence® Multisensor KNX se svými sedmi “smysly” pomáhá vytvořit skutečně chytré budovy.

w
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Možnosti HPD2 

Množství informací z HPD2 umožňuje 
analyzovat oblasti ve společnosti z hlediska 
využití a využití kapacity jako základu pro 
optimalizaci. HPD2 lze použít například k op-
timalizaci flexibility pracovních míst v rámci 
řešení sdílení stolů, obsazení konferenčních 
místností nebo efektivní správy výtahů i řa-
zení do fronty. Použití optického detektoru 
přítomnosti člověka poskytuje klíč k optima-
lizaci procesů a nákladů a k úspoře energie. 

 

Přesná detekce  

HPD2 pokrývá plochu 10 x 10 metrů  
s úhlem pokrytí 110 stupňů. Pro detekci lid-
ské přítomnosti lze v této oblasti definovat až 
10 zón pro verzi IP a 5 zón pro verzi KNX  
s absolutní přesností a také je kdykoli změnit. 
Pro každou jednotlivou detekční zónu lze 
zadat počet počítaných osob. Tyto informace 
tvoří základ pro analýzu konkrétních oblastí 
a otevírají nové aplikace kromě pouhého za-
pínání a vypínání světel a zároveň umožňují 
koordinovat systémy správy budov. 

 

Řízení systémů správy budov 

Bez ohledu na pohyb dokáže HPD2 dete-
kovat přítomnost osob a také je počítat. De-
tektor přítomnosti člověka je navíc vybaven 
integrovanými senzory teploty a vlhkosti. To 
poskytuje způsob ovládání osvětlení, vytápění 
a klimatizace ještě přesněji podle potřeb. Za 
tímto účelem lze HPD2 integrovat do systému 
automatizace budov pomocí rozhraní KNX. 
Signál pro spínání světel nebo zařízení HVAC 
lze také vysílat přes relé. Lze jej přizpůsobit ja-
kýmkoli konkrétním potřebám pomocí růz-
ných uživatelsky přívětivých funkcí. 

 
 

Efektivní správa výtahů: HPD2 poskytuje aktuální informace o tom, do jaké míry  
je kapacita místnosti využívána v konkrétních oblastech. Tímto způsobem přesně zjistí,  

kolik lidí čeká na nástup do výtahu a kolik lidí je ve výtahu. 

Řešení pro čekající ve frontách: HPD2 poskytuje data pro analýzu situace. To lze použít k rych-
lému rozptýlení dlouhých front v supermarketu nebo jídelně nasazením dalších zaměstnanců.

Řešení pro sdílená pracoviště: s HPD2 lze oblasti rozdělit až na 10 (IP) / 5 (KNX) detekčních zón 
pro organizaci flexibility pracovních míst. HPD2 okamžitě identifikuje stoly, které se nepoužívají.

Řešení pro zasedací místnosti: HPD2 spolehlivě detekuje počet osob přítomných v místnosti  
a rychle a spolehlivě poskytuje informace o tom, do jaké míry je kapacita místnosti využívána  

a o aktuálním využití.

www.steinel.cz

STEINEL Technik s.r.o.  
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4  
tel.: 731 474 723 
e-mail: petr.kucera@steinel.cz
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ATAS elektromotory  
Náchod a.s.  

tradice od roku 1928  
 

• Zákaznické elektromotory do 1,5 kW  
• Ventilátory MEZAXIAL a RATAS  
• Resolvery – snímače polohy  
 

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

www.atas.cz

Nové palivo od společnosti Clean Core 
Thorium Energy (CCTE) a Texaské 
univerzity (Texas A&M) řeší hned 

několik z těchto problémů. Jde o palivo vy-
užívající thorium (Th) a HALEU (High Assay 
Low Enriched Uranium – Vysoký obsah nízko 
obohaceného uranu), které se nazývá Advan-
ced Nuclear Energy for Enriched Life 
(ANEEL) a řeší také výrazně nižší náklady na 
umístění odpadu, což bývá často velký argu-
ment pro odpůrce jaderné energetiky jako 
takové. Společnost CCTE na tomto palivu 
spolupracovala s Texaskou univerzitou 15 let. 

Thorium se v zemské kůře vyskytuje asi 
třikrát častěji než uran a lze ho získat z moř-
ské vody, i když v mořské vodě není tak hojné. 
Přírodní uran obsahuje pouze 0,7 % uranu 
235 (U-235), který se snadno štěpí. Zbytek 
tvoří U-238, který se tak snadno už neštěpí. 
Musí být obohacen na přibližně 5 % U-235, 
aby se ve většině jaderných reaktorů zacho-
vala kontinuální řetězová reakce. Výjimkou 
jsou reaktory CANDU (Canada Deuterium 
Uranium)/PHWR (Pressurized Heavy Water 
Reactor), které používají přírodní uran a těž-
kou vodu (D2O). 

Je však známo, že vyšší úroveň obohacení 
U-235 poskytne více energie na hmotnost 
paliva, zajistí delší životnost aktivní zóny re-
aktoru, umožní menší rozměry elektrárny a 
vyšší míru vyhoření jaderného odpadu. 

Stávající světová flotila lehkovodních re-
aktorů LWR (Light Water Reactors) používá 
palivo obohacené na přibližně 5 % U-235. 
Mnoho pokročilých koncepcí reaktorů však 
vyžaduje HALEU, které je obohaceno na 
vyšší stupeň – mezi 5 a 20 procenty. Reaktory 
CANDU/PHWR mohou mít z HALEU ob-
zvlášť velký užitek. Obohacení na více než  
20 % je považováno za vysoce obohacené  
a pro civilní použití nepřijatelné. 

Výše zmíněné palivo ANEEL je patento-
vanou kombinací thoria a HALEU s mnohem 
menším obsahem U-238 než běžné palivo, 
méně než 20 % ve srovnání s více než 94 % po-
užívanými v LWR. Většinu paliva tvoří matrice 
thoria, která je poháněna U-235 jako štěp-
ným motorem, neboť poskytuje dostatečné 
množství neutronů pro pokračující štěpení. 

ANEEL má velmi vysokou míru vyhoření 
paliva, přibližně 1 320 000 MWh na tunu pali -
va, ve srovnání s palivem z přírodního uranu 

používaným v reaktorech CANDU/PHWR  
s vyhořením přibližně 320 000 MWh na tunu 
paliva. Vyšší vyhoření znamená, že palivo 
zůstane v reaktoru déle a ze stejného množ-
ství paliva se získá více energie. 

Vyšší vyhoření paliva ANEEL také sníží 
množství odpadu o více než 80 % a výsled-
kem je mnohem méně plutonia (Pu), protože 
se jej více spálí na výrobu energie. Méně vy-
hořelého paliva znamená méně doplňování 
paliva, méně nákladů, méně manipulace s 
palivem a následný menší objem k likvidaci. 
Palivové tyče ANEEL s váhou 10,65 kg jsou 
lehčí než patnáctikilové CANDU. 

A jak vypadá spotřeba palivových tyčí po 
dobu 60 let životnosti elektrárny? Elektrárna 
CANDU/PHWR na přírodní uran o výkonu 
600 MWe potřebovala 348 000 palivových 
svazků, na ANEEL pak jen 61 500 – a to při 
stejném výkonu. 

U nás sice reaktory CANDU/PHWR ne-
máme, ale všude tam, kde se tyto reaktory 
používají, může být ANEEL zatím nejdoko-
nalejším palivem pro CANDU/PHWR reak-
tory. Může se využít i u malých modulárních 
reaktorů (SMR), které se nyní vyvíjejí. –r– 

ANEEL: Nové jaderné palivo tu může 
být ještě rychleji než nové reaktory 
Pro stávající reaktory a reaktory nové generace se vyvíjí řada nových jaderných paliv, která jsou 
odolná vůči haváriím, mají delší životnost, jsou levnější, poskytují větší energetický výkon, umožňují 
větší míru recyklace paliva, snadnější doplňování paliva, snadněji se skladují a následně likvidují. 
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Nějaký čas je již na českém trhu unikátní 
patentovaný elektrický přístroj a to velmi 
univerzální signalizátor z dílny vývojářů 
společnosti BONEGA. Je to monitorovací za-
řízení napájené z běžné elektrorozvodné sítě 
(bez potřeby mít záložní baterii), které reaguje 
na změny fyzikálních veličin ve svém okolí (tep-
lota, podpětí, atd.) a na stavy v připojených elek-
trických obvodech (vy pnu to, zapnuto, atd.). 
Pokud taková změna určená předem uživate-
lem nastane, signalizátor odešle uživateli infor-
maci v podobě emailu zdarma nebo placenou 
SMS či telefonické sdělení vzkazu.

univerzální signalizátor

BONEGA inovuje  
Obrázek 1 

Inovovaný signalizátor BONEGA

Technické vlastnosti 
Jedno zařízení může sledovat veličiny 

až v šesti elektrických obvodech, a to nejen 
stavy vypnuto či zapnuto, ale také porovnává 
aktuální hodnotu veličiny s nastavenou hra-
niční hodnotou (například napětí) a vyhod-
notí, jestli jí napětí nedosahuje nebo ji pře - 
sahuje (podpětí či přepětí). Vyhodnocování 
napětí lze nastavit v rozsahu 24 až 250 V AC.  

Signalizátor také sleduje teplotu ve svém 
okolí a informuje o překročení hranice v na-
stavitelném rozsahu od 0 do +50 °C. Pokud 
jde o mechanické provedení, přístroj (obr. 1) 
má rozměry – šířka 36 × výška 98 mm 
a je určen k montáži na lištu DIN, kde za-
ujme místo dvou osmnáctimilimetrových 
modulů (obr. 2). Anténu lze podle potřeby 
odejmout a nahradit anténou s koaxiálním 
kabelem pro umístění vně plechového roz-
vaděče (dosažení lepšího signálu). Zařízení 
nepotřebuje předřazenou nadproudovou 

ochranu, protože neslouží ke spínání dalších 
spotřebičů. Pro svou vlastní ochranu má 
vnitřní jištění pomocí varistorů a tavných re-
zistorů. Jeho vlastní spotřeba je okolo 1 Watu. 
Připojení detekčních vstupů signalizátoru 
je možné i přímo na fázové vodiče v  síti nebo 
na silové svorky elektrických zařízení. 

Komunikace, napájení  
a správa účtu 
Většina výrobců podobných signalizátorů 

má komunikaci založenou na principu pří-
mého spojení přístroje s uživatelem přes sítě 
mobilních operátorů. To s sebou přináší slo-
žitou konfiguraci a při výpadku napájení sig-
nalizátor nemůže odeslat zprávu uživateli, 
ledaže by měl nevybitou záložní baterii. V  
zařízeních jiných výrobců je tedy záložní ba-
terie naprosto nezbytná. Bohužel se všemi 
nevýhodami, které baterie přináší. Životnost 
a kapacita baterie zásadně limituje spolehli-
vost celého zařízení a její výměna je spojena 

s nemalými provozními náklady. Navíc pří-
tomnost baterie v elektrickém zařízení při-
náší za určitých podmínek potenciální riziko 
výbuchu a požáru. Narušený obal vybité ba-
terie obvykle umožní únik chemicky riziko-
vých látek, což také může ohrozit samotný 
signalizátor nebo další zařízení. 

Komunikační patentově chráněné řešení 
firmy BONEGA je založeno na existenci ří-
dicího serveru, se kterým signalizátor přes 
mobilní operátory v pravidelných interva-
lech (2 min) komunikuje a předává mu in-
formace o aktuálním stavu monitorovaných 
veličin. Zaznamená-li server změnu veličiny, 
kterou má podle konfigurace sledovat, vyge-
neruje zprávu a odešle ji na stanovené komu-
nikační zařízení uživatele. 

Součástí modulu je speciální eSIM karta 
umožňující provoz po dobu minimálně 10 
let. Obrovskou výhodou je, že  se dokáže 
připojit k síti kteréhokoliv mobilního ope-
rátora ve svém okolí téměř kdekoliv na světě 
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(není tedy vázána na konkrétní zemi či ope-
rátora). Odpadá tedy problém mít při mon-
táži více SIM karet od různých operátorů a  
pracně zkoušet, který z  nich je v da ném 
místě nejsilnější. Navíc v čase se jejich pořadí 
může měnit. 

S nákupem nového signalizátoru je 30 
SMS zdarma. Kredit lze doplňovat tzv. dobí-
jením. Limit nakoupených SMS se vztahuje 
na celý uživatelský účet, tj. na všechny SMS 
signalizátory, které si uživatel vede pod svým 
účtem (ne pouze pro jeden signalizátor, což 
obsluhu velmi zjednodušuje). Cena za jednu 
SMS se různí podle zvoleného nabídkového 
balíčku. Jakmile uživateli dochází limit SMS, 
obdrží upozornění předvoleným emailem. 
Tato možnost sloučení všech zařízení pod 
jeden účet zjednodušuje technickou práci i   
účetní administrativu – oproti podobným za-
řízením, kde je  třeba platby řešit zvlášť pro 
každý modul podle tarifu zvoleného operátora. 

Napájení přístroje je řešeno přímo ze sítě 
napětím v rozsahu 190 až 250 V AC a je pro-
vozováno bez záložní baterie. To přináší řadu 
provozních a uživatelských výhod: není třeba 
kontrolovat stav baterie či preventivně bate-
rie měnit, přístroj při vlastní poruše, při 
ztrátě napájení nebo při výpadku operátora 

přestane komunikovat s řídicím serverem, 
který stav vyhodnotí jako výpadek signalizá-
toru a o této skutečnosti informuje uživatele. 
K  odeslání těchto havarijních zpráv není 
podmínkou, aby signalizátor ještě fungoval. 

 
Konfigurace a nové 
možnosti 
Pro správnou funkci signalizátoru je třeba 

nejprve nastavit veličiny či stavy, které má 
sledovat (obr. 3), a jejich hraniční hodnoty 
(obr. 4). Pro tento účel je k dispozici webo-
vá aplikace www.signalizator.cz, která umož-
ňuje nastavovat signalizátor, včetně případné 
změny jazykové verze zpráv. 

 
Inovace, vylepšení, 
něco navíc 
 …Vývojáři firmy BONEGA připravili 

pro uživatele univerzálního signalizátoru ně-
kolik zajímavých vylepšení. 

1.  e-SIM karta 
Zatímco v dřívější verzi byla pro spojení 

přes mobilní síť v přístroji klasická vyjíma-
telná SIM karta, v inovované verzi je již pří-
mo napájená e-SIM karta. Tím jsou elimino- 
vány přechodové odpory v případech, kdy je  

zařízení provozováno v nepříznivých pro-
vozních podmínkách, například ve vodáren-
ství, zemědělství (chovy ryb). V  současné 
době je  e-SIM karta platná pro sítě všech 
operátorů ve více než stovce zemí světa. 

2.  Internet a zprávy také jako email 
Komunikace mezi signalizátorem, serve-

rem a uživatelem se z pouhé sítě mobilních 
operátorů rozšířila do prostředí sítě Internet. 
Mobilní síť obstarává spojení mezi signalizá-
torem a serverem, cesta mezi serverem a uži -
vatelem má nyní více alternativ. Alarmová 
a informační hlášení mohou mít i nadále po-
dobu běžné textové zprávy, ale s ohledem na 
komunikaci přes internet mohou mít také 
podobu emailu a v této formě jsou odesílány 
bez poplatku. Navíc má uživatel možnost 
vytvořit si text hlášení sám – konfigurátor 
nijak neomezuje jeho smysl pro humor … 

3. Hlasová zpráva 
Uživatel, kterému nestačí textová hlášení 

ve formě emailu zdarma nebo SMS nebo je  
z  různých důvodů nemůže přijímat, má 
možnost připravit pro různé varianty zpráv 
zvukové nahrávky, které jsou v případě po-
třeby přenášeny jako telefonický vzkaz (hla-
sová zpráva) po  mobilní síti, včetně mož- 
nosti využívat hlasovou schránku.

Obrázek 2 
Signalizátor v rozvaděči spolu s dalšími přístroji

w

Na veletrhu AMPER vám na našem stánku 6.16 
v hale P představíme NOVÝ univerzální signali-
zátor pro DC do 30 V i pro mobilní aplikace jako 
jsou karavany, nákladní auta, lodě, atd. !
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4. Možnost pozdržení zprávy 
Pro případy, kdy krátkodobá změna stavu zapnuto/vypnuto, pře-

pětí/podpětí, přerušené napájení a rychlé navrácení k normálu ještě 
nic vážného neznamená, lze chránit uživatele před zbytečným obtě-
žováním zprávami pomocí nastavené prodlevy. V  konfigurátoru 
se zvolí možnost pozdržet alarmovou zprávu o časový úsek, který 
se dá nastavit po celých minutách (obr. 5). 

5. Historie zpráv 
Na serveru je přehledně ukládána historie všech alarmů a ozná-

mení (obr. 6). Každý záznam obsahuje časové údaje, důvod přenosu 
zprávy a další informace, které v případě potřeby pomohou např. při 
hledání příčin nebo času vzniklé závady. 

 
Příklady použití signalizátoru  
V praxi se nabízí bezpočet možností pro aplikaci signalizátoru 

k monitorování elektrických zařízení. Počínaje jednoduchým hlídá-
ním výpadků fází, motorů, jističů, proudových chráničů, podpětí či 
přepětí elektronicky citlivých zařízení, využitím informací z napojení 
na hladinové či koncové snímače, hlídače izolačních stavů až po hlí-
dání provozu malých fotovoltaických elektráren, přes monitorování 
provozu zařízení pro čistírny odpadních vod či provozu zařízení v ze-
mědělství (okysličování vody pro chov ryb, atd.), až po relativně jed-
noduchá technologická zařízení jako jsou plynové kotelny, tepelná 
čerpadla, atd. Zařízení z posledně jmenované kategorie lze samo-
zřejmě monitorovat a řídit s použitím programovatelných automatů 
(PLC). Ty jsou však podle uživatelů někdy zbytečně nákladné a slo-
žité a ve  většině případů je dokáže nahradit přístrojové vybavení ob-
sahující univerzální signalizátor. Je jen na technické představivosti, 
kde univerzální signalizátor využít. 

 
Instalace a provoz 
1. Elektrikář nainstaluje modul podle přání zákazníka a zapojí pří-

slušné vstupy.  
2. Při montáži elektrikář vyplní samolepicí štítky, do kterých napíše 

výrobní číslo SMS modulu a doplní popis zapojení jednotlivých svo-
rek. Jeden štítek se nalepí do rozvaděče a druhý se předá uživateli. 

3. Uživatel spustí internetovou aplikaci www.signalizator.cz, 
podle štítku zadá výrobní číslo modulu a opíše zapojení vstupů (např. 
1 = mraznička, 2 = ventilace, 3 = výtah, 4 = kávovar, 5 = plynový kotel, 
6 = alarm). U každého vstupu je možné nastavit sledování sepnutí, 
vypnutí i detekci podpětí. 

4. Uživatel má možnost zadat text zprávy (pro email, SMS) pro 
každý vstup a přiřadit jeden či více emailů, telefonních čísel, na které 
se má zpráva poslat. 

5. Uživatel má možnost nastavit také emailové či SMS zprávy, 
které budou odeslány, jestliže se modul odmlčí či zapne po výpadku 
napájení, nebo když dojde k překročení nastavené hranice teploty 
v okolí signalizátoru, atd. 

Další informace o signalizátoru, jako je montážní návod, schema 
zapojení, atd. jsou na www.signalizator.cz. Roman Hudeček

Obrázek 3 – Formulář pro konfiguraci zpráv o stavu zařízení

Obrázek 5 – Formulář pro konfiguraci pozdržení alarmu

Obrázek 6 – Část přehledu z historie zpráv

Obrázek 4 – Formulář pro konfiguraci hraniční hodnoty napětí
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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 
viditelně bezpečný a spolehlivý kontakt s vo-
dičem. Když je zapotřebí víc pólů, doplňkové 
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 nepoužívá) 
odlehčení tahu, zda se svorka montuje na 
DIN lištu pomocí západky, upevňuje pomocí 

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  průřezu 0,2–4  mm² pro všechny stan-
dardní aplikace. Druhá verze s bílým krytem 
je určena pro severoamerický trh a má mírně 
odlišný rozsah připojovaných vodičů do 
AWG 12.  

Rychlé připojení  
vodičů  

Rodina WAGO svorek řady 221 se rozrůstá:  
představujeme páčkovou instalační svorku Inline pro univerzální  
připojování vodičů v jednom směru.

všech  
druhů bez  

použití nástrojů



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

27

 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 vo-
dičů: zvedněte páčku, vytáhněte vodič, 
sklopte páčku. Všechny druhy vodičů tak je 
možné připojovat bez použití nástrojů. Inte-
grace osvědčené pružinové připojovací tech-
niky WAGO do kompaktního transparent- 
ního pouzdra je zárukou viditelně spolehli-
vého kontaktu s vodiči všech druhů o prů-
řezu 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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IO-Link mastery 

Murrelektronik rozšiřuje své 
portfolio výrobků IO-Link  
sběrnicovými moduly MVK Pro  
a IMPACT67 Pro s krytím IP67. 
Tyto robustní moduly poskytují 
diagnostické funkce a výstupní 
proud 4 A na každém portu. 
Jsou dostupné ve všech běž-
ných protokolech a je možno  
je používat také nezávisle na 
sběrnici.

s mnoha schopnostmi
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IO-Link se vyznačuje „Plug & Play“ insta-
lací v automatizační technologii. Proti ne-
ustále rostoucí složitosti výrobních procesů 
a zařízení, ve kterých se shromažďuje a pro-
pojuje stále větší množství dat, poskytuje 
tento komunikační standard maximální 
transparentnost v celém rozsahu od úrovně 
senzoru a akčního členu po cloud. Společ-
nost Murrelektronik rozšířila své portfolio 
výrobků IO-Link sběrnicovými moduly 
MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. 
Tyto nové moduly mají osm multifunkčních 
master portů třídy A/B a dva porty M12 s 
kódováním L pro napájení proudem až 16 A 
a jsou dostupné pro PROFINET, Ethernet/IP 
a EtherCAT. Použití nezávislé na sběrnici je 
možné prostřednictvím OPC UA, MQTT, 
JSON REST API, a to díky integrovanému 

standardizovanému master rozhraní (SMI). 
Tato zařízení celkově snižují náklady a zvy-
šují produktivitu, přičemž nabízejí nové 
možnosti pro servis a údržbu. Doby pro in-
stalaci a spuštění byly zkráceny, protože tyto 
moduly dokážou nahradit složitě zapojované 
a prostorově náročné řídicí skříně. 

Kromě čistě procesních dat (vstupy a vý-
stupy) poskytují tyto nové moduly MVK Pro 
a IMPACT67 Pro také dodatečná diagno-
stická data (napětí, proud a teplota), a to jak 
pro každý port, tak pro celý modul. To 
umožňuje operátorům detekovat anomálie a 
optimalizovat své procesy pomocí analýzy 
dat. Díky protokolům IIoT je tato činnost 
standardizována a nevyžaduje použití žád-
ného regulátoru. 

Integrované A/B porty se vyznačují znač-

ným počtem schopností: Funkci je možno 
konfigurovat na každém pinu – IO-Link, DI, 
DO, DIO nebo jejich kombinaci. Automa-
tické spínání napájecího napětí znamená, že 
se vždy použije správné napájecí napětí, na-
pájení akčních členů pro DO a napájení sen-
zorů pro DI. Z modulu jsou přímo napájena 
také zařízení s vyššími požadavky na energie. 
Díky jmenovité hodnotě 4 A na každém 
portu je u těchto zařízení odstraněna potřeba 
externího zdroje. Porty M12 s kódováním L 
umožňují zapojení do schématu Daisy Chain 
a poskytují proud až 2 x 16 A, což zjednodu-
šuje instalaci a redukuje rozsah kabeláže. 
Tyto robustní master moduly mají plastová a 
kovová pouzdra a krytí IP67. 

Sběrnicové moduly MVK Pro a IM-
PACT67 Pro doplňují široké portfolio IO-
Link produktů Murrelektronik, které 
zahrnuje mastery, rozbočovače, převodníky, 
zařízení a spojovací technologie. Jako posky-
tovatel systémů nabízí Murrelektronik vše 
nezbytné pro propojení regulátoru do sítě s 
úrovní senzorů a akčních členů pomocí IO-
Link. Vše je navrženo tak, aby spolupraco-
valo, je optimalizováno pro použití a je k 
dispozici z jednoho zdroje. Murrelektronik
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Krabice malé, velké, tlusté, 
tenké… 

Desítky typů nástěnných rozbočovacích 
krabic ve vyšším krytí, řada 44 CE, vyrobe-
ných z moderních samozhášecích materiálů. 
Hlavními přednostmi řady 44 CE jsou široký 
rozsah typů a provedení krabic: 3 stupně 
krytí (IP 44/55/56), 11 rozměrů, dostupných 
ve dvou verzích (s hladkými stěnami nebo s 
kabelovou průchodkou), 6 typů vík (přít-
lačné/šroubovací, plné/průhledné nebo vy-
soké/nízké) a krabice s velkokapacitním 
dnem a hladkými stěnami pro připojení tru-
bek o průměru do 50 mm. Další nespornou 
výhodou, která odlišuje typ 44 CE od podob-
ných krabic, je patentovaný systém šroubů 
pro uzavření víka. Šrouby s kulovou hlavou 
slouží jako klouby pro snadné otevření víka, 
zároveň je lze zaplombovat proti neoprávně-
nému vniknutí do krabice. Vnitřní profil kra-
bice zajišťuje daný stupeň krytí i bez těsnění. 

Nástěnná modulární  
pouzdra 27 COMBI 
Kompletní a univerzální systém skláda-

cích modulárních pouzder, který dokonale 
splňuje požadavky na instalaci v průmyslo-
vém i bytovém sektoru. Dokonalé utěsnění 
je zajištěno uzavíracím systémem dvířek s 
těsněním. Speciální průhledná membrána u 
přístrojů IP 55 s drážkami usnadňuje ovlá-
dání přístrojů. V řadě 27 Combi nabízíme 

několik typů provedení, ze kterých si vybere 
opravdu každý: na DIN lištu, nástěnné, pro 
elektroinstalační lišty a kanály nebo pro mon-
táž na sloup. Montáž modulárních pouzder 
je velmi snadná, a to díky velkému vnitřnímu 
prostoru pro zapojení kabelů. Můžete reali-
zovat vlastní konfigurace na mí ru, jež se při-
způsobí jakémukoliv typu požadavku. 

Krabice pro prvky domácí 
automatizace 
U čím dál více projektů se dnes počítá s 

prvky tzv. chytrého domu. Koncové prvky 
jsou jen zlomkem celé infrastruktury sy-
stému. Většina jich je totiž uživateli skryta. 

Právě pro tyto účely firma GEWISS nabízí 
připojovací a rozbočovací bezhalogenové 
vestavné krabice řady 48, které tyto prvky 
hravě pojmou. Řada se skládá ze tří různých 
skupin výrobků: 48 PT / PT DIN, rozbočo-
vací krabice v krytí IP 40 pro obvyklé použití 
i pro prvky domácí automatizace vč. DIN 
lišty, s ochranným kartonovým víkem pro 
zazdívání. Dále řada 48 CM, velkokapacitní 
krabice v krytí IP 40 s ochranným štítem a 
řada 48 PTC, modulární rozbočovací krabice 
se štítem v krytí IP 40/IP 55 s ochranným 
kartonovým víkem pro zazdívání. 

Nejucelenější systém pro 
vestavbu do sádrokartonu 
GREEN WALL 
Nejširší nabídka prvků pro vestavbu pro 

tento specifický typ instalace. Bezhalogenové 
krabice GREEN WALL ze speciálního zele-
ného technopolymeru s GWT 850 °C se vy-
značují rychlou a jednoduchou instalací, a to 
díky inovativnímu řešení upevnění. To spo-
čívá v patentovaném systému montážních 
úchytů, vhodném pro všechny typy montáže: 
mezi sloupky, ze zadní strany na desku nebo 
na zděnou stěnu. 

V sortimentu GEWISS najdete rozbočovací a průmyslové krabice, 
rozvodnice a skříně, kabelové chráničky, ale například i průmys-
lové LED osvětlení nebo nabíjecí stanice pro elektromobily. Do-
volte nám představit zlomek z portfolia tohoto italského výrobce.

GEWISS jednička v oblasti průmyslové, 
domovní a inteligentní elektroinstalace
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Řada GREEN WALL nabízí čtyři řady vý-
robků: rozvodnice a rozvaděče, standardní a 
velkokapacitní rozbočovací krabice, krabice 
pro modulové domovní řady a pro zařízení 
KNX a digitální TV a krabice pro vertikální 
a horizontální zásuvky s blokovatelným vy-
pínačem. 

Vysoce výkonné vačko vé 
vypínače 70 RT HP 
GEWISS nabízí řadu nástěnných vačko-

vých vypínačů 70 RT HP, které jsou k dostání 
v plastových nebo kovových krabicích, ve 
verzích od 16 A do 160 A, pro řídicí i bez-
pečnostní aplikace. Řada v rozsahu 16 A až 
63 A zahrnuje možnost montáže do čelního 
panelu rozvaděče nebo na DIN lištu a každý 
přístroj lze vybavit pomocnými kontakty. 
Vačkový vypínač je v termoplastové krabici 
a poskytuje stupeň krytí IP 66 / IP 67 / IP 69, 
což zabezpečuje, že produkt je úplně chráněn 
proti prachu a tekutinám, i když se jedná o 
horkou, vysokotlakou stříkající vodu. 

70 RT HP představuje vylepšený, ergono-
micky navržený, robustní vypínač, který je 
ideální do těžkých provozů – je odolný proti 
nárazům, mechanickému namáhání, UV zá-
ření i chemikáliím. Lze ho tedy použít i v 
nejnáročnějších prostředích. 

Nouzové skříňky ve vyšším 
krytí GEWISS 42 RV 
Pět verzí nouzových skříněk umožňuje 

uživatelům variabilitu: pro ovládací přístroje 
Ø 22 mm, pro modulární přístroje a přístroje 
se zadní montážní deskou. Jsou k dispozici 
také vestavné verze v červené a šedé barvě. 
Všechny skříňky mají vysoký stupeň 
ochrany IP 55 a díky příslušenství, jako jsou 
kladívko na rozbití skla, bezpečnostní zámek 
nebo víko s plombou, jsou vhodné pro po-
užití na veřejně přístupných místech.  

 

Nabíjecí stanice pro elek-
tromobily Wallbox I-CON 
Díky neobyčejnému designu 

lze nabíjecí stanice pro 
elektromobily GEWISS 
Wallbox I-CON per-
fektně začlenit do pri-
vátního prostředí. 
Vyznačují se elegantní 
konstrukcí a jedinečnými 
vlastnostmi. S konfigurací 
pomocí mobilní aplikace a 
rozhraní Bluetooth je uve-
dení do provozu a údržba sta-
nice zvláště pro instalatéra snadná, rychlá a 
intuitivní. Stanice vybavené funkcí DLM 
READY přizpůsobují nabíjecí výkon auto-
maticky disponibilnímu výkonu v domě. Je-
dinečnou výhodou stanice Wallbox I-CON 
je, že ji lze namontovat buď na omítku nebo 
pomocí vestavné krabice i částečně pod 
omítku. Tyto dvě možnosti poskytují uživa-
teli volbu i pro dodatečnou montáž. 

Potřebujete vědět více? 
Poptáváte vhodné řešení pro váš projekt 

nebo potřebujete podrobnější informace? 
Chcete poznat kompletní sortiment GEWISS? 
Obraťte se na nás s důvěrou: tel. 266 090 711, 
e-mail: obchod@est-praha.cz nebo navštivte 
naše internetové stránky www.est-praha.cz. 
Vybrané produkty zakoupíte v e-shopu EST 

www.est-shop.cz. 
 

Oficiální distributor znač -
ky GEWISS v ČR a SR: Pro-

dukty GEWISS, stejně jako pro - 
dukty dalších renomovaných vý-

robců v oblasti elektrotechniky, 
komunikačních a řídicích sys-

témů, vzduchotechniky a kabelů na 
český a slovenský trh oficiálně do-

dává společnost:

www.est-praha.cz 

Elektro-System-Technik s.r.o. 
Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 
Tel.: +420 266 090 711 
E-mail: obchod@est-praha.cz 
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Trvalé moni-
torování rezidu-
álních proudů  
v elektrických 
instalacích a za-
řízeních posky-
tuje určitou 
úroveň ochrany 
lidské ho života a 

zároveň pomáhá předcházet neočekávanému 
přerušení dodávky energie a výpadkům sy-
stému. Zajišťuje tak včasnou identifikaci již 
v ranné fázi, což umožňuje plánovaný zásah 
údržby a zajistit tak maximální úroveň do-
stupnosti napájecího systému.  

Řada zařízení Bender RCM410R pro mo-
nitorování reziduálních proudů určená pro 
uzemněné napájecí sítě TN/TT monitoruje 
elektrické instalace na reziduální proudy  
a když jsou překročeny předem nastavené 
hodnoty reakce, zajišťuje včasnou signalizaci 
zhoršení izolačního stavu. 

 
Aplikace 

• Monitorování reziduálních proudů v uze -
m něných dvou-, tří- a čtyř-vodičových sí-
tích (TN a TT napájecích sítích). 

• Přesné monitorování proudu ve vodičích, 
které jsou za normálních podmínek bez 
přítomnosti proudu (např. N nebo PE vo-
diče). 

• Monitorování zabezpečovacích systémů, 
systémů klimatizace, mrazicích a chladi-
cích zařízení. 

• Sledování a detekce poruch na pohonech. 
• Monitorování bludných proudů v uzem-

něných napájecích systémech. 
 

Mezi klíčové funkce patří: 
• Malá šířka 18 mm umožňuje významnou 

úsporu místa v rozváděči. 
• Protokol MODBUS RTU. 
• Základní nastavení pomocí otočných pře-

pínačů. 
• Trvalá kontrola připojení měřicího trans-

formátoru proudu. 
• Detailní nastavení a programování po-

mocí bezdrátové technologie NFC (Nier 
Field Communication) pomocí bezplatné 
aplika ce Bender Connect App pro An-
droid a iOS. 

• Nastavitelná doba zpoždění reakce 0…999s. 
• Nastavitelná hodnota reakce 10mA…30A. 

 
Komunikace a nastavení 
Dvě samostatně nastavitelné hodnoty re-

akce umožňují rozlišovat mezi výstrahou  
a alarmem (výstrahu lze nastavit v rozsahu 
50…100 % z nastavené hodnoty reakce rezi-
duálního proudu IΔn). 

Klíčovou vlastností nového RCM410R je 
komunikační protokol MODBUS RTU. Ten 
umožňuje připojení ke stávajícím komuni-
kačním sítím, což znamená, že provozovatelé 
mohou sledovat reziduální proud svých 
energetických systémů na dálku, čímž od-
padá nutnost ručního sběru dat. 

Lze také využít dotykové panely CP907i 
případně převodníky dat COM465IP a ne-
chat si od firmy GHV Trading vypracovat in-
dividuální vizualizaci dat dle vašich představ. 

  

Testování  
bez odpojení 
Pravidelná kontrola a testování instalací  

a elektrických zařízení v souladu s normou, 
může být časově náročná a nákladná kvůli 
souvisejícím zdrojům a odstávkám. Často se 
však vyžaduje, aby byly napájecí systémy ne-
ustále zapnuté nebo trvale dostupné. Proto 
lze s  výhodou využít přístroje RCM410R, 
který je citlivý na sinusový střídavý a pul-
sační stejnosměrný proud typu charakteris-
tiky A a vyhovuje normám ČSN EN 62020  
a ČSN EN IEC 62020-1. 

Tento nový přístroj, zkonstruovaný s vy-
sokou přesností, může přispět k výraznému 
snížení rizik a provozních nákladů v řadě za-
řízení včetně nemocnic, datových center  
a v mnoha aplikacích s motory a pohony ve 
výrobních závodech. 

 
Snadná montáž a rozměry 
Samotné zařízení má šířku pouhých 18 mm 

a instaluje se na standardní DIN lištu. Jako 
měřicí toroidy lze s výhodou využít externí 
měřicí transformátory s kruhovým jádrem 
řady CTAC.  

 
Další informace o monitorech reziduál-

ního proudu a proudových transformátorech 
Bender naleznete na webu: 
ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/rcm/. 

 
Vaše dotazy vám rádi zodpoví naši pra-

covníci na adrese ghv@ghvtrading.cz nebo 
volejte +420 541 235 532-4. 

Ing. Roman Smékal 

Napomoci vám mohou monitory reziduálního proudu 
určené k nepřetržitému sledování instalací a k detekci a 
lokalizaci vznikajících zemních poruch, které mají zásadní 
význam pro důležité elektrické systémy a zařízení.

Jak trvale měřit reziduální proud 
v uzemněných sítích TN/TT?

Apple Store Google Play
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Mozek podobný lidskému  
pomáhá robotovi dostat se z bludiště 
Bludiště je mezi psychology oblíbeným zařízením pro hodnocení schopnosti učení myší nebo potkanů. 
Ale jak je to s roboty? Mohou se naučit úspěšně procházet všemi zatáčkami a odbočkami labyrintu? Vědci 
právě prokázali, že ano. Jejich robot se rozhoduje na podobném principu, jaký lidé používají k myšlení a jed-
nání. Tato studie otevírá cestu k novým vzrušujícím aplikacím neuromorfních zařízení nejen ve zdravotnictví.

Napodobování  
lidského mozku 
Problém s energií je jedním z důvodů, proč 

se vědci snaží vyvinout energeticky mnohem 
úspornější počítače. Při hledání řešení se 
mnozí z nich inspirují lidským mozkem, který 
je bezkonkurenčně nejúspornější díky tomu, 
jak kombinuje paměť a zpracování dat. 

Neurony v našem mozku spolu komuni-
kují prostřednictvím tzv. synapsí, které se 
posilují pokaždé, když jimi prochází infor-

mace. Právě tato plasticita zajišťuje, že si lidé 
pamatují a učí se. 
„V našem výzkumu jsme tento model vy-
užili k vývoji robota, který je schopen na-
učit se pohybovat v labyrintu,“ vysvětluje 
Imke Krauhausenová, doktorandka na ka-
tedře strojního inženýrství Eindhoven Uni-
versity of Technology a hlavní autorka článku 
a dodává: „Stejně jako se synapse v mozku 
myši posiluje pokaždé, když provede správ-
nou odbočku v bludišti, naše zařízení se ‘vy-
ladí’ přivedením určitého množství elektři- 

ny. Laděním odporu v zařízení měníte na-
pětí, které ovládá motory. Ty pak určují, zda 
robot zatočí doprava nebo doleva.“ 

Chytré polymery 
Další chytrou věcí ve výzkumu je organický 

materiál použitý pro neuromorfního robota. 
Tento polymer (známý jako p(g2T-TT)) je 
nejen stabilní, ale je také schopen ‘udržet’ vel-
kou část specifických stavů, do kterých byl na-
laděn během procházení labyrintem. To 
zajišťuje, že naučené chování ‘přilne’, podobně 
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jako si neurony a synapse v lidském mozku 
pamatují události nebo činnosti. 

Průkopníky využití polymeru místo kře-
míku v oblasti neuromorfních počítačů byli 
Paschalis Gkoupidenis z Institutu Maxe 
Plancka pro výzkum polymerů v Mainzu a 
Yoeri van de Burgt z Eindhoven University 
of Technology. 

Bionické ruce 
Polymerní materiály mají také tu vý-

hodu, že je lze použít v mnoha biomedicín-
ských aplikacích a zařízeních. 

„Díky své organické povaze mohou být 
v zásadě integrována se skutečnými nervo-
vými buňkami. Řekněme, že jste při úrazu 
přišli o ruku. Pak byste potenciálně mohli 
tato zařízení použít k propojení vašeho těla 
s bionickou rukou,“ říká Krauhausenová. 

Další slibné využití organických neuro-
morfních počítačů spočívá v malých tzv. 
okrajových výpočetních zařízeních, kde se 
data ze senzorů zpracovávají lokálně mimo 
cloud. 

Jak uvádí Yoeri van de Burgt: „Zde 
vidím budoucnost našich zařízení, 
naše materiály budou velmi uži-
tečné, protože se dají snadno vy-
ladit, spotřebovávají mnohem 
méně energie a jejich výroba je 
levná.“ 

Budou tedy neuromorfní 
roboti jednoho dne schopni 
hrát fotbal, stejně jako fotba-
loví roboti TU/e? 

Krauhausenová odpoví dá: 
„V zásadě je to určitě možné. 
Ale je před námi ještě dlouhá 
cesta. Naši roboti se při po-
hybu stále částečně spoléhají 
na tradiční software. A aby ne-
uromorfní roboti mohli vyko-
návat skutečně složité úkoly, 
musíme vytvořit neuromorfní 
sítě, v nichž bude mnoho zařízení  
spolupracovat. Na tom budu pracovat 
v další fázi svého doktorandského vý-
zkumu.“ –r– 
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K posouzení reálné situace je ze všeho 
nejdřív potřeba si říci, jak česká vý-
roba elektřiny vypadá. Podle údajů 

Českého statistického úřadu z roku 2020 se 
u nás největší část energie vyrobila v uhel-
ných elektrárnách - 43,2 procent. Druhý nej-
větší podíl představuje produkce jaderných 
elektráren - 36,9 procent. Na paroplynové a 
plynové elektrárny připadá okolo 12 procent. 
Z obnovitelných zdrojů jen o zlomek pro-
centa vedou fotovoltaické elektrárny (2,7 
procent) nad vodními (2,6 procent). Na vítr 
zbývá pouhých 0,9 procenta. 

Většina úvah o Česku jako energetické 
velmoci vycházela z představy o vymanění se 
naší země z "diktátu" Evropské unie, která 
přijme Green deal, čímž se zbaví svých ener-
getických zdrojů - a protože my to neudě-
láme, budeme Evropě přebytky své energie 
prodávat, samozřejmě za námi nadiktované 
ceny. Jenže to neplatilo už před ukrajinskou 
krizí, a to hned z několika důvodů. 

Už jsme viděli, že téměř polovina české 
elektřiny pochází z uhlí, což je také jediný 
energetický zdroj, kterého je v Česku dosta-
tek. Z hlediska energetiky drtivě vede hnědé 
uhlí (40 procent), ostatní domácí zdroje fo-
silních paliv jsou prakticky zanedbatelné. 
Jenže dokonce i hnědé uhlí je neobnovitelný 
zdroj - a už je z větší části vytěžený. Podle 
České geologické služby představují těžitelné 
zásoby už jen 646,5 milionů tun, zbytek není 
těžitelný z ekonomických nebo ekologických 
důvodů. Takže i kdyby padl Green deal a 
česká těžba by se kvůli růstu produkce elek-
třiny zvýšila, vedlo by to nejen k rychlejšímu 

vyčerpání zásob, ale také ke zhoršení ekono-
mické efektivnosti takové energie. 

Většina úvah o energetické samostatnosti 
Česka a jeho dovedení do pozice evropské 
energetické velmoci proto počítá s masivním 
zvyšováním produkce jaderných elektráren 
cestou výstavby nových jednotek (ať už 
bloků, nebo celých nových elektráren). Za-
pomínají ale (nebo dokonce zatajují, protože 
se nechce věřit, že by to experti nevěděli), že 
už dnes je zdejší jaderná energetika z velké 
části česká jen podle názvu. Nejenže zdejší 
elektrárny staví zahraniční firmy (ještě ne-
dávno byly ve hře i ruské) a "český" jaderný 
průmysl patří Rusům (zdaleka největší zdejší 
hráč Škoda JS se moc nechlubí tím, že je jen 
součástí ruského podniku OMZ ovládaného 
ruskou Gazprombankou). I palivo pro české 
jaderné elektrárny pochází z Ruska a je do-
dáváno na základě dlouhodobých smluv. Po-
kusy získat palivo odjinud (Westinghouse) 
nevedly k výsledku. Je možné, že to válka na 
Ukrajině změní, ale dokonce i kdyby v to 
byla vůle (což zatím není moc zřejmé), byl 
by to běh na dlouhou trať. Takže elektřina zí-
skaná z českých jaderných elektráren je ve 
skutečnosti česká jen jaksi podmíněně a je 
zvláštní, že se o ruské moci nad strategicky 
mimořádně významnou českou jadernou 
energetikou zatím nemluví. Jinými slovy: 
pokud bychom chtěli být velmocí v jaderné 
energii, ve skutečnosti by to bylo v režii 
Ruska a v plné závislosti na něm. 

Z obnovitelných zdrojů jsou na prvním 
místě fotovoltaické elektrárny, které jako je-
diné také mají jakýsi potenciál dalšího výraz-

ného zvyšování produkce. Jenže ji neumíme 
skladovat, takže nám to není nic platné - při-
nejmenším do doby než se najde ekono-
micky schůdná cesta, jak elektřinu ukládat 
na časy, kdy slunce nesvítí. Fotovoltaické 
články naopak dávají větší smysl při zapojení 
Česka do mezinárodní spolupráce při vý-
měně energií (například prostřednictvím tzv. 
chytrých sítí). 

Podobný problém je i s větrnými elektrár-
nami - tím spíš, že Česko nemá mořské po-
břeží, kde nabízejí nejlepší výsledky a má 
smysl budovat rozsáhlé větrné farmy. Stejné 
je to s vodními elektrárnami: nejsme Norsko 
ani Rakousko s horami, kde dávají opravdu 
zajímavé výkony. Navíc už je jimi u nás vět-
šina vhodných lokalit obsazena. Zbývá jen 
biomasa, která ale je vhodná spíš jako komu-
nitní zdroj, nebo likvidace odpadu - ale ener-
getickou velmoc z nás v současném stavu 
neudělá. Omezenou perspektivu pěstování 
energetických surovin ve velkém ostatně už 
názorně předvedla řepka. 

Ukrajinská válka možnosti Česka stát se 
energetickou velmocí ještě zhorší, protože 
většina zemí se urychleně zaměří na energe-
tickou samostatnost. Budeme možná rádi, 
když ve "světě po Ukrajině" dokážeme vyrá-
bět dostatek elektřiny za přijatelné ceny pro 
sebe. Cesta k tomu nejspíš vede přes jaderné 
zdroje zcela zbavené závislosti na nevypoči-
tatelném Rusku, urychlený výzkum a vývoj 
alternativních zdrojů (včetně akumulátorů 
nebo jiných zásobníků energie) a decentra-
lizovanou energetiku. 

Jan A. Novák 

Stane se  
Česko  

energetickou  
velmocí?

Česko je čistým vývozcem elektřiny  

s přebytkem energetického výkonu, 

což vede mnohé lidi k myšlence, že  

je to potenciál být energetickou vel-

mocí a jen Evropská unie nám brání 

se tohoto postavení domoci. To ne-

byla pravda ani před ukrajinskou vál-

kou - a i když karty ještě nejsou v dů - 

sledku ruské agrese ani zamíchané, 

už teď je zřejmé, že ať skončí jakkoliv, 

bude energetická situace ještě horší.
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V porovnání s jinými evropskými 
státy Češi elektroautům příliš ne-
fandí. Alespoň zatím. „Hlavní ba-

riérou pro pořízení elektroauta je stále ještě 
cena. Zatímco v západní Evropě vlády po-
skytují na elektroauta dotace, u nás musí zá-
jemce sáhnout jen do vlastní kapsy,” uvádí 
Leoš Kabát, specialista na elektromobilitu 
společnosti Schneider Electric. Přesto se je-
jich počet zvyšuje, například za rok 2020 se 
prodalo podle statistik meziročně o 330 % 
více aut s čistě elektrickým pohonem (cel-
kem 3 262 vozů). Ke konci června 2021 bylo 
v ČR registrováno 8 500 elektromobilů a 
tento pohon tak měl každý tisící vůz. Jen pro 
zajímavost, v celé EU bylo za stejnou dobu 
registrováno přes 356 tisíc nových osobních 
elektromobilů. 

 

Máš elektroauto?  
Půjčím si ho! 
Elektroauto podle aktuálního průzkumu 

Schneider Electric využívá 11 % Čechů, ale 
jen 1 % ho vlastní. Ostatní si ho půjčují, po-
případě jezdí firemním. „Elektroauta využí-
vají podle našich dat výrazně častěji mladí 
lidé ve věku do 26 let a muži. Obě tyto sku-

piny mají k technologiím blíže než zbytek 
populace,” upřesňuje Leoš Kabát. Jeho slova 
potvrzují i důvody, kvůli kterým elektroauty 
jezdíme. Tím hlavním, v 51 %, je právě záliba 
v nových technologiích. „V tomto se od zá-
padní Evropy významně lišíme. Tam je totiž 
klíčovým důvodem pro jízdu elektroautem 
ekologie,” vysvětluje Leoš Kabát. Tu Češi 
umístili až na třetí příčku. 

 

Na co Češi svá  
elektroauta využívají? 
Nejčastěji pro soukromé účely. Pouze 

soukromě s ním jezdí 41 % jeho majitelů. 
Výhradně k práci ho pak používá 35 % a zby-
lých 24 % ho využívá bez ohledu na účel.  

„Vidíme nárůst zájmu o elektroauta 
hlavně mezi firmami, které na ně přecházejí 
ve velkém. Limitem, a to samozřejmě nejen 
pro ně, je ovšem nízká dojezdová vzdálenost 
těchto vozů a s tím spojený problém s dobí-
jením. V České republice je totiž zatím zcela 
nedostatečná infrastruktura. Prvním kro-
kem k jejímu vylepšení je novela stavební vy-
hlášky, podle které musejí mít od října 2021 
nové bytové domy povinně nabíjecí rozvody. 
S tím pak jde ruku v ruce i předpokládaný 

zvýšený prodej elektronabíječek, kterých 
jsme v roce 2021 nainstalovali stovky kusů. 
Drtivou většinu z nich právě pro firemní vo-
zovou flotilu,” komentuje Leoš Kabát. 

Aktuálně se situace začíná měnit také na 
rezidenčním trhu, kde koncem minulého 
roku stát rozšířil podporu v rámci programu 
Nová zelená úsporám o nabíjecí stanice pro 
rodinné a bytové domy. To by mělo přispět 
k rozvoji elektromobility. „Primární zájem o 
instalaci nabíjecích stanic mají v tomto pří-
padě vlastníci fotovoltaických elektráren. Pro 
ty elektromobilita znamená možnost využití 
vyrobené energie nejen v domácnosti, ale 
také v dopravním prostředku. Schneider 
Electric přišel koncem roku 2021 s novou 
nabídkou nabíjecích stanic EVlink Home, 
zaměřených právě na tyto instalace do rodin-
ných a bytových domů,” uzavírá Leoš Kabát. 

 
O průzkumu 
Průzkum na téma elektromobility realizo-

vala společnost Schneider Electric pomocí ná-
stroje Instant Research agentury Ipsos. Sběr 
dat probíhal on-line v období 9. 12. až 15. 12. 
2021 na celkem 1050 respondentech. Dotazo-
váni byli respondenti ve věku 18 až 65 let, 
kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny B. 

Češi si elektrické auto  
raději půjčí než koupí

Některé čerpací stanice už překročily pomyslnou “ba-
ťovskou” cenu 49.90 Kč a naftu už nabízejí přes padesát 
korun za litr. Do jaké míry to ovlivní trh s elektrickými 
automobily? Podle aktuálního průzkumu Schneider 
Electric využívá elektromobil 11 % řidičů, vlastníkem 
je přitom jen každý stý. Tato auta lákají především 
mladé lidi ve věku do 26 let a více muže. Nejčastěji si 
ho Češi pořizují pro soukromé účely.
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Společnost Murrelektronik rozšiřuje svoje 
produktové portfolio a představuje vám ino-
vativní novinku - Vario-X. Jedná se o první 
automatizační platformu, která přináší sen-
zory a akční členy do terénu bez rozváděčů 
a decentralizovaně. Navíc díky digitálnímu 
dvojčeti šetříte nejen náklady, ale i čas při 
plánování, instalaci, provozu a servisu. 

Neustále narůstající tempo digitalizace, 
kratší vývojové cykly, vyšší požadavky zákaz-
níků a rostoucí nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků - svět automatizace se mění zá-
vratnou rychlostí. Společnost Murrelektro-
nik má na všechny tyto požadavky odpověď 
a představuje Vario-X, modulární a vysoce 
flexibilní automatizační platformu, s níž lze 
poprvé realizovat všechny automatizační 
funkce zcela decentralizovaně, tj. bez stavby 
rozváděče. Vario-X přináší senzory a akční 

členy do přímého prostředí stroje a zajišťuje 
spolehlivou správu napájení, signálů a dat při 
bezproblémové integraci decentralizovaných 
servopohonů. Srdcem systému Vario-X jsou 
robustní, vodotěsné a prachotěsné moduly s 
krytím IP 67, které obsahují napájecí zdroj, 
řídicí jednotku, vypínače, bezpečnostní tech-
niku a moduly IO. Moduly lze jednoduše za-
cvaknout vedle sebe do neméně robustní 
základní desky s integrovanými montážními 
profily. Celou stanici tak lze snadno připev-
nit ke všem běžným profilovým systémům 
bez další ochrany a v extrémních případech 
tato konstrukce udrží i stojícího člověka. Ří-
dicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádro-
vým procesorem, splňuje všechny požadavky 
a lze ji integrovat jako otevřenou řídicí plat-
formu do všech nadřazených sítí na bázi In-
dustrial Ethernet. 

Automatizace 100% 
bez rozváděče = o 40 % 
rychlejší instalace 

Instalace a zapojení senzorů a akčních 
členů se provádí podle principu plug-and-
play s předem namontovanými konektory 
M12 a MQ15 bez chyb a v co nejkratším mož- 
ném čase. Drahé konektory M23 již nejsou 
potřeba. Tím také odpadají časově náročné, 
a tudíž drahé instalační práce na rozváděči, 
jako je odizolování, nastavení koncovek vo-
dičů a jejich připojení. Pokud jedna stanice 
nestačí pro řízení celého stroje, lze ve stroji 
decentrálně umístit další stanice a bez prob-
lémů je vzájemně propojit, například pro pří-
davné napájení. Jednotlivé moduly IO lze 
také instalovat v blízkosti snímačů / akčních 

Dny rozváděčů jsou sečteny 

představujeme vám Vario-X  

Vario-X je modulární a vysoce flexibilní  
automatizační platforma, s níž lze poprvé realizovat 
všechny automatizační funkce zcela decentralizovaně, 
tj. bez rozváděče. Foto: Murrelektronik 
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členů bez zadní desky, aby bylo možné sbírat 
signály přímo tam. Tím se zkracuje potřeba 
přídavných zařízení stroje a výrazně se zjed-
nodušuje kabeláž.   

„Vario-X nabízí stoprocentně decen-
tralizovanou automatizaci bez rozvá-
děčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí Global 
Business Unit Automation ve společnosti 
Murrelektronik. „Naše automatizační 
platforma zajišťuje modulární a trans-
parentní procesy, vyšší přidanou hod-
notu ve všech oblastech podniku,  
a tím i vyšší ekonomickou efektivitu  
a konkurenceschopnost v oblasti 
stavby strojů a zařízení. Jen díky uni-
verzálnímu konceptu instalace zkra-
cuje Vario-X instalaci stroje přibližně 
o 40 %.“ 
 

Zavřete vzduch 

Vario-X je hnací silou důsledné elektrifi-
kace výrobních procesů a poskytuje tak  
i pneumatickému průmyslu výrazně efektiv-
nější alternativu. Při účinnosti pouhých  
10 až 20 % se kvůli nesčetným netěsnostem 
v systému a neúčinným pohonům plýtvá 
příliš mnoho energie na vzduch jako nosič 
energie. Nahrazení pneumatiky elektřinou - 
například v případě upínacích jednotek  
v provedení body-in-white - přináší všem 
zúčastněným jen výhody: Podnikatel, který 
může omezit neefektivní, špatně ovladatel-
nou a relativně drahou pneumatiku ve svých 
dílnách, plánovač výroby, který se nyní může 
soustředit na jeden zdroj energie, a to elek-
třinu, zaměstnanci, kteří mohou konečně 
pracovat ve výrazně tišším pracovním pro-
středí, a v neposlední řadě životní prostředí. 

 

Digitální dvojče pro 
plánování, instalaci, 
provoz a servis 

Vario-X však nejsou jen základní desky, 
ovládací prvky, kabely a další. Systém auto-
matizovaný pomocí Vario-X má od samého 
počátku digitální dvojče: pohyblivý obraz 
skutečného systému v poměru 1:1, který ob-
sahuje všechny funkce a parametry pozděj-
šího systému - a to již ve fázi projektu, ještě 
před objednáním nebo montáží první me-
chanické součásti. Za tímto účelem společ-
nost Murrelektronik kinematizuje 
konstrukční soubory strojů a systémů ve 
speciálním softwaru, ve kterém lze následně 
simulovat pozdější pohyby a procesy. V di-
gitálním dvojčeti běží stejný řídicí program 
jako později na skutečném stroji. A to není 
všechno: digitální závod lze "umístit" přímo 
do pozdější výrobní haly prostřednictvím 
rozšířené reality (AR) na mobilním telefonu 
nebo tabletu, takže všechny pohybové se-
kvence lze předem virtuálně zobrazit. 

„To vše mnohonásobně zkracuje dobu 
montáže a uvedení do provozu, pro-
tože mnoho problémů, které se obje-
vují při montáži, se vůbec nevy- 
skytne,“ shrnuje výhody digitálního 
dvojčete Prein.  

Kromě toho mohou montéři používat di-
gitální dvojče jako "3D plán", například pro-
střednictvím aplikace rozšířené reality nebo 
brýlí pro virtuální realitu. To často funguje 
mnohem rychleji než pochopení plánu na-
kresleného ve 2D.  

„S Vario-X poskytujeme odpověď  
na naléhavé otázky a výzvy v oblasti 
automatizační techniky, pokud jde  
o plánování výroby, zařízení a insta-
lací,“ uzavírá Prein. „Vario-X pomáhá 
vyhnout se plánování založenému na 
"tajnůstkářství" mezi jednotlivými  
odděleními a rozbít statické plánovací 
procesy. Toto důsledné zaměření na 
potřeby zákazníků spolu s agilními 
vývojovými procesy rozhodujícím 
způsobem přispělo ke vzniku  
Vario-X.“
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Z firmy zaměřené na prodej elektro-
materiálu se díky dlouhodobé poc-
tivé práci stal multioborový 

velkoobchod, který dnes nabízí svým zákaz-
níkům také množství služeb v různých ob-
lastech. Základem je stále prodej elektro- 
materiálu. Díky zázemí dvou centrálních 
skladů, ve kterých najdete 85 000 skladových 
položek v hodnotě takřka 1 miliardy korun, 
se pohybuje procento vykrytí zakázek na 
úrovni 97,4%.  

„Našim cílem je být multioborovým 
partnerem pro svoje zákazníky s těmi 
nejlepšími službami, které jim přináší 
opravdovou hodnotu. Chceme být part-
nerem, na kterého se mohou všichni 
spolehnout v jakékoli době, a to přede-
vším pro jeho slušnost, poctivost a loa-
jalitu. Nejde nám o to být největší 
firmou v oboru. Mnohem důležitější je 
pro nás to, abychom byli nejlepší v tom, 
co děláme,“ říká Michal Vodička, před-
seda představenstva společnosti ELKOV 
elektro a dodává: „Naše společnost je 
ryze česká a budeme dělat vše proto, aby 
to tak i zůstalo. Chráníme český trh a 
vždy preferujeme tuzemské výrobce 
nebo produkty ze sousedních zemí. 
Chceme si udržet úroveň rodinné spo-
lečnosti, která umí pružně reagovat na 
jakékoliv podněty a zavádět rychle po-
třebné změny“  

Součástí ELKOV elektro jsou tři speciali-
zované divize – ELKOV lighting, ELKOV se-
rvis a ELKOV energy. Díky divizi ELKOV 
lighting poskytuje společnost komplexní ře-
šení projektového osvětlení, od nasvětlení 
rodinných domů přes projekty veřejného 
osvětlení, osvětlení kancelářských či průmys-
lových objektů až po systémy inteligentního 
řízení měst.    

Divize ELKOV servis se specializuje na 
prodej a půjčovnu nářadí, ale i další služby, 
které pomáhají zákazníkům zoptimalizovat 
proces nákupu a uskladnění materiálu. Jsou 
to například SERVISBOXY – mobilní sklady 
ve formě boxu, přívěsu, dodávky nebo kon-
tejneru, díky kterým má zákazník přímo na 
stavbě průběžně doplňovanou zásobu po-
třebného materiálu. Velkou výhodou je i bez-
pečnost a mobilita zásob či možnost vrátit 
nepoužitý materiál. 

Nejmladší divize ELKOV energy se za-
bývá velkoobchodním prodejem fotovoltaic-
kých komponentů a dobíjecích stanic pro 
elektromobily. 

Velkou změnou pro ELKOV elektro byla 
v roce 2020 koupě společností VARIANT plus 
a STASANET, které dnes společně působí pod 
značkou VARNET a nabízí kompletní sorti-
ment slaboproudých technologií pro zabez-
pečení a správu budov spolu s kvalifikova- 
nou technickou a projektovou podporou.  

„Touto akvizicí jsme vstoupili do oblasti 
slaboproudu a díky spojení výše jmeno-
vaných společností máme komplexní 
zastoupení největších značek v oboru,“ 
podtrhuje význam tohoto kroku Michal 
Vodička.  

Ať už tedy hledáte spolehlivého dodavatele 
v oblasti dodávek elektromateriálu, osvětlení, 
nářadí, komponentů pro fotovoltaiku nebo 
potřebujete poradit se zabezpečením objektu 
či zpracovat projekt inteligentního osvětlení 
celé obce nebo vyřešit výměnu zastaralého 
osvětlení průmyslových prostor a kanceláří 
za úspornější LED svítidla, v ELKOV elektro 
vám vždy vyjdou vstříc.

ELKOV slaví 30. jubileum 
Ryze česká společnost ELKOV elektro působí v oblasti prodeje elektromateriálu a svítidel již od roku 1992. 
Z malé rodinné firmy se za 30 let působení stala firma, která s konsolidovaným obratem 4,5 miliardy a téměř 
700 zaměstnanci patří k lídrům ve svém oboru a neustále rozšiřuje oblast svého působení. Dnes v ELKOV 
elektro pořídíte vše pro moderní elektroinstalaci – od kabelů a jističů, přes vypínače a zásuvky až po chytré 
osvětlení, zabezpečovací systémy, nářadí či fotovoltaické panely a dobíjecí stanice. 

Michal Vodička
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K odpovědnému po-
souzení toho, jestli je 
to výhodné, nebo do-

konce vůbec možné, je ale ze 
všeho nejdřív nutné vysvětlit, 
co to energetická burza je, k 
čemu slouží a jak pracuje. Lip-
ská energetická burza se ofici-
álně jmenuje European Energy 
Exchange (EEX) a - jak už bylo 
řečeno - sídlí v Lipsku. Je sou-
částí skupiny Deutsche Börse 
Group a kromě elektřiny ob-
choduje i s dalšími komoditami a nikoliv jen 
energetickými; kromě elektřiny a zemního 
plynu se tu "hraje" nejen o zemědělské pro-
dukty, kovy atd., ale například i o přepravní 
kapacity. Působí na 17 místech po celém 
světě a pracuje jako každá jiná burza. Zjed-
nodušeně řečeno: ceny na ní se pohybují 
podle nabídky a poptávky. A protože energie 
patří mezi komodity, které jde obchodovat 
mezinárodně (energetické soustavy jsou v 
rámci Evropy propojené), nabízí burza ob-
chodníkům s těmito produkty najít potřebné 
informace na jednom místě a reagovat na ně. 

Energetická burza tedy není (jak si mnozí 
laici představují) nástroj diktující ceny, ale 
naopak jde o běžnou tržní instituci umožňu-
jící svobodný obchod s komoditami, včetně 
elektrické energie. Pokud tedy jsou současné 
ceny z pohledu spotřebitele vysoké, burza je 
v tom prakticky nevinně, protože je v této 
výši velcí producenti na burze nabízejí a velcí 
odběratelé (včetně distribučních společností) 
jsou ochotní zaplatit. Díky tomuto mecha-
nismu se v nabídce a poptávce stírají extrémy 
a skutečné ceny se (opět zjednodušeně ře-
čeno) pohybují někde okolo průměru. A 
právě díky mechanismu burzy mohly skončit 
ceny energie diktované státy (státní mono-
pol) a mohl existovat volný trh. 

Faktory skutečně ovlivňující ceny energií 
(včetně těch současných, které pochopitelně 
nevzbuzují nadšení) tedy burza neurčuje, ale 
svým způsobem spíš zprostředkovává. Jsou 
někde jinde a je jich mnoho - a právě proto 
je pro laika jednodušší vidět problém tady, 
než pátrat po těch skutečných. Pojďme si vy-
jmenovat aspoň některé. 

Samozřejmě to jsou na prvním místě ná-
klady na výrobu; nejen na paliva, jako je uhlí 
nebo plyn, palivové články jaderných elekt-
ráren a podobně, ale i na stavbu a údržbu vý-
robních kapacit. To by bylo v pořádku, ale co 
už v pořádku moc není, jsou zásahy evropské 
politiky. Ta se ocitla ve vleku skupin, které 
věří (nebo spíš finančně a mocensky profi-
tují) na víře v to, že spalování fosilních paliv 
způsobí klimatickou katastrofu. A tak vlády 
zavedly trh s emisními povolenkami, které 
uměle zvyšují cenu klasických zdrojů a navíc 
s nimi začali "obchodovat" spekulanti. Vlády 
také podporují (dotují) výkup energie z al-
ternativních zdrojů (fotovoltaických, větr-
ných atd.). Jenže alternativní zdroje fungují 
ne podle toho, jak energii potřebujeme, ale 
jak si usmyslí počasí. To všechno ceny defor-
muje zcela netržními mechanismy, samo-
zřejmě směrem vzhůru. 

Už dlouho před vypuknutím války na 

Ukrajině také hrály čím dál větší 
roli mocenské ambice Ruska. Ku-
podivu nikomu v  Německu ne-
přišlo divné, že Rusové skoupili 
jejich zásobníky zemního plynu a 
že už nějaký čas plyn z těchto zá-
sobníků proudil opačným směrem, 
než bývá zvykem. Přitom cenový 
dopad těchto manipulací ještě není 
nic proti tomu, co s cenami udělá 
hledání náhrady za ruské zdroje. 
Mimochodem, nejedná se jen o 
plyn a ropu: palivové články pro 

české jaderné elektrárny jsou také ruské a 
najít za ně náhradu nebude z několika dů-
vodů rychlé ani jednoduché. 

Takže ohledně burzy nejde o to, že není 
možné vystoupit, protože účast byla nějak 
nařízená, nebo se k ní státy dlouhodobě za-
vázaly nějakou smlouvou, ale především 
proto, že účast je pro výrobce výhodná. Exis-
tence mezinárodního trhu energiemi a přes-
hraniční předávání je z mnoha důvodů lepší, 
než ostrovní systém omezený na jedinou 
zemi, například kvůli řešení výpadků nebo 
momentálního nedostatku či přebytku. 

Také "výhodná" státem nařízená nízká 
cena energií, ve skutečnosti tak výhodná zase 
není. Vystoupením ze systému mezinárodní 
výměny by totiž stát musel výrobcům ná-
klady na výrobu zaplatit - a tedy vzít peníze 
z jiných prostředků. Tak to například dělá 
Slovensko. Zákazníci tak sice budou mít za-
stropovanou cenu energií, zaplatí si to ale 
jinak. Skutečné cesty k přijatelným cenám 
energií tedy vedou jinudy. Především přes 
odstranění deformací způsobovaných klima-
tickým náboženstvím. Dále pak vrácení ap-
likace alternativních zdrojů do přirozených 
tržních kolejí. V neposlední řadě i investi-
cemi do výzkumu - nejen zdrojů, ale i metod 
skladování energie. Jan A. Novák 

Energetická burza - prokletí nebo šance?
Dramaticky rostoucí ceny energie vzbuzují kritiku a někteří lidé za neradostnou situaci viní takzvanou evropskou 
energetickou burzu sídlící v zahraničí. Zdaleka to nejsou jenom laici; v tomto duchu se do médií ozývají i některé or-
ganizace, které mají k energiím a nebo obchodování s nimi blízko. Například předsedkyně spolku pro dostavbu ja-
derné elektrárny Temelín Ivana Kerlesová pro MF Dnes řekla, že by se měl ČEZ z obchodování na této burze pracující 
v německém Lipsku zcela vyvázat, nebo tam aspoň posílat jen elektrickou energii, která není potřeba v České republice.
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Bezdrátový modul Thales Cinterion 
ELS62 řady LTE Cat.1bis se liší od klasického 
konceptu LTE tím, že využívá k připojení 
pouze jednu anténu namísto kombinace 
dvou antén MAIN a AUX. Podporuje také 
záložní připojení k 2G sítím. Díky své opti-
malizované velikosti má modul uplatnění  
v bezpečnostních řešeních, elektronických 
měřeních, budoucích technologiích chytrých 
měst a v mnoho dalších. Hlavní předností 
modulu ELS62 je technologie LTE Cat.1bis, 
podporující kmitočtové pásma 1, 2, 3, 4/66, 
5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 s podporou VoLTE 
a CSFB pomocí jedné antény. Poskytuje pře-
nosové rychlosti download max. 10 Mbit/s  
a upload max. 5 Mbit/s. V souladu s výše 
uvedeným standardem je modul vybaven 
bezpečnostními funkcemi pro ochranu sa-
motného zařízení a samozřejmě také funkcí 
šifrování dat pro zabezpečení přenosu dat. 
Mezi vynikající bezpečnostní funkce patří 
Secure Boot, zabezpečená komunikace TLS 
1.3/DTLS 1.2, šifrování firmwaru a další. 
Kromě toho podpora Thales nabízí poraden-
ství v oblasti kybernetické bezpečnosti.        

ELS62 je součástí rodiny inteligentních 
průmyslových modulů díky svému konceptu 
a hardwarové kompatibilitě s dalšími Cinte-
rion IoT moduly od 2G až po LTE. Footprint 
produktu je tedy zaměnitelný s některými 
moduly stejné velikosti. Modul nabízí kom-

patibilitu AT příkazů s moduly Cinterion 
IoT od 2G až po LTE. 

Tento produkt je ideální pro aplikace spo-
jené s bezpečností jako jsou domácí alarmy, 
inteligentní měřiče nebo jiné řešení vyžadu-
jící nepřetržité připojení s jednoduchou in-
tegrací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Modul ELS62 má velké využití v praxi:     
• V automobilovém průmyslu např. ECall 
• Smart City (kamerové a bezpečnostní 

systémy) 
• Domácí poplašné systémy 
• Připojení ke zdravotnickým přístrojům 

či jiné chytré měření 
• Integrace do routerů           

Připravujete vlastní vývoj? Potřebujete 
poradit s výběrem komponent a oceníte 
technický support? Kontaktujte technickou 
podporu společnosti SECTRON, která je 
partnerem značky Thales.     

SECTRON s.r.o. 
Josefa Šavla 12 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
eshop.sectron.cz, obchod@sectron.cz  

tel.: +420 556 621 030  
Hotline: hotline@sectron.cz 

tel.: +420 599 509 599

ELS62 je nový  
IoT modul od  

společnosti Thales
Současnou turbulentní situaci na trhu komponent 
řeší celosvětový výrobce modulů společnost Thales 
novinkou ve svém portfoliu. Představuje modul 
Cinterion ELS62, který poskytuje vylepšené zabez-
pečení a konektivitu pro IoT projekty a zároveň spo-
lehlivý přenos a zpracování nasbíraných dat.

Thales je globální technologický lídr s více 
než 81 000 zaměstnanci na pěti kontinen-
tech. Skupina investuje do digitálních a „deep 
tech“ inovací – Big Data, umělá inteligence, 
konektivita, kybernetická bezpečnost a kvan - 
tové technologie. Jedna z divizí se soustředí 
na M2M a IoT aplikace a nabízí svým klien-
tům široké portfolio řešení a služeb. Zákaz-
níci oceňují především zjednodušení a zry- 
 chlení vývoje a zajištění bezpečnosti a spo-
lehlivosti s dlouhodobou životností daného 
řešení. Přidejte se k nám! 
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Například společnost Murrelektronik 
bude představovat široký sortiment pro-
duktů pro zajištění spolehlivého napájení 
strojů a zařízení, modulů pro zpracování sig-
nálů, signalizačních a propojovacích jedno-
tek, jednotek vzdálených vstupů a výstupů 
jak pasivních, tak i aktivních pro průmyslové 
sběrnice a velké množství variant propojo-
vací kabeláže a konektorů.  

GHV Trading patří mezi malé rodinné 
firmy působící na českém i slovenském trhu 
již od roku 1991, udávající směr v přenosné 
měřicí a testovací technice i komponentech 
pro rozváděče. U ní se na stánku můžete do-

zvědět o měřicích transformátorech proudu, 
sběrnicových systémech, hlídačích izolač-
ního stavu či o analyzátorech kvality sítě. 
Budou tam i laboratorní měřicí přístroje, pří-
stroje pro revizní techniky a další provozní 
měřicí a testovací přístroje. Na výstavě s nimi 
můžete prokonzultovat výběr vhodných za-
řízení nebo zapojení. 

Na výstavě bude rovněž NOARK Electric 
– celosvětová firma s globálním působením, 
zabývající se vývojem, výrobou a distribucí 
elektrotechnických přístrojů a komponentů.  

Společnost KIWA předvede přepěťové 
ochrany (SPD - Surge Protective Devices) 

všech standardních kategorií nízkého napětí, 
které vyvíjí a vyrábí. Všechny jejich výrobky 
jsou vyráběny moderními výrobními po-
stupy s nejvyšším stupněm kontroly kvality, 
čímž se dosahuje jejich vysoká spolehlivost a 
bezpečnost při jejich použití.  

Sectron kromě toho, že působí v oboru 
bezdrátových technologií již 27 let jako dis-
tributor GSM / UMTS / LTE / GPS / GLO-
NASS modulů, modemů a routerů, je rovněž 
český výrobce antén, kabelů a dalšího příslu-
šenství. S jejich výrobky se můžete také po-
drobněji seznámit na nové elektrotechnické 
výstavě v Ostravě. 

Elektrotechnická výstava Volty.cz 
v ostravském Trojhalí 

bude od 20. do 22. září 2022
Už letos na podzim bude ostravské Trojhalí hostit na ploše pěti tisíc metrů čtverečních elektrotechnickou 
výstavu, které se zúčastní téměř sto vystavovatelů z celé České republiky. Vstup pro všechny návštěvníky 
bude zcela zdarma. Na výstavě bude k vidění spousta novinek z elektrotechniky, elektromobility, vědy, 
techniky a určitě zde najdete i nejnovější trendy v osvětlení a chytré domácnosti. V dnešní době bude 
určitě návštěvníky zajímat i řešení úspor solárními panely. A protože nejen prací živ je člověk, připravu-
jeme pro návštěvníky každý den doprovodný program. Co všechno můžete na této třídenní akci, kterou 
bude pořádat redace Volty.cz, vidět?

w

Pořadatel výstavy

Uzávěrka přihlášek 
za zvýhodněné ceny 

30. června 2022 
mail: inzerce@volty.cz 

tel.: 603 429 908  
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Schrack Technik je jednou z vedoucích 
společností v inovaci produktů z oblasti elek-
trotechniky. Na výstavě se můžete seznámit 
s vysoce kvalitními a moderními produkty z 
oblasti pro zařízení, pro elektromobilitu, 
elektrotechniku, IT a moderní osvětlení. 

Elektro Bečov představí na výstavě svůj 
výrobní program, který se skládá z výroby 
elektrotechnických součástek a komponentů. 
Jedná se o program řadových svorek s příslu-
šenstvím, elektronických modulů, zemnicích 

svorek, ekvipotenciálních a  odbočovacích 
svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného 
osvětlení a další upevňovací elektroinstalační 
materiál.  

NKT bude na nové ostravské výstavě pre-
zentovat kabely instalační a flexibilní, silové, 
pro střední i velmi vysoké napětí i kabely vy-
ráběné na zakázku. Kabely NKT přivádějí 
energii do rodinných domů, bytových, ko-
merčních i průmyslových budov, elektráren 
i větrných farem.  

Nové elektrické vozy v ostravském Troj-
halí vystaví společnost CarTec, zastupující 
značku BMW. 

Každý den výstavy budou i zajímavé před -
náš ky. První den – 20. září – na téma elek-
tromobility a obnovitelných zdrojů, druhý 
den bude věnován rozváděčům a měření a 
poslední den výstavy – 22. září – budou před-
nášky na téma chytré domácnosti. Elektrote -
chnická výstava v Ostravě bude opravdu pe - 
 strá a inspirativní i pro laickou veřejnost. –r–
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Evropská unie odebírá zhruba 40 % 
plynu z Ruska. Podle údajů skupiny 
Transport & Environment stojí tato 

závislost Evropu přibližně 118 milionů dolarů 
denně. Evropská komise proto v úterý odha-
lila plány na snížení závislosti členských států 
Evropské unie na ruských zdrojích energie 
vzhledem k válce na Ukrajině a navrhla snížit 
dovoz plynu z Ruska o dvě třetiny už v tomto 
roce. Komise navrhuje najít v nejbližších mě-
sících alternativní dodávky plynu a zvýšit 
energetickou účinnost, zatímco ve středně-
dobém až dlouhodobém horizontu chce 
zdvojnásobit ekologičtější zdroje energie. 

Nové návrhy Komise stanoví pro země EU 
právní povinnost zajistit minimální úroveň 
skladování plynu. Cílem je, aby zásoby plynu 
do podzimu dosáhly 90 % kapacity, zatímco v 
současnosti je to přibližně 30 %. Současně pro-
bíhají jednání se stávajícími dodavateli plynu z 

Norska, Alžírska a Ázerbájdžánu, o zvýšení do-
dávek. Plán předpokládá ukončení závislosti na 
všech ruských fosilních palivech “mnohem 
dříve” než v roce 2030. V krátkodobém hori-
zontu by měl být plyn získáván z USA a Afriky, 
zatímco některé země budou možná muset v 
následujících měsících více využívat uhlí. EU 
rovněž navrhuje masivní rozšíření obnovitel-
ných zdrojů energie, bioplynu a vodíku. 

Zatímco v krátkodobém horizontu mo hou 
emise uhlíku vzrůst, dlouhodobým cí lem je 
rychlejší přechod na udržitelné zdroje. Dalším 
klíčovým tématem v nadcházejících měsících 
bude zvýšený dovoz zkapalněného zemního 
plynu (LNG) od doda vatelů z USA, Kataru a 
Austrálie. Kromě diverzifikace dodávek plynu 
se Komise domnívá, že závislost na Rusku se 
zmírní také díky novým projektům v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, které mají být 
uvedeny do provozu, ale zároveň připouští, že 

v příštích měsících mohou být zapotřebí i špi-
navější zdroje energie, jako je uhlí. 

V dokumentu Komise se rovněž uvádí, že 
projekty v oblasti obnovitelných zdrojů ener-
gie musí být urychleny, a dále se v něm uvádí, 
že existuje obrovský potenciál v oblasti do-
mácí střešní solární energie. Až čtvrtina spo-
třeby elektřiny v evropském bloku by se 
mohla vyrábět z panelů na domech, farmách 
a komerčních budovách, uvádí Komise. 

Aby se snížila závislost na zemním plynu, 
ať už pochází z jakéhokoli zdroje, vyzývá Ko-
mise také k velkému rozšíření bioplynu, kte -
rý se vyrábí ze zemědělského a potravi nář - 
ského odpadu. Díky dodatečným investicím 
do obnovitelných zdrojů energie by se mohl 
výrazně zvýšit i objem zeleného vodíku, 
který lze vyrábět z větrné a solární energie. 
Komise nyní vyzývá ke čtyřnásobnému zvý-
šení využití vodíku do roku 2030. –r–

EU představila plán na ukončení 
závislosti na ruském plynu
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Měření se člověk musí naučit! 

Žáci a žákyně, učni a učnice, studenti 
a studentky přírodovědných a tech-
nických oborů profitují z moderně 

vybavených odborných učeben a ze špičko-
vého technického vybavení. To platí zejména 
pro oblast měřicí a zkoušecí techniky.  

„Řešení, která se přibližují praxi, stejně 
jako vysoká kvalita a funkčnost pří-
strojů jsou z mého pohledu základním 
předpokladem pro cílenou podporu do-
vedností žáků v této oblasti a prohlubo-
vání teoretických znalostí v  praxi,“ 
vysvětluje Michael Schlagenhaufer, Senior 
Director Product & Supply Strategy ve spo-
lečnosti Conrad Electronic.  

Individuální řešení,  
speciální podmínky 
Na platformě Conrad Sourcing Platform 

je v současné době k dispozici více než 750 
tisíc produktů více než 3 500 značek, tak aby 
zákazníci z řad profesionálů mohli veškeré 
technické provozní prostředky objednat jed-
noduše od jednoho dodavatele. Již řadu let 
se společnost Conrad Electronic zajímá 

o oblast vzdělávání a nabízí mimo jiné široký 
sortiment vysoce kvalitní měřicí techniky a 
nástrojů pro oblast vzdělávání.  

„Díky spolupráci se specializovanými 
výrobci můžeme nabídnout vynikající 
produkty a individuální řešení pro po-
užití ve školních dílnách, na pracovištích 
nebo v laboratořích – to vše od jednoho 
dodavatele a za nejlepších možných pod-
mínek,“ dodává M. Schlagenhaufer.  

Špičkové vybavení pro profesionály zítřka: 
Conrad Electronic nabízí široký výběr mo-
derní měřicí a zkoušecí techniky.  

Foto: Kzenon – stock.adobe.com

Zaostřeno na výuku s platformou Conrad Sourcing Platform:  
prohlubování teoretických znalostí, získaných ve škole,  

za použití inovativní měřicí a zkoušecí techniky



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

51

Mezi nejsilnější partnery naší firmy patří 
renomovaní oboroví specialisté jako Chau-
vin Arnoux, Rohde & Schwarz a Benning. 
Naše na jednu stranu široká a na druhou 
stranu velice podrobná nabídka produktů ale 
není tou jedinou výhodou, kterou nákup přes 
platformu Conrad Sourcing Platform při-
náší: „Školy, vysoké školy a úřady mohou vy-
užít rabatů pro vzdělávací instituce a našich 
dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání. 
Díky nim velmi dobře známe požadavky na-
šich zákazníků a zákaznic a dokážeme jim 
poskytnout rady i praktickou pomoc.“  

  
Chauvin Arnoux:  
Učení se zaměřením na praxi  
s kvalitní měřicí technikou  
Bezpečné zacházení s měřicí technikou a 

odborné posouzení výsledků měření je jed-
ním ze stěžejních bodů vzdělávání a dalšího 
vzdělávání. Důležitým tématem učení je také 
přednastavení pro měření a správné odečí-
tání naměřených hodnot, stejně jako bez-
pečné zacházení s  přístroji. Společnost 
Chauvin Arnoux nabízí specializovaný sor-
timent pro tuto oblast – například analogové 

multimetry MX 1, resp. C.A 5003. Pro sezná-
mení s účinky „nelineárních“ zátěží v pod-
mínkách blízkých praxi a možností nutných 
korekcí slouží speciálně k tomuto účelu vy-
tvořený výukový balíček. Učebnice „Trai-
ningssystem Netzanalyse“ (Systém nácviku 
analýzy sítí) v kombinaci s analyzátorem vý-
konu a sítí C.A 8336 nabízí návody pro celou 
řadu pokusů a řešení.   

  
Rohde & Schwarz:  
Inovativní řešení  
pro zapálené studující 
Inovativní řešení měřicí techniky značky 

Rohde & Schwarz, která se vyznačují vyso-
kou kvalitou, přesností a kompatibilitou, po-
máhají studujícím při dosahování 
optimálních výsledků a zajišťují pochopení 
technik a metod měření do hloubky. Do sor-
timentu firmy Rohde & Schwarz, speciálně 
zaměřeného na oblast vzdělávání, patří nej-
různější modely osciloskopů, například 
R&S®RTC1000 a R&S®RTB 2000, speciální 
možnosti pro výukové osciloskopy jako ge-
nerátor arbitrárních funkcí a vzorků, stejně 
jako sériové spouštění a dekódování. 

Benning:  
Vstup do profesního života 
s optimálním vybavením 
Design a provedení zkoušecích, měřicích 

a zabezpečovacích přístrojů od firmy Ben-
ning se řídí požadavky průmyslu a řemesel, 
a proto se výborně hodí pro učně, kteří za-
nedlouho přejdou do praxe. Platforma Con-
rad Sourcing Platform nabízí široký 
sortiment tohoto výrobce, počínaje měřicími 
přístroji VDE přes zkoušečky napětí a mul-
timetry až po proudové kleště. S využitím 
přístrojových zkoušeček od firmy Benning 
lze například provádět bezpečnostní a opa-
kované zkoušky elektrických spotřebičů 
podle nejrůznějších platných norem, a to 
bezpečně a rychle.  

Další informace o rozsáhlém  
sortimentu zkoušecí a měřicí  
techniky a různých modelech  
přístrojů najdete zde
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UV-C záření má vlnovou délku mezi 100 a 
280 nm. Záření je bohaté na energii, a proto je 
schopné zabíjet bakterie a viry. Nejsilnější efekt 

proti těmto patogenům má při vlnové délce 
265 nm, kdy významně naruší DNA těchto 
mikroorganismů, které vede k jejich eliminaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V porovnání s jinými metodami dezin-

fekce je UV-C dezinfekce efektivní a šetrná 
k životnímu prostředí. Nevyžaduje chemiká-
lie a toxické prostředky, patogeny si na ni ne-
dokážou „zvyknout“, je rychlá, nezanechává 

Dezinfekce pomocí UV-C záření

Epidemie Covid-19 se zdá být na ústupu, nicméně řada změn, které s sebou přinesla, s námi zůstane. Jednou 
z nich může být rozmach dezinfekce pomocí UV-C záření. Dá se použít na dezinfekci vody, vzduchu i povrchů. 

Principiální znázornění funkce UV-C panelu LEDVANCE.

Panel 
kombinovaný  
se svítidlem.

Panel pouze  
s dezinfekční funkcí. 

UV-C dezinfekce se tradičně používá 
ve zdravotnictví. I tady však našla 
další rozšíření a uplatnění. 
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žádné rezidua či blednutí povrchů (myšleno 
při dezinfekci vzduchu v  uzavřeném zaří-
zení, o kterém bude dále řeč) a nevzniká 
ozón. Již řadu let se tak využívá ve zdravot-
nictví a potravinářství. S příchodem epide-
mie našla vhodné uplatnění i v  dalších 
odvětvích. 

Znovu připomeňme zdravotnictví. UV-C 
záření je schopné zničit SAR-CoV-2 a tak se 
dá s výhodou použít například k dekontami-
naci zdravotnického vybavení v nemocni-
cích a významně tak snížit přenos infekce. 
Velké riziko přenosu infekce je v letadle – 
zde se také UV-C dezinfekce dá rovněž po-
užít. V kancelářích a sdílených pracovních 
prostorách se UV-C dezinfekce vzduchu 
spolu s dezinfekcí povrchů využívá jako pre-
vence šíření koronaviru skrze klimatizaci a 
otevřené prostředí. Ve veřejných a komerč-
ních prostorách se zářením dají dezinfikovat 
madla eskalátorů, nákupní vozíky a další 

místa, která jsou v častém kontaktu se spous-
tou lidí. 

Na druhou stranu UV-C záření není ur-
čené na přímé ozařování lidí či živých orga-
nismů, může způsobit poranění kůže nebo 
očí, proto je potřeba dodržovat určité bez-
pečnostní předpisy.   

UV-C panel LEDVANCE 
UV-C panel je panel velikosti standard-

ních osvětlovacích panelů tak, aby se dal jed-
noduše 1:1 vyměnit. Je dostupný ve dvou 
verzích – buď čistě jako dezinfekce vzduchu 
nebo jako kombinovaný s  funkcí svítidla. 
Obsahuje tichý a výkonný ventilátor, který 
„prožene“ vzduch skrze dezinfekční komoru 
za 0,13 s, dvě UV-C 25W T8 zářivky a vysoce 
leštěnou hliníkovou vnitřní komoru, ve které 
se vzduch dezinfikuje. Konstrukce dezin-
fekční komory je udělaná tak, aby byla bez-
pečná, a nedocházelo tak k  přímému 
ozařování okolního prostředí panelu. Chytrá 
řídicí jednotka dokáže diagnostikovat i sig-
nalizovat špatnou funkci lamp i ventilátoru 
a zjednodušuje tak údržbu. Jeden panel je 
schopný svou funkcí pokrýt plochu přibližně 
25 m2 při výšce stropu zhruba 2,5 m. 

V kombinovaném provedení má LED sví-
tidlo výkon 30 W, životnost 50 000 hodin, ži-
votnost UV-C je 10 800 hodin provozu. 
Svítidlo má nízkou míru oslnění, UGR < 19, 
světelný tok 3300 lm a teplotu chromatič-
nosti 4000 K. K oběma verzím jsou dostupné 
montážní rámečky pro přisazenou montáž,  
jinak se zapouštějí do podhledů. 

 
 

www.ledvance.cz 
 

EAN kódy výrobků jsou 4058075634411 
a 4058075634428.

Velmi rizikové prostředí na přenos 
infekce může být paluba letadla.
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Ke snížení energetických ztrát a ná-
kladů a ochraně klimatu lze jít 
mnoha cestami a budoucnost 

ukáže, které byly správné a které ne. Hlavy 
„ultrazeleně“ a v mnohém proti technickým, 
ekonomickým a hlavně skutečně ekologic-
kým argumentům smýšlející osoby v EU ko-
misi snad jednou přesvědčí odborníci 
poukazující na zhoubnost jejich enormního 
tlaku na tzv. Green deal. Nicméně kde panuje 
shoda, je ve snižování energetické nároč-
nosti, energetických ztrát a zamezení úniků 
skleníkových plynů. 

Tento článek je právě zaměřen na efek-
tivní diagnostické přístroje, které pomáhají 
efektivně snižovat energetické ztráty v prů-
myslových provozech či umožňují detekci 
úniku stlačeného vzduchu a celé řady skle-
níkových plynů.  

Termokamery FLIR  
= prostředek ke snížení 
energetických ztrát 
Jako efektivní a rychlý nástroj pro snížení 

energetických ztrát v celé řadě průmyslových 
odvětví se dlouhodobě používají termoka-
mery FLIR. Výrobce Teledyne FLIR (Švéd-
sko, USA) je největší a nejstarší světový 
výrobce termokamer a dalších přístrojů, 
jehož historie sahá až do roku 1958 a díky 
drtivé většině výroby vlastních komponent, 
nabízí bezkonkurenční kvalitu, nejmoder-
nější technologie, unikátní měřicí funkce a 
záruky (např. na snímač 10 let).  

Termokamery FLIR nacházejí uplatnění 
zejména v odvětvích, jako jsou elektroener-
getika (kontrola rozvodů, elektro strojů a za-
řízení a strojů, FVE), strojírenství a mecha ni- 
ka (tepelné namáhání strojů a zařízení), vý-
robní procesy (kontrola a regulace teplot a 
zpracování materiálu), hutnictví (kontrola 
teploty taveniny) i stavebnictví (detekce te-
pelných mostů, vlhkostí atd.) a také detekci 
a zobrazení úniků celé řady plynů (včetně 
metanu a CO2) a těkavých látek.  

Pravidelná či nepřetržitá kontrola termo-
kamerami FLIR tak umožňuje včas odhalit 
problémová místa a snížit výdaje za energie, 
zabránit provozním ztrátám a materiálním 
škodám a zvýšit bezpečnost provozovaných 
zařízení. 

 

 
 
Ruční a přenosné 
termo kamery FLIR pro 
pochůzkovou kontrolu 
Pro účely rychlé a spolehlivé diagnostiky 

prováděné ruční termokamerou jsou určeny 
termokamery FLIR Exx (E54, E76, E86 a 
E96), které disponují speciálními funkcemi 
usnadňující měření. Disponují rozlišením až 
640 x 480 bodů, citlivostí až 0,03 °C, teplot-
ním rozsahem až do +1500 °C, širokou šká-
lou objektivů s automatickým ostřením nebo 
dálkoměrem pro přesné měření vzdálenosti 
či GPS pro uložení souřadnic místa měření.  

Termokamery FLIR Exx jsou vybavené 
přehledným 4“ dotykovým displejem s čes-
kým menu a díky kompaktnímu a odolnému 
provedení jsou ideálním diagnostic kým ná-
strojem pro pochůzková měření a kontrolu 
elektrických rozvodů, strojů a zařízení či 
kontrolu teplot při výrobě. 

 

Efektivní metody  
a přístroje pro snížení 
energetických ztrát  
a detekci úniku plynů

V poslední době hýbe naší společ-
ností několik zásadních témat, které 
se dotýkají nás všech. Jedním z nich 
je stále diskutované snižování emisí, 
které má vést k ovlivnění vývoje již 
viditelných klimatických změn naší 
planety. Dalším tématem je neustálý 
růst cen energií, které jsou ovlivňo-
vány jak v mnohém nereálně tlače-
nou „zelenou politikou“, tak i stále 
větší nestabilitou na trhu se zemním 
plynem i ropou v souvislosti s ruskou 
válečnou agresí na Ukrajině.  

Příklady využití ručních termokamer

Termokamery 

FLIR 
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Pro profesionální měření v  terénu jsou 
ideální přenosné termokamery FLIR T840 a 
T865 s rozlišením až 640 x 480 bodů (s Ultra-
Max 1280 x 960 bodů) a citlivostí až 0,03 °C, 
které jsou vybaveny rovněž přehledným 4“ 
dotykovým LCD s českým prostředím, ale 
také vysoce kontrastním hledáčkem umož-
ňujícím venkovní měření při jakýchkoli svě-
telných podmínkách. Doplňují oblíbené 
termokamery FLIR řady T530 a T540, které 
hledáček nemají. Nejvyšší řadu pak uzavírá 
špičková termokamera FLIR T1020 s rozli-
šením snímače 1024 x 768 bodů (s UltraMax 
2048 x 1536 bodů), která je vhodná zejména 
pro energetické distribuční a přenosové spo-
lečnosti při měření na velkou vzdálenost.  

Termokamery FLIR řady T mají otočnou 
snímací část v širokém úhlu usnadňující mě-
ření ze všech pozic i těžko přístupných ob-
jektů a jsou nejlepší volbou pro profesionální 
termodiagnostiku v elektroenergetice, prů-
myslu i stavebnictví. 

Stacionární  
termokamery FLIR  
= 24/7 kontrola teplot 
Pro účely měření, kdy se vyžaduje trvalé 

měření, jak v rámci detekce zvýšené teploty 
osob, ale také pro kontrolu strojů, zařízení 
nebo výrobních procesů, jsou ideální stacio-
nární termokamery FLIR řady A, které 
umožňují 24/7 provoz, on-line obraz a záz-
nam povrchových teplot. Výhodou termoka-
mer FLIR řady A je jejich kompaktní rozměr 
a univerzálnost použití.  

 

Stacionární termokamery FLIR řady A 
nabízejí kompaktní rozměry, vysoké rozli-
šení až 640 x 480 bodů, možnost měření tep-
lot až do +2000 °C a umožňují dálkový 
přístup díky běžným rozhraním a protoko-
lům (RTSP, GigE, MODBUS TCP, Multicast, 
ONVIF-S a další). Díky tomu je možné jejich 
začlenění do nadstavbového (např. Genetec) 
či vlastního kamerového systému nebo po-
stavit vlastní na komponentech FLIR.  Přenosná termokamera v terénu FLIR T865 

Ruční termokamera FLIR E86 v praxi

Stacionární termokamery FLIR 
pro on-line kontrolu teplot

w
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Termokamery FLIR řady A disponují rov-
něž vestavěným web rozhraním a jejich 
kompletní správa a provoz s přenosem ob-
razu může být přes standardní web prohlížeč 
v PC / tabletu bez dalšího SW. Termokamery 
FLIR mohou být vybaveny vizuální kamerou 
s funkcí prolnutí obrazů (MSX) a přenášet 
on-line jak IR, tak vizuální obraz současně. 
Vestavěný WiFi vysílač navíc umožňuje pře-
nášet obraz i ovládat termokamery bezdrá-
tově, což je výhodné v případě dočasného 
použití v daném místě, kde není kabelový 
rozvod LAN. Vysoké krytí IP66 nabízí po-
užití těchto termokamer ve venkovních či 
průmyslových náročných podmínkách pro 
zajištění spolehlivého provozu výrobních i 
skladovacích průmyslových objektů a také 
jako prvek spolehlivých protipožárních sy-
stémů. 

 
Únik stlačeného vzduchu 
= energetické ztráty 
Dalším efektivním přístrojem pro snižo-

vání energetických ztrát je speciální akus-
tická kamera FLIR Si124. Stlačený vzduch je 
vyráběn kompresory, které spotřebovávají 
stále dražší elektrickou energii. V případě 
úniků stlačeného vzduchu, který je používán 
v drtivé většině provozů, pak dochází ke zby-
tečným nákladům. Kamera FLIR 124 vy-
užívá 124 vysoce citlivých vestavěných 
směrových mikrofonů s digitální kamerou 
s vysokým rozlišením, a to vše v kompakt-
ním provedení s držením v jedné ruce.  

 

Kamera umožňuje rychlou a snadnou lo-
kalizaci úniků stlačeného vzduchu / plynů, 
které se při expanzi v místě úniku projevují 
turbulentním prouděním v ultrazvukových 
frekvencích, které nejsou lidským uchem za-
chytitelné. Pro akustickou kameru FLIR 
Si124 ale ano a ta zobrazí dané místo s vyso-
kou přesností. Kamera má české menu a 
umožňuje kvantifikovat velikost daného 
úniku jak v objemových jednotkách, tak také 
jako odhadované roční ztráty. Výsledkem 
jsou jak snímky, tak také videozáznam a vý-
sledná zpráva v ČJ s vyobrazením naleze-
ných úniků a množstvím s  přepočtem na 
roční náklady / ztráty. 

Akustická kamera FLIR Si124 má ještě 
další mód, a to pro vyhledávání částečných 
výbojů. Kamerou lze detekovat a vyhodnotit 
na vzdálenost různé typy částečných výbojů 
a stanovit tak potenciální nebezpečnost na-
lezeného jevu, který může vést až k porušení 
izolačních vlastností a následně k elektric-
kému výboji / zkratu.  

 
Únik plynu  
= ekologická zátěž  
a zvýšené nebezpečí 
Normovanou a uznávanou metodou de-

tekce a vizualizace úniku celé řady plynů a 
těkavých látek jsou speciální termokamery 
FLIR řady GF (OGI). Termokamery FLIR 
řady GF obsahují speciální technologii sní-
mače, umožňující jak bezkontaktní měření 

teplot, tak také zobrazení celé řady plynů, 
včetně plynů z různých chemických / uhlo-
vodíkových sloučenin a zobrazit tyto plyny 
jako mrak. Termokamery FLIR GF mají spe-
ciální režim, který zajišťuje zobrazení i velmi 
malých úniků a díky této schopnosti je možné 
nalézt a zobrazit přesné místo úniku, což na-
pomáhá k  rychlé opravě či výměně vadné 
části plynovodu / zařízení a snížení rizika.  

Termokamery FLIR GF umožňují záz-
nam ve formátu videa, které je právě důležité 
pro vizualizaci chování plynu a možností 
tvorby přehledné zprávy s popisem místa a 
stavu kontrolovaného objektu. Ve spolupráci 
se speciálním FW v kameře a externím kvan-
tifikátorem QL320 umožňují některé typy 
termokamer FLIR GF i kvantifikaci úniků 
plynů v  jednotkách g/h nebo l/min. Díky 
svým vlastnostem jsou tyto termokamery 
FLIR GF využívány celou řadou podniků 
z oblasti petrochemie a přepravy či sklado-
vání a distribuce zemního plynu. Akustická kamera FLIR Si124 

Ukázka vizualizace úniku plynu  
termokamerou FLIR

Ukázka nalezeného úniku stlačeného vzduchu



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

57

Vysoká technická úroveň termokamer 
FLIR není ale jediná, která je potřebná k do-
sažení kvalitních výsledků v technické dia-
gnostice. Je to i kvalitní zaškolení a následná 
podpora uživatelů, kterou společnost Spek-
traVision s.r.o. zajišťuje.  

Společnost SpektraVision s.r.o. jako auto-
rizovaný distributor a PREMIUM Partner 
Teledyne FLIR nabízí široké spektrum po-
kročilých přístrojů a termokamer FLIR s bez-
konkurenční podporou. Dále nabízí celou 
řadu diagnostických přístrojů a metod, jako 
systémy pro nedestruktivní testování na bázi 
termografie (IrNDT), průmyslové i labora-
torní vysokorychlostní kamery a další dia-
gnostické přístroje pro průmysl a výzkum. 

Ing. Štěpán Svoboda, SpektraVision s.r.o.

Kvantifikace úniku zemního plynu  
termokamerou FLIR GFx320 a QL320

Kontakt: info@spektravision.cz 
 

www.spektravision.cz

Norsko sníží závislost Evropy na ruském plynu

Norská vláda v březnu schválila ně-
kolik nových povolení k těžbě 
plynu. Týká se to povolení pro 

podmořská ložiska zemního plynu Oseberg, 
Troll a Heidrun. Tím pomůže Evropě snižo-
vat závislost na ruském plynu. 

“Schválená povolení významně nezvýší 
celkovou denní těžbu plynu v Norsku, 
ale pomohou udržet současné vysoké 
objemy vývozu norského plynu,” uvedlo 
norské ministerstvo energetiky ve svém 
prohlášení. 
Až čtvrtina zemního plynu v EU a Velké 

Británii totiž pochází právě z Norska, odkud 
je dopravován sítí podmořských plynovodů. 

Takovým způsobem vyváží Norsko přibližně 
95 % plynu. Své terminály mají ve Velké Bri-
tánii, Německu, Francii a Belgii. Letos bude 
ještě dokončeno nové potrubí do Polska. 
Rusko dodává kolem 40 % zemního plynu 
do Evropy. Po invazi Moskvy na Ukrajinu se 
Evropská unie snaží tuto závislost na ruském 
plynu snižovat. 

Norská energetická společnost Equinor 
uvádí, že těžební pole zemního plynu Ose-
berg by mohlo do 30. září (poté je plánována 
údržba) zvýšit vývoz o přibližně 1 miliardu 
metrů krychlových.  

V případě Heidrunu by se vývoz mohl 
letos zvýšit o 400 milionů metrů krychlo-
vých. Podle společnosti Equinor by doda-
tečná kapacita mohla pokrýt poptávku téměř 
1,4 milionu evropských domácností po dobu 
jednoho roku. Vzhledem k celkovému počtu 
obyvatel v EU to sice není zase tak velké 
číslo, ale je to jeden z 10 bodů Mezinárodní 
energetické agentury ke snížení závislosti na 
ruských dodávkách energií.  

Bohužel výrazně omezit letošní těžbu – a 
to až o 40 procent – se rozhodlo Nizozem-
sko. V polovině března o tom informovala 
nizozemská vláda. 

Navzdory invazi na Ukrajinu bude Rusko 
nadále dodávat plyn do Evropy. Podle ruské 
tiskové agentury TASS Gazprom nedávno 
informoval o zvýšené poptávce po zemním 
plynu a upozornil na chladné zimní počasí v 
Evropě. Společnost potvrdila, že má objed-
návky na větší dodávky plynu ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku a že 
všechny kontrakty budou splněny. Ruská 
ekonomika je vysoce závislá na příjmech z 
dodávek energií. –r– 

Dodatečná kapacita v Norsku ve výši 
1,4 miliardy metrů krychlových by 

mohla pokrýt poptávku 1,4 milionu 
evropských domácností po dobu 

jednoho roku. 

Zveme Vás na expozici na výstavě 
AMPER 2022 ve dnech 17.-20. 5. 2022, 

hala V, stánek V2.11
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Poznejte své zákazníky  
pomocí RFM analýzy
RFM analýza je chytrý způsob, jak segmentovat vaši zákaznickou bázi na základě transakční historie. 
RFM vám pomůže definovat marketingovou strategii a budoucí rozvoj vašeho businessu. Umožní vám 
efektivně využít  znalosti o zákaznících, personalizovat nabídku a překlápět nové zákazníky v ty loa-
jální.  Přečtěte si, jak na to a jak samotné výstupy využít v praxi. 

V dnešním článku se rozepíši o vy-
užití pokročilých analytických 
metod pro analýzu zákaznických 

dat. Víte, kdo jsou vaši nejdůležitější zákaz-
níci, jaká je jejich Customer lifetime value, o 
jaké produkty mají zájem a kdy naposledy 
interagovali s vaším businessem? 

Nacházíme se ve světě s rostoucím poč-
tem dat, sbíráme informace o zákaznících 
z mnoha různých kanálů, včetně fyzických 
obchodů, elektronického obchodu, kampaňo-
vých systémů, e-mailingu, sociálních médií, 
dat od obchodníků atd. Pokročilá analytika 
je tedy na místě – vytvořením komplexních 
zákaznických profilů z těchto dat můžete zí-
skat přehled o chování zákazníků a poskyto-
vat tak personalizovanější prostředí. 

Jak vaše podnikání roste, segmentace zá-
kazníků může výrazně zlepšit vaši marketingo-
vou výkonnost, učinit vaše kampaně rele- 
vantnějšími pro zákaznická publika a v koneč-
ném důsledku zvýšit míru odezvy a prodeje. 

 
Co je to RFM analýza? 
Častou otázkou, kterou slýchám od ve-

dení firem, je: „Který z mých zákazníků je 
nejcennější?“ Ačkoliv je to relativně jedno-
duchá otázka s přímočarou odpovědí, tak 
existují i pokročilé způsoby, jak na to odpo-
vědět. Jak například firma definuje „hodnot-
ného zákazníka“? Mohou to být zákazníci, 
kteří utratí celkem nejvíce, nebo zákazníci, 
kteří mají velký počet transakcí. Vedle toho 
existují další úvahy, například nedávný po-
slední nákup nebo průměrná velikost ná-
kupního košíku. 

Naštěstí můžeme použít tzv. RFM analýzu  
- tedy rámec aktuálnosti, frekvence a měny, 
který nám pomůže identifikovat zákazní-
kovu transakční historii a kompletní zákaz-
nickou bázi rozdělit do patřičných segmentů. 

Co to je RFM  
(Recency – Frequency – 
Monetary)? 
Recency (aktuálnost) -  Kolik času uběhlo 

od posledního nákupu zákazníka? Zákaz-
níci, kteří nedávno provedli nákup, budou 
mít produkt stále na mysli. Je větší pravdě-
podobnost, že si produkt znovu koupí nebo 
ho naopak znovu budou potřebovat (napří-
klad u pravidelných objednávek typu kr-
miva, kdy jsme schopni přibližně  predikovat 
období další objednávky). Firmy často měří 
aktuálnost ve dnech. V závislosti na pro-
duktu ji však mohou měřit v týdnech, měsí-
cích nebo dokonce hodinách. 

Frequency (frekvence) -  Jak často tento 
zákazník uskutečnil nákup v daném období? 
Zákazníci, kteří nakoupili jednou, častěji na-
kupují znovu. Kromě toho mohou být zákaz-
níci poprvé dobrým cílem následné reklamy, 

která by je konvertovala na častější záka-
zníky. 

Monetary (hodnota) - Kolik peněz záka-
zník v daném období utratil? Zákazníci, kteří 
utratí spoustu peněz, s větší pravděpodob-
ností utratí peníze v budoucnosti a mají pro 
firmu vysokou hodnotu. Firmy, které nepři-
jímají přímé platby od zákazníků, mohou při 
své analýze použít jakékoliv jiné faktory. Na-
příklad behaviorální data z webu/aplikace, 
kde hodnotí, jak si cení čtenářů, počtu zhléd-
nutí nebo interakce. Místo standardní nomi-
nální hodnoty transakce lze využít hodnoty 
interakce k provedení analýzy RFE (aktuál-
nost, frekvence, zapojení - engagement). 

RFM krok za krokem 
1) Jaká data potřebujeme na vstupu 

RFM analýzy? 
Pro RFM analýzu budeme potřebovat 

kompletní transakční data na úrovni kon-
krétní objednávky/zákazníka. Zpravidla 
využíváme vstupní data ze CRM systémů, 
případně transakční data z e-shopů. Dataset 
musí obsahovat datum uskutečnění objed-
návky, identifikátor objednávky a identifiká-
tor zákazníka a také nominální hodnotu 
provedených transakcí. Doporučuji RFM 
analýzu provádět nad kompletními transakč-
ními daty obsahujícími informaci o zakou-
pených produktech, nákupních cenách 
produktů, produktové klasifikaci apod. Pro 
poskytnutí holistického přehledu o chování 
zákaznické báze a následnou aplikaci vý-
stupů z RFM analýzy doporučuji transakční 
data obohatit o marketingová data (pri-
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márně data z e-mailing automation nástrojů 
+ web tracking jako je například Google Ana-
lytics, případně další atribuční nástroje). 

Mnoho firem teprve zavádí iniciativy da-
tové demokratizace, ve smyslu centralizace 
datových zdrojů na centrální úložiště, prová-
zanosti jednotlivých marketingových sy-
stémů, správné implementace analytických 
nástrojů apod.  Dnešní dynamické prostředí 
digitálního světa vyžaduje pravidelné přepo-
čítávání segmentů a automatizaci vstupních 
dat pro zajištění aktuálnosti klasifikace zá-
kazníků a pro další aplikaci v komunikač-
ních kanálech.  Ačkoliv základní RFM 
analýzu lze exekuovat i v excelu, při větším 
objemu dat doporučuji využít Python či jiný 
BI/ETL nástroj pro transformaci dat a ná-
sledné vizualizace v Power BI či Tableau pro 
interní reporting. Nejčastěji se výstupy RFM 
analýzy zobrazují v cohort reprezentaci, 
dvoudimenzionální teplotní mapě v matici  
nebo histogramu. 

 
2) Nastavení pravidel pro zákaznické 

segmenty 
Analýza RFM hodnotí zákazníky u kaž-

dého ze tří hlavních faktorů. Zpravidla se vy-
užívá skóre od 1 do 5, přičemž řekněme, že 
5 je nejvyšší. Různé implementace analytic-
kého frameworku RFM však mohou použí-
vat odlišné hodnoty nebo změnu měřítka. 

Uvedeme si na příkladu: 
Zákazníkům je přiřazeno skóre aktuálnosti 

na základě data posledního nákupu nebo ča-
sového intervalu od posledního nákupu. Toto 
skóre je založeno na jednoduchém seřazení 
hodnot aktuálnosti do malého počtu clusterů. 
Pokud například použijete pět kategorií, zá-
kazníci s nejnovějšími daty nákupu získají 
hodnocení aktuálnosti 5 a zákazníci s daty ná-
kupu nejdále v minulosti získají hodnocení 
aktuálnosti 1. 

Podobným způsobem je pak zákazníkům 
přiřazen žebříček frekvencí, přičemž vyšší 
hodnoty představují vyšší frekvenci nákupů. 
Například v systému hodnocení pěti kategorií 
dostávají zákazníci, kteří nakupují nejčastěji, 
hodnocení frekvence 5. 

Nakonec jsou zákazníci seřazeni podle pe-
něžní hodnoty, přičemž nejvyšší hodnoty zí-
skávají nejvyšší peněžní hodnoty. Pokud 
budeme pokračovat v příkladu s pěti katego-

riemi, zákazníci, kteří utratili nejvíce, získají 
peněžní hodnocení 5. 

Kolekce tří hodnot pro každého zákaz-
níka nazýváme kombinované RFM skóre. V 
jednoduchém systému organizace tyto hod-
noty průměrují dohromady, poté třídí zákaz-
níky od nejvyšší po nejnižší, aby našly ty 
nejcennější. Některé firmy místo toho, aby 
tyto tři hodnoty jednoduše zprůměrovaly, 
váží hodnoty odlišně. Při nastavování man-
tinelů pro zákaznickou segmentaci vždy vy-
cházíme z povahy typu podnikání a potřeb 
klienta. Osobně doporučuji pro každého zá-
kazníka používat 5 indexů – R- recency, F- 
frequency, M- monetary + kombinované 
RFM skóre, přičemž RFM kombinované 
skóre je složenina jednotlivých indexů. (Při 
využívání 5 clusterů pro R,F,M - množina 
výsledků nabývá až 125 kombinací (5x5x5), 
maximální hodnota složeného indexu je 555, 
minimální 111) + finální RFM skóre (prů-
měr přes R,F,M). 

 
Na začátku celého procesu je nutné sta-

novit mantinely, hraniční body pro definici 
mezí. Uvedeme si na příkladu: 

 
 
 
 
 
 
Frekvence musí být vždy omezená časo-

vým úsekem (například posledních 12 mě-
síců). Obdobně dle interní logiky se nastaví 
i segmenty pro nominální hodnotu zákaz-
níka. Clustery pro nominální hodnotu zá-
kazníka lze definovat staticky, případně i 
dynamicky na základě klientem definova-
ných pravidel, případně vynést závislost hod-
noty objednávky v závislosti na připravených 
R,F clusterech.  Pro každého zákazníka zís-
káme tady přesně definované indexy ve 
všech různých pohledech. Uvedu několik 
příkladů, jak definované segmenty mohou 
vypadat: 

Nejlepší zákazníci - tato skupina se 
skládá z těch zákazníků, kteří se nacházejí v 
R-segmentu-5, F-segmentu-5 a M-seg-
mentu-5, což znamená, že transakce pro-
běhly nedávno, často nakupují a utrácejí více 
než ostatní zákazníci. Zkrácený zápis pro 

tento segment je 555. 
Noví zákazníci s vysokými výdaji - tato 

skupina se skládá z těchto zákazníků v 515 a 
514. Jedná se o zákazníky, kteří obchodovali 
pouze jednou, ale velmi nedávno a hodně 
utratili. 

Nejnižší výdaje aktivních věrných zá- 
kazníků - tato skupina se skládá z těchto zá-
kazníků v segmentech 551 a 552 (nedávno 
obchodovali a často to dělají, ale utrácejí nej-
méně). 

„Odpadlíci z nejlepších zákazníků“ - 
tento segment se skládá ze zákazníků ve sku-
pinách 155, 154, 145 a 144 (často obchodo-
vali a hodně utráceli, ale už je to dlouho od 
jejich poslední aktivity). 

Na základě výsledného RFM skóre se de-
finují RFM segmenty, které jsou pak apliko-
vány napříč interním reportingem firmy. 

 

Jak využít výstupy 
RFM v praxi? 
RFM analýza dat může ve firmách po-

moci od personalizace marketingové prezen-
tace pro individuálního zákazníka až po 
identifikaci a zmírnění rizik pro podnikání. 
Podívejme se na několik výhod používání 
RFM analýzy v marketingu. 

 
1) Využití RFM segmentace v e-mail 

marketingu 
Rozšiřte svou stávající mailingovou data-

bázi o segmentaci RFM a posuňte svůj e-
mailingový marketing na nový level. Zde se 
dostáváme k bodu, kdy zhodnotíme moji 
zmínku o výhodách holistického datasetu 
pro pokročilejší využití, nejen v RFM. V pří-
padě, kdy máme kompletní informace  web-
trackingu z e-mail automation tool na úrovni 
konkrétního kontaktu obsahujícího infor-
mace o chování zákazníka (doručené e-
maily, open rate, prokliky, které produkty 
navštívil na webu atd.) + informaci a kom-
pletní transakční historii přepočtenou v 
rám ci RFM segmentů, cílení  našich dalších 
kampaní je hračka. V pokročilých imple-
mentacích lze tyto informace obohatit o další 
metriky z Google Analytics, případně jiná 
CRM data pro definování přesné logiky 
automatizačních pravidel pro zcela persona-
lizovaný a automatizovaný e-mailing. 

w
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2) Využití RFM segmentů pro lookalike 
publika v rámci cílení na sociálních sítích 

Pomocí automatické segmentace s RFM 
si můžete automatizovaně definovat publika 
pro retargeting v rámci sociálních sítí. Díky 
tomu budete schopni neustále rozšiřovat 
publika o nové zákazníky a cílit vždy na re-
levantní zákazníky dle jejich CLV a konkrét-
ního zájmu o produkty. 

 
3) Rozšířená RFM pro optimalizaci/ 

strategii s využitím informace o deta-
ilu objednávek 

Základní RFM analýza řeší segmentaci 
pouze na úrovni transakce, ve smyslu jak 
často zákazník nakupuje, kdy naposledy a v 
jaké hodnotě nakoupil. Pro úplný 360° po-
hled je nutné se ponořit o úroveň hlouběji 
do samotného detailu zákaznických tran-
sakcí. Jedná se o jednu z největších výzev 
analýzy RFM (a segmentace obecně), jak vy-
tvořit úplný 360° pohled na zákazníka. 

Ze znalosti konkrétních produktů zakou-
pených v rámci jednotlivých transakcí jsme 
schopni identifikovat nejen zakoupené pro-
dukty, ale i z jakých kategorií byly produkty 
zakoupeny, jaká byla nákupní vs. prodejní 
cena zakoupených produktů, kolik z celkové 
hodnoty objednávky tvoří daň, typ zvolené 
dopravy, zvolená platební metoda atd. 

Aplikace RFM se stává velmi efektivní  
v okamžiku, kdy výstupy RFM propojíme  

s výstupy z analýzy nákupního košíku zákaz-
níka.  Analýza nákupního košíku je jednou z 
klíčových technik používanou velkými  
i malými hráči v e-commerce k odhalení 
asociací mezi položkami. Funguje tak, že se  
hledá kombinace položek, které se v transak-
cích často společně vyskytují. Jinými slovy, 
analýza umožňuje identifikovat vztahy mezi 
položkami, které si lidé současně kupují, a 
položkami z jakých kategorií. Zpravidla tyto 
asociační pravidla vypočítávám jak pro kon-
krétní objednávky, tak i pro všechny zakou-
pené produkty za lifetime konkrétního 
zákazníka. 

Jelikož máme kompletní informace o ob-
jednávce, jsme schopni přesně definovat 
akční kroky pro rozvoj businessových roz-
hodnutí a formovat optimalizační strategie  
- např. vliv slevových kuponů na bonitu zá-
kazníka. Také vyhodnocovat profitabilitu = 
identifikovat posun v rámci RFM segmen-
tace. Analýza dává detailní vhled pro vytvá-
ření produktových setů/balíčků jako 
samostatného produktu. Případně umožňuje 
rozhodnout, jaké sady společně tvořit v 
rámci Facebook produktových sbírek; jak 
spárovat související produkty v rámci e-
shopu nebo jak tvořit upsell v košíku a 
mnoho dalších scénářů. 

Analýza nákupního košíku vydá na sa-
motný článek, o kterém se rozepíšu zase 
někdy příště. 

Závěrem 
V článku se snažím nastínit pouze pří-

stup, samotná RFM analýza je relativně 
snadná a účinná metoda pro segmentaci 
zákazníků, ale aby byla naprosto účinná pro 
další rozhodování, doporučuji ji vždy propo-
jit s co nejvíce detailními informacemi o va-
šich zákaznících. To vám usnadní businessová 
rozhodnutí (interakce s kampaní, preference, 
reakce, data z webové analytiky atd.). 

 
RFM segmentace je osvědčená metoda ke 

zlepšení míry konverze, profitability a perso-
nalizované nabídky. RFM používá zcela his-
torická data k odhalení, kde se vaše firma 
právě nachází. Data lze použít k předpovědi 
konkurenceschopné reakce a probíhajících 
změn v nákupním chování. Na základě pra-
videlného přepočítávání zákaznických seg-
mentů pokročilé nástroje umožňují lepší 
prediktivní analýzu a poskytují přehled  
o probíhajících změnách. Firmy tak mohou 
reagovat rychleji a přesněji definovat plány  
a prognózy budoucího rozvoje businessu. 

 
Pokud vás zaujalo toto téma, ozvěte se 

nám. Jsme připraveni vám pomoci s růstem 
vaší datové maturity. 

 

Jiří Kohutka,  
AITOM Digital
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Časové  

krystaly  

v kvantovém 

počítači

Pro tým spočívá vzrušení z jejich 
úspěchu nejen ve vytvoření nové fáze 
hmoty, ale také v otevření možností 

zkoumat nové mechanismy v oboru fyziky 
kondenzované hmoty, který studuje nové 
jevy a vlastnosti vyvolané kolektivními inte-
rakcemi mnoha objektů v systému. 
 

„Časové krystaly jsou pozoruhodným 
příkladem nového typu nerovnovážné 
kvantové fáze hmoty,“ řekla Vedika Khe-
mani, odborná asistentka fyziky na Stan-
fordu a hlavní autorka studie zveřejněné 
na portálu Nature.com. „Zatímco většina 
našich znalostí fyziky kondenzované 
hmoty je založena na rovnovážných sy-
stémech, tato nová kvantová zařízení 
nám poskytují fascinující okno do no-
vých nerovnovážných systémů ve fyzice 
mnoha těles.“ 

Vědci mohli potvrdit své tvrzení o skuteč-
ném časovém krystalu díky speciálním schop-
nostem kvantového počítače. Přestože konečná 
velikost a koherenční doba (nedokonalého) 
kvantového zařízení znamenala, že jejich expe-
riment byl omezen co do velikosti a trvání – 
oscilace časového krystalu bylo možné pozo-
rovat pouze po dobu několika stovek cyklů, ni-
koliv po neomezenou dobu – vědci vypracovali 
různé protokoly pro posouzení stability svého 
výtvoru. Ty zahrnovaly simulaci dopředu a do-
zadu v čase a škálování její velikosti. 

Klíčovým znakem ideálního časového 
krystalu je, že vykazuje neurčité oscilace ze 
všech stavů. Ověření této odolnosti vůči 
volbě stavů bylo klíčovou experimentální vý-
zvou a výzkumníci vymysleli protokol, který 
umožnil prozkoumat více než milion stavů 
jejich časového krystalu během jediného 
spuštění počítače, což vyžadovalo pouhé 

milisekundy času. Je to jako prohlížet si fy-
zikální krystal z mnoha úhlů a ověřovat jeho 
opakující se strukturu. 

„Jedinečnou vlastností našeho kvanto-
vého procesoru je jeho schopnost vytvá-
řet vysoce komplexní kvantové stavy,” 
uvedl Xiao Mi, výzkumný pracovník spo-
lečnosti Google a spoluautor článku. „Tyto 
stavy umožňují efektivně ověřovat fá-
zové struktury hmoty, aniž by bylo 
nutné zkoumat celý výpočetní prostor – 
což je jinak neřešitelný úkol.“ 
Vytvoření nové fáze hmoty je bezesporu 

vzrušující na fundamentální úrovni. Skuteč-
nost, že se to těmto výzkumníkům podařilo, 
navíc poukazuje na rostoucí užitečnost kvan-
tových počítačů pro jiné než výpočetní apli-
kace. Tento výzkum byl spolufinancován 
mezi jinými také Agenturou pro pokročilé 
obranné výzkumné projekty (DARPA). –r–

Ve výzkumu zveřejněném na konci loňského roku v časopise Nature tým vědců ze Stanfordovy univerzity,  

Google Quantum AI, z Institutu Maxe Plancka pro fyziku komplexních systémů a Oxfordské univerzity podrobně 

popisuje vytvoření časového krystalu pomocí kvantového výpočetního hardwaru Sycamore společnosti Google. 

Stejně jako se struktura krystalu opakuje v prostoru, časový krystal se opakuje v čase, a co je důležité, dělá to 

nekonečně dlouho a bez jakéhokoli dalšího nutného zdroje energie – jako hodiny, které běží věčně bez baterií.
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Společnost STEGO, jako přední výrobce 
zařízení pro řízení teploty a vlhkosti  
v aplikacích obsahujících citlivou 

elektroniku, nabízí také produkty ve stan-
dardu IO-Link, které zajistí plnou kontrolu 
nad teplotou a vlhkostí. Jedná se o snímače 
teploty, vlhkosti a tlaku (čidla jiných veličin 
se připravují), spojovací prvky a výkonná 
relé pro ovládání analogových zařízení, jako 
jsou topidla, teplovzdušné ventilátory, chla-
dicí ventilátory a další. V naší nabídce můžete 
najít i  EdgeBox, což je jednak edge computer, 
ale i brána do cloudové platformy STEGO. 

Takzvané "monitorování stavu" je nezbyt-
nou součástí plánování údržby zařízení. To 
se týká nejen skříní rozvaděčů a skříní v prů-
myslových závodech, ale také velkého počtu 
různých aplikací, ve kterých probíhají regu-
lované procesy. Monitorování stavu je způ-
sob, jak problém vyřešit, než skutečně dojde 
k vážné chybě nebo dokonce selhání. Zákla-
dem je trvalé nebo pravidelné shromaž-
ďování fyzických dat. Zařízení, jako 
jsou tzv. CHYTRÉ SENZORY, zazna-
menávají parametry, jako je teplota a 
vlhkost, a převádějí tato data na analo-
gové nebo digitální signály. 

Mezi tyto senzory řadíme náš kom-
paktní Smart Sensor CSS 014. Tento 
senzor elektronicky zaznamenává tep-
lotu a vlhkost a převádí naměřená data 
na digitální signál IO-Link. Signály pře-
vedených hodnot mohou být využity 
nebo dále zpracovány řídicí nebo mo-
nitorovací jednotkou, např. řízení PLC.  

Smart Sensor je vhodný pro instalaci 
uvnitř i vně rozvaděče, a to i ve velmi 
náročných podmínkách (nízká teplota, 
vibrace atd.). 

Pokud nemáte v aplikaci do-
statek místa a potřebujete moni-
torovat stav prostředí uvnitř 
rozvaděče,  můžete použít náš 
Sensor SEN 073. Tento typ sen-
zoru monitoruje teplotu a rela-
tivní vlhkost při zachování stupně 
ochrany IP20. Sensor SEN 073 
vyniká svými malými rozměry 
a široká nabídka kabelů různých 
délek umožňuje flexibilní umís-
tění a snadnou montáž, včetně 
montážních klipů.  

Senzory jsou předkalibrovány 
a připraveny k použití; není po-
třeba individuální kalibrace.  

 
 

V naší nabídce dále máme i tři 
další různé Sensory SEN 073. Tyto sen- 
zory nabízí několik možností moni-
torování jako tlaku a teploty, teploty 
a relativní vlhkosti a senzor měřící in-
tenzitu viditelného světla. Tyto nové 
senzory jsou projektovány pro práci 
v náročných podmínkách a posky-
tují stupeň ochrany IP64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  průmyslových aplikacích se 

často setkáváme s potřebou monito-
rování většího množství výrobních 
cyklů, okolního prostředí a optima-
lizace výrobních nákladů při zajištění 

vysokého stupně jakosti. Pro takové apli-
kace je vhodný IO-Link Sensor Hub SHC 
071. Tento senzor dokáže zaznamenat na-
měřená data až ze čtyř externích senzorů 
STEGO jiných než IO-Link na procesní 

úrovni, následně přenáší několika způsoby 
tato data prostřednictvím IO-Link Master do 
řídicí a monitorovací aplikace, např. hraniční 
počítač, cloud založený systém nebo PLC.  

Nové výrobky v digitálním standardu 
IO-Link od společnosti Stego
Tento komunikační standard je stále více přijímán ve stále větším počtu aplikací, protože tato komunikační techno-
logie, nezávislá na zařízení,  umožňuje inovativní řešení v oblasti snímačů, senzorů, rozbočovačů a rozhraní. Podpo-
ruje globální dostupnost dat a informací požadovaných Průmyslem 4.0. Z tohoto rychlého a nákladově efektivního 
způsobu připojení k digitálnímu světu dat mohou těžit zejména přepínací zařízení, datové rozbočovače a senzory.
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Standardní senzory IO-Link jsou připo-
jeny k jednomu hlavnímu portu IO-Link 
Master. Pomocí SHC 071 Sensor Hub lze při-
pojit až čtyři externí senzory, ale ty používají 
stále pouze jeden port IO-Link Master. To 
vám umožní připojit až tři další zařízení IO-
Link k IO-Link Master.  

V kombinaci s dalšími digitálními zaříze-
ními a platformou STEGO CONNECT 
může být Sensor Hub součástí výkonného 
systému IO-Link IIoT.  

Dalším důležitým prvkem komunikační 
sítě IO-Link je Actuator Hub AHC 072. 
Tento přístroj může spínat až tři akční členy 
nebo zátěže na procesní úrovni prostřednic-
tvím relé. Spínací povely pro zátěže jsou při-
jímány přes rozhraní IO-Link z řídicí 
jednotky vyšší úrovně: edge computer, cloud, 
řízení PLC atd. Rozbočovač pohonu podpo-
ruje AC i DC zátěže, nezávisle na jejich 
funkci nebo na tom, zda mají komunikační 
rozhraní. To znamená, že analogová zařízení, 
jako jsou topidla a ventilátory, mohou být 
snadno integrována do digitální sítě.  

 

Výhody IO-Link jsou zřejmé a hmata-
telné. Jelikož lze zařízení integrovat pomocí 
stávající kabeláže, IO-Link umožňuje při-
způsobení řešení Průmyslu 4.0 i těm nej-
menším snímačům a senzorům. To, čeho 
mohou složité systémy dosáhnout s jinými 
digitálními protokoly, lze nyní dosáhnout 
také pomocí jednoduché, ale inovativní tech-
nologie snímačů a senzorů IO-Link. IO-Link 

nejen vytváří spolehlivý komunikační kanál, 
ale také umožňuje integraci zařízení IO-Link 
do jakékoli existující průmyslové sítě. 

Dušan Zaremba 
STEGO Polska sp. z o.o. 

Tel.: +420 732 678 688 
E-mail: dzaremba@stego.pl 

www.stego.cz 
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Novinky vystavovatelů  
i pestrý doprovodný  
program 
Nejen novinky největších lídrů v oboru, 

ale i diskuze na aktuální oborová témata jako 
jsou AUTOMATIZACE & DIGITALI-
ZACE, ENERGETICKÁ UDRŽITEL-
NOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 
a 5G SÍTĚ, IoT, E-MOBILITA.  

V hale V si budou moci návštěvníci veletrhu 
zblízka prohlédnout a  vyzkoušet software 
i hardware pro automatizaci a digitální trans-
formaci výrobních podniků a firem. Na ote-
vřené, volně přístupné ploše vznikne jedinečný 
prostor – FÓRUM AUTOMATIZACE & DI-
GITALIZACE pro diskuze a rozhovory s vysta-
vovateli na aktuální trendy v oblasti pokročilé 
automatizační, měřicí i komunikační techniky 
nebo robotizace průmyslové výroby a logistiky.  

V rámci programu AMPER SMART & 
SAFE CITY a AMPER e-MOTION 2022 
proběhne konference „Efektivní elektromo-
bilita ve smart city“ a Kybernetická bezpeč-
nost 2022. Odborný seminář ÚJV Řež 
představí strategii ČR v oblasti vodíkové mo-
bility a také jeho využití v energetice. Přímo 
na veletrhu následně probíhá prezentace 
technologických novinek i koncepčních ře-
šení v této oblasti.  

AMPER 2022 
budoucí technologie v květnu v Brně! 
Veletrh AMPER je největším B2B veletrhem v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace  
a digitalizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v ČR i na Slovensku. Pravidelně se jej účastní více než 550 vystavova-
telů a navštíví jej až 40 tisíc odborníků i nadšenců. Po dvou letech pauzy se letos uskuteční ve výjimečné veletržní 
atmosféře, a to ve dnech 17. – 20. května 2022 na brněnském výstavišti. 
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Prostor pro diskuzi s širší  veřejností 
vznikne také v hale P v rámci COMPUTER 
STAGE, kterou pořádá společnost Terinvest 
ve spolupráci s časopisem COMPUTER. 

Program nabídne návštěvníkům odborná 
vystoupení a panelové diskuze zabývající se 
nejnovějšími trendy v oborech informačních 
technologií a telekomunikací. 

Prezentace nových  
začínajících firem 
Mezi doprovodné programy veletrhu 

AMPER 2022 patří i pátý ročník přehlídky 
AMPER STARTUP, jejímž hlavním cílem je 
podpořit začínající firmy a vytvořit jim vy-
nikající podmínky k obchodní prezentaci. 
Na AMPER STARTUP se představí mladé 
firmy a jejich inovátorské projekty s cílem 
ukázat svůj byznys model a případně oslovit 
nové investory. Jsme rádi, že se stal veletrh 
AMPER ideálním místem pro úspěšný vstup 
těchto firem na trh.   

Soutěž o nejpřínosnější  
exponát veletrhu 
Veletrh bude zahájen tradiční soutěží 

ZLATÝ AMPER 2022. Pro zúčastněné firmy 
se jedná o významné a prestižní ocenění ve 
smyslu uznání jejich schopnosti návrhu a vý-
roby nového konkurenceschopného pro-
duktu za využití inovativní činnosti v oblasti 
výzkumu a vývoje. 

Více informací získáte na www.amper.cz. 
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Ohlédnutí za světovou výstavou 

EXPO 2020 v Dubaji
Světová výstava EXPO 2020 v Dubaji, která byla z důvodu koronavirových opatření posunuta o rok,  

letos 31. března skončila. Výstavní areál má velikost 4,4 km2, což je zhruba 600 fotbalových hřišť.  

A mnoho pavilonů tam zůstane i nadále. Pokud jste na Expu nebyli, můžete si alespoň prohlédnout  

krátkou fotoreportáž z této akce,  

na které se rozhodně nešetřilo. 
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fotoreportáž z velkolepé světové výstavy

Při vstupu z metra uvítala návštěvníky obrovská 140metrová kopule na náměstí Al Wasl,  

což v arabštině znamená „spojení“. Její význam ale návštěvník pochopil až po setmění. Na největší 

360stupňové projekční ploše na světě se tam promítaly smyslové show nabité vizuálními efekty.  

Více než tři tisíce světelných zařízení a tisíc reproduktorů se postaralo o nebývalou podívanou  

s úžasným ozvučením. Projekce na různá témata se promítala každou půl hodinu.

w
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Naše expozice byla, při vchodu z metra, umístěna na konci jedné 
ze tří tématických oblastí – Sustainability, což je Udržitelnost. 
Náš pavilon asi jako jediný neměl název státu, ale spíše jen ozna-
čení tématu expozice – Czech Spring, který má v našem jazyce 
a kultuře více významů (pramen, jaro, Pražské jaro). Jedná se o 
poslání naší expozice inspirované vodou, kde se prezentuje mimo 
jiné i český vynález S.A.W.E.R. (zkratka pro Solar Air Water Earth 
Resource – pozn. red.) vyrábějící vodu ze vzdušné vlhkosti za po-
moci energie ze solárních panelů. Celým pavilonem, fasádou i 
jeho vstupem se zahradou s ukázkami pěstebních postupů pro 
pouštní podmínky se vinuly trubky jako prameny nebo cesty pro 
vodu. V rotační expozici se zase střídaly plánované tématické vý-
stavy z části také se zaměřením na vodu.  

Naše expozice  

Hned při vstupu do českého pavi-

lonu uvítal návštěvníky  

Zlatý déšť, který byl  

dominantou celé výstavy. 
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Hned při vstupu návštěvníky uvítala instalace 
Zlatý déšť, ztvárňující výrobu vody ze vzduchu. 
Až šestimetrová instalace prochází dvěma patry 
pavilonu a váží přes jeden a půl tuny. Desítky skle-
něných závěsů jsou obalené v pozlaceném, přes 
osm set metrů dlouhém mosazném pletivu. De-
signéři použili více než tisíc kusů LED modulů. 

„Zlatá barva vychází z funkčního systému 
zlatavých membrán, na kterých se v rámci za-
řízení S. A. W. E. R. kondenzuje voda. Mým 
záměrem bylo složit dekorativní část expo-
zice z čistě technických principů a přístupů,“ 
vysvětluje designér Velčovský. „Speciální ko-
vový oplet chrání zvenku komponenty z bo-
rosilikátového skla, které se běžně používá v 
laboratořích a ve výzkumu,“ uzavírá. 

V horním patře jste pak mohli vidět sestavu 3D 
tiskáren Průša Research a české sklo Vlastimila 
Beránka. Před pavilonem bylo dřevo staré šest 
tisíc let, ze kterého vznikají krásné stoly. A hned 
při vstupu do našeho pavilonu byla vyhlášená 
česká restaurace. Spojené arabské emiráty jsou pro 
naše exportéry důležitým regionem, ročně sem 
vyvezeme výrobky v hodnotě 14 miliard korun.

Mohli jsme se dostat i do zákulisí naší expozice, kde byl k vidění  

i český vynález S.A.W.E.R.  Ten byl po skončení výstavy EXPO 2020 

oceněn cenou  za nejlepší inovaci a v Dubaji už zůstal.
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Ohromující pavilon  
pořadatelské země  
výstavy EXPO 2020  
má sokolí křídla

Pavilon hostitelské země Spojených arabských emirátů, který se nachází v centru areálu 

světové výstavy, je jedním z nejzajímavějších projektů na této velkolepé akci a právem 

poutal velkou pozornost. Čtyřpatrová stavba je pokryta 28 křídly z uhlíkových vláken, 

která se mohou plně otevřít přibližně za tři minuty a odhalit zabudované solární panely. 

Když se panely nepoužívají, zůstávají chráněny před přírodními živly, zejména před píseč-

nými bouřemi, které jsou v tomto regionu časté. 

w
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Koncepce samotného pavilonu byla inspi-
rována půvabem a silou sokola, národního 
ptáka Spojených arabských emirátů. Křídla 
se mohou polohovat v rozmezí 110 až 125 
stupňů, aby lépe absorbovala sluneční světlo, 
a elektřina, kterou produkují, se posílá do 
elektrické sítě. Vzhledem k velkým rozmě-
rům a hmotnosti se křídla otevírají pomocí 
síly až tří hydraulických válců, které musí být 
přesně synchronizovány, aby nedocházelo k 

nerovnoměrným pohybům, jež by mohly 
způsobit praskliny v konstrukci samotného 
křídla. 

Uvnitř pavilonu návštěvníci procházeli 
uličkami lemovanými obrovskými dunami 
písku a cítili se tak jako v poušti. Pískové for-
mace byly opravdu skutečné, žádné makety, 
sám jsem se o tom musel přesvědčit. Písek 
v ruce byl opravdu velice jemný a tak 
uhlazený, že se na jeho provrch promí-

tala projekce o historii SAE. V horním patře 
pak byly vkusně instalovány panely týkající 
se arabské vědy, zemědělství a nových tech-
nologií včetně nanotechnologií.  

Stejně jako několik dalších vybraných pa-
vilonů, bude i tento po skončení vý-
stavy využit pro kulturní a výukové 
účely. Pavilon získal certifikát LEED 
Platinum, což je nejvyšší stupeň v sy-
stému hodnocení ekologických budov.

w



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

73



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

74

DP World

Pavilon Alif  
je věnován mobilitě

Každá tématická sekce výstavy měla svůj vše-
obecný pavilon věnovaný danému tématu. 
Pavilon Alif, který je pojmenován podle 
prvního písmene arabské abecedy je věno-
ván mobilitě a po skončení výstavy bude 
sloužit pro výuku. Zvenčí je jeho zaoblená 

konstrukce dostatečně působivá, ale skrývá 
ještě působivější podívanou: tři obří postavy 
historických objevitelů, cestovatelů a spiso-
vatelů arabského světa, které do fotorealistic-
kých detailů ztvárnil tým speciálních efektů, 
jenž pracoval na filmech Pán prstenů. 

Alif, navržený britskou architektonickou 
kanceláří Foster+Partners, má žebrovaný a 
zakřivený tvar, který má evokovat pohyb. 
Uvnitř jsou tři hlavní galerie propojeny cen-
trálním jádrem, v němž je umístěn největší 
osobní výtah na světě s kapacitou 160 osob.

Je dalším stálým pavilonem, který se v do bě 
konání Expa otevíral až k večeru. Ukazuje 
obchodní procesy a logistiku spojenou s do-
pravou materiálů nebo balíčku, od samot-
ného objednání a jeho celé pouti světem až k 
vám domů. Cílem pavilonu je otevřít také 
studentům svět obchodu a moderní efektivní 
logistiky a rozšířit jejich obzory v oblasti 
volby budoucího povolání. w
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Hned vedle DP World byl na Expu umístěný 
americký pavilon, který určitě stál za zhléd-
nutí. Návštěvníci při vstupu "nastoupili" na 
pojízdný gumový pás, který je provezl přes 
tři ústřední témata expozice: Život, Svoboda 
a Budoucnost. Návštěvníci tak projdou je-
dinečnou cestu oslavující minulost, součas-
nost a budoucnost amerických inovací  
s ná rodními artefakty včetně osobní kopie 
Koránu Thomase Jeffersona, repliky po-
chodně Sochy svobody a modelu slavného 
vozítka Mars Opportunity. 

V blízkosti vnější části pavilonu stála 40metrová replika rakety Falcon 9 společnosti SpaceX  
ve skutečné velikosti, pod kterou bylo venkovní posezení v rámci americké restaurace.

Americký pavilon

w



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

77



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

78

Velkou nápaditost a dynamiku měl také  
německý pavilon, na který se také stály 
fronty. Interaktivní prohlídka však stála za 
to. Návštěvníky u vchodu přivítaly zprávy a  
zajímavosti o tom, jak Německo pokročilo 
ve svém úsilí o udržitelnost ve městech. Na 
panelech se prezentovaly jednotlivé spol-
kové země Německa. Návštěvníci si také 
mohli prohlédnout interaktivní video, které 
jim představilo, co všechno v halách Cam-
pus Germany zažijí. 

Další oblasti zavedly návštěvníky vyba-
vené vlastní ID kartou do tří laboratoří: La-
boratoř energie, která odhaluje udržitelná a 
obnovitelná energetická řešení, Laboratoř 
města budoucnosti, která představuje slo-
žitou městskou krajinu, a Laboratoř biodi-
verzity, která v závěsné instalaci ukazuje 
flóru a faunu země. Poslední atrakcí pavi-
lonu je "graduation area", která je završe-
ním zážitku na houpacích sedadlech.

Vlastní ID karta, kterou jste měli po dobu průchodu německou expozicí na krku, měla údaj 
odkud jste, a během prohlídky prozradila na vaši zemi, z kolika procent se obnovitelné zdroje 
energie podílí na energetickém mixu. A hned vedle naší země je srovnání se světem (na levé 

straně) a s Německem (na pravé straně). Německo vychází pochopitelně nejlépe.  
Koneckonců jedná se o německý pavilon.

Německý 
pavilon

w
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Pavilon Království Saudská Arábie jsme si 
rozhodně nemohli nechat ujít – představoval 
13 regionů Saudské Arábie s promítacími 

plochami jak na stěně, tak i na podlaze s 
řadou exponátů na různá témata včetně his-
torie, hospodářství a investic, umění a kul-

tury i přírody. Samotná stavba zvedající se ze 
země k nebi je odvážná konstrukce, předsta-
vující zemi, co směřuje do budoucnosti. 

Pavilon Saudské Arábie

Saudská Arábie na svém pavilonu nešetřila. Byl to jeden z nejzajímavějších pavilonů z celé výstavy EXPO 2020. 

w
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Nápis When you need a holiday without 
drama, you need Switzerland neboli Když 
potřebuješ klidnou dovolenou, potřebuješ 
Švýcarsko, vévodil u vstupu do švýcarského 
pavilonu. Ten se zaměřoval na klíčové aspekty 
švýcarské kultury, přírodních krás i inovací, 

které byly prezentovány prostřednictvím řady 
interaktivních prvků a obrazů; krajina země 
slouží jako pozadí pro švýcarská řešení pro 
udržitelnou budoucnost, která představují 
technologie, inovace a vědecké úspěchy. 
Vchod do pavilonu se švýcarským křížem byl 

vidět už z dálky. Až když jste přistoupili blíže 
k pavilonu, zjistili jste, že je to vlastně obraz 
červeného koberce s bílým křížem, jenž se zr-
cadlí na naleštěné fasádě samotného pavilonu. 
Návštěvníci stojící ve frontě u vstupu viděli 
svůj odraz v obřím zrcadle nad hlavou.

Ruský pavilon  se nacházel v oblasti  
Mobility a byl navržen velice moderně. 
Ústřední částí pavilonu je imerzivní před-
stavení "The Mechanics of Wonder", které 
vytvořil Konstantin Petrov a jeho společ-
nost Simpateka Entertainment Group.  

Expozice upozorňuje na tvůrčí úsilí 
generací ruských vědců a inženýrů 
a jejich přínos ke zlepšení světa. 
Tato expozice vzdává hold lid-
skému mozku a vědě. 

Při vstupu do švýcarského pavilonu jste 
byli překvapeni nástupem do temné míst-
nosti, kde se ozývají typické zvuky švýcar-
ských hor. Poté jste se mohli vydat na túru 
do mírného kopce mořem chladné mlhy, 
která se postupně při stoupání k vrcholu 
ztrácela. Tady si všichni vychutnali dechbe-
roucí švýcarské panorama a dozvěděli se o 
turistických zajímavostech a možnostech, 
které vytváří životní prostředí, pokud se o 
něho citlivě a rozumně pečuje. 

Pavilon 
Ruska

Švýcarský pavilon

w
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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

Veletrh Amper 
hala V, stánek 1.21
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Uvnitř kanadského pavilonu se 
návštěvníci dostali do místnosti, 
kde jim průvodce vysvětlí význam 
života ptáků v Kanadě. Poté se 
všichni přesunuli do 360° kina s 
centrální krychlí, kde se promítalo 
sedmiminutové video s panora-
matickými záběry kanadské kra-
jiny doplněné ukázkami součas- 
ných kanadských inovací.

Součástí filipínského pavilonu byla spousta 
soch zobrazujících spojení primitivní a mo-
derní filipínské kultury. Sochy "vznášející se 
vysoko" symbolizovaly současné ctižádostivé 
Filipínce, kteří chtějí dobýt svět talentem a do-
vednostmi. Při průchodu pavilonem v oblasti 
nazvané "Rozmanitost světa" zaujímal ústřední 
místo obrovský dřevěný model DNA, který se 
tyčil nad návštěvníky až ke stropu. Zlatá spirá-
lová skulptura měla být ódou na první lidi, 
kteří na souostroví dorazili před 65 000 lety, na 

vzdálené předky austronésky mluvících ná-
rodů, kteří později pojmenovali zemi Filipíny. 

Filipínský pavilon byl zaměřen na kreativní 
průmysl tím, že představoval odvětví, jako je 
architektura, krajina a zemědělství, umění, mo-
derní multimédia, hudba, kulinářství a místní 
kuchyně, fotografie i divadelní umění. Díky ex-
pozicím zaměřeným také na historii země byla 
myšlenkou celého pavilonu nabídka vize, aby 
se jednotlivec vydal na objevitelskou cestu za 
filipínskou přírodou a kulturou.

Filipínský pavilon

Kanadský 

pavilon 

w
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Maďarský pavilon v impozantní dřevěné budově se nesl v duchu lázeňství, čemuž odpoví-
dalo i jeho pojmenování – Aqua Roots of Hungary. Pavilon nápaditě prezentoval jedinečné 
bohatství léčivých a termálních vod Maďarska. Zajímavá byla také kreativní barevná instalace 
mezi zrcadly, která ukazovala složky a minerály vody a bazén s kuličkami v kinosále, kde se promítal  
krátký film o vodě v krajině. Na závěr pak byla ochutnávka „čepované“ minerálky.

Slovenská republika  se prezentovala národním pavilonem prona-
jatým od organizátora Expa v rámci tématické zóny Mobilita. Leit-
motivem slovenské expozice byl Movement of the Future: 
Hydrogen, Aviation and Space, kde se světu představily inovativní 
technologie v oblasti mobility a vodíku jako paliva budoucnosti. 

Cílem slovenské expozice bylo vytvořit pro-
stor, který prostřednictvím příběhů ce-

losvětově úspěšných firem 
představí Slovensko jako mo-

derní zemi do brých nápadů a 
příležitostí. U východu z 

expozice byla vystavená 
Ecocapsule, o kte ré jsme 
se už v minulosti zmi-
ňovali. Je vybavena so-
lárními panely a 
větrnou turbínou pro 
získávání obnovitelné 
energie, systémem pro 

sběr dešťové vody a filt-
račním systémem pro vy-

užívání vody z jiných 
přírodních zdrojů.

Maďarský pavilon

Slovenský pavilon w
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A na závěr pavilon Dubajského úřadu pro elek-
třinu a vodu (DEWA – Dubai Electricity and Water Au-
thority) situovaný mezi pavilony Kataru a Kuvajtu. 
Tento úřad se účastnil výstavy s vlastním pavilonem, 
který se vyznačoval moderním designem, jenž odpo-
vídal roli DEWA jako oficiálního partnera pro udrži-
telnou energii na výstavě EXPO 2020 Dubaj, která byla 
pořádána pod heslem "Spojujeme mysl, vytváříme bu-
doucnost". Pavilon společnosti DEWA představoval její 
klíčové projekty a inovativní iniciativy, zejména v ob-
lasti obnovitelných a čistých zdrojů energie a využití 
technologií čtvrté průmyslové revoluce pro oblast ve-
řejných služeb. 

V pavilonu DEWA bylo zobrazeno schéma fungo-
vání a průběh prací na průkopnickém projektu vodní 
elektrárny v dubajské Hattě. Dubajský úřad pro elek-
třinu a vodu DEWA uvedl, že výrobní kapacita do-
sáhne 250 MW s životností až 80 let. K výrobě elektřiny 
budou sloužit turbíny ovládané rychlostí vodního 
spádu z horní nádrže skrz 1200 metrů dlouhý vodní 
tunel. Jedná se o přečerpávací elektrárnu, podobně jako 
Dlouhé Stráně u nás, s 90sekundovou odezvou na pop-
távku po elektřině. Další významný projekt tohoto 
úřadu, tentokrát spíše jako turistická atrakce, jsou vo-
dopády Hatta, které mají být už letos v blízkosti této 
přečerpávací elektrárny vybudovány. Zajímavý je také 
projekt na výrobu zeleného vodíku. 

Ale o tom až v některém z dalších vydání Voltů. 
Text a foto: René Pajurek

Pavilon DEWA



NABÍDKA  PRO  VYSTAVOVATELE

Elektrotechnická 
výstava  

v Ostravě !! !   
www.volty.cz 

Jediná elektrotechnická výstava v druhé největší aglomeraci v ČR  
bude pořádána už letos od 20. do 22. září 2022  

v Trojhalí Karolina Ostrava.  

Vstup VOLNÝ  
Pořadatelem této akce je portál & magazín Volty.cz 

MŮŽETE SE TĚŠIT  
NA SPOUSTU  

NOVINEK  
 

ELEKTROTECHNIKA 
CHYTRÉ DOMÁCNOSTI 

SOLÁRNÍ ELEKTŘINA 
ELEKTROMOBILITA 

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

... a mnoho dalších
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Příležitost představit inovativní prů-
myslové technologie a navázat nové 
obchodní vztahy nabídne firmám již 

63. ročník Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu, který se uskuteční v Brně v termínu 4. 
až 7. října 2022. Společně s ním se budou ko -
nat i specializované veletrhy IMT, PLASTEX, 
FOND-EX, WELDING a PROFINTECH.  

 
„Vnímáme zvýšený zájem firem o pre-
zentaci na letošním MSV. Očekáváme 
také návrat vystavovatelů, kteří se v loň-
ském roce nemohli veletrhu zúčastnit 
kvůli pandemii. Tím se potvrzuje, že ve-
letrhy jsou pro vystavovatele důležitou 
obchodní platformou,“ řekl Michalis  
Busios, ředitel MSV.  

MSV 2022 představí nové směry 

rozvoje průmyslových technologií  
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Digitalizace průmyslu jako 
nosné téma veletrhu 
Digitalizace patří k prioritním tématům 

průmyslového rozvoje. MSV se pravidelně 
věnuje využití digitálních řešení i informač-
ních technologií ve výrobních procesech. I v 
letošním roce se nejnovější produkty a 
služby z oblasti digitalizace podniků uceleně 
představí ve speciální expozici Digitální to-
várna 2.0.  

„Záměrem projektu je ukázat všechny 
přínosy spojené s digitální transfor-
mací, které spočívají především ve zvy-
šování podnikové efektivity. Návštěvníci 
uvidí prototypy chytrých autonomních 
strojů, seznámí se s principy umělé in-
teligence a připravuje se i třetí ročník 
mezinárodní konference o digitalizaci 
průmyslu. Rozvíjet chceme také téma 
5G sítí,“ upřesnil Busios. „Součástí pro-
jektu bude digitální stage s programem 
zaměřeným na aktuální otázky z oblasti 
průmyslové digitalizace.“ 
 

Aditivní výroba  
i investiční příležitosti 
Mezi klíčové obory Mezinárodního stro-

jírenského veletrhu se opět zařadí aditivní 
výroba. Technologie profesionálního 3D 
tisku dokáží významně zvýšit produktivitu 
výroby, navíc jsou stále dostupnější také pro 

malé a střední podniky. Dalším zvýrazně-
ným tématem bude oblast oběhového hos-
podářství. Právě udržitelnost je jednou z 
prioritních částí rozvoje průmyslu a stává se 
významným předpokladem pro udržení 
konkurenceschopnosti. Důležité místo na MSV 
zaujímá také výzkum, vývoj a transfer tech-
nologií. Strojírenského veletrhu se pravidel -
ně účastní řada start-upů a nově vznikajících 
firem. Inovativní exponáty budou tradičně 
představeny v soutěži Zlatá medaile MSV.  

 

MSV spolu s IMT  
a technologickými veletrhy 
Na MSV jsou zastoupeny všechny klíčové 

oblasti strojírenského a elektrotechnického 
průmyslu. V letošním roce se souběžně koná 
veletrh IMT, který nabídne široké spektrum 
obráběcí a tvářecí techniky. Dále se usku-
teční čtveřice technologických veletrhů – 
mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 
mezinárodní veletrh svařovací techniky 
WELDING, mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů PLASTEX a mezinárodní 
veletrh technologií pro povrchové úpravy 
PROFINTECH.  

„Naší snahou je ukázat, jak do oborů 
specializovaných veletrhů pronikají nové 
technologie. Jejich zavádění znamená 
pro tradiční odvětví množství změn, 
které určují budoucí podobu průmyslu,“ 
uvedl Michal Svoboda, mluvčí MSV. 

Veletrh je místem  
pro byznys 
Návštěvníci minulého ročníku MSV po-

tvrdili svou skladbou význam veletrhu. 
Za účelem obchodu na něj přišlo 90 % náv-
štěvníků. Navíc 80 % z nich se účastní roz-
hodovacího procesu ve firmách. Vystavova- 
telé ocenili zájem návštěvníků o prezento-
vané exponáty, a především možnost navázat 
nové obchodní vztahy. Strojírenský veletrh 
je také vhodným místem k dokončení roz-
jednaných obchodů se stávajícími klienty.  

„Přímý osobní kontakt je pro byznys v 
průmyslových oborech klíčový. Vní-
máme však i trend v podobě rozvoje on-
line prostředí. Proto pracujeme na 
vývoji digitálních funkcí, které vhodně 
doplní klasickou formu veletrhu,“ do-
plnil Busios.  
 
Letošní MSV se bude nově konat čtyři 

dny od úterý do pátku.  
„Věříme, že změna v délce konání při-
spěje k ještě větší efektivitě veletrhu. 
Rozhodli jsme také na základě zpětné 
vazby od vystavovatelů a odborných 
partnerů,“ uzavřel informace o podobě le-
tošního MSV Busios. 
 
 
 

Michal Svoboda
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Nejpodivnější mosty světa 
Svět je plný architektonických fascinují-
cích skvostů. Ze všech úžasných staveb, 
které již existují, jsou mosty zdaleka 
jedny z těch nejpůsobivějších. Stavbaři 
jsou schopni stavět úžasné zavěšené dál-
nice nad vodou a zemí. Tady si můžete 
prohlédnout 19 nejunikátnějších (a také 
velmi bizarních) mostů . . . 
Datum: 2.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Seznam vystavovatelů  
na veletrhu CES se kvůli  
Covidu výrazně zmenšil 
Dnes začíná světová technologická vý-
stava CES, ale kvůli rostoucímu počtu pří-
padů COVID-19 ve Spojených státech se 
na ní letos objeví méně významných vy-
stavovatelů, než se ještě v závěru loň-
ského roku očekávalo . . . 
Datum: 5.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Start-up v hodnotě 250 mld. Kč 
vyrobil svůj první Li-Ion článek. 
Roční plán je 60 GWh 
Švédský výrobce baterií Northvolt ve 
středu, těsně před koncem roku, oznámil, 
že ve své továrně ve městě Skelleftea vy-
robil první lithium-iontový bateriový člá-
nek. Tím splnil termín zahájení výroby v 
tomto závodě do konce roku 2021 . . . 
Datum: 2.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Čtyři mýty o CNC strojích: jak 
si nepoškodit techniku? 
Nejen v oblasti financí a práva, ale také v 
oboru strojírenství koluje celá řada mýtů 
a nesrovnalostí, které se mohou na stavu 
techniky negativně podepsat. Společnost 
PROFIKA za 30 let své existence sesbírala 
nejčastější omyly, s nimiž se setkává při 
prodeji a servisování CNC strojů . . . 
Datum: 5.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Eaton On-line Tour letos  
začíná už příští týden 
Jako každý rok, tak i tentokrát jsme nevy-
nechali možnost pro naše zákazníky jak z 
Česka tak Slovenska účastnit se tradiční 
série Eaton Tour. Navázali jsme tak plynu -
le na jarní sérii, která  vzhledem k okolno -
stem probíhala taktéž v on-line podobě. 
Po velkém úspěchu z minulého roku a . . . 
Datum: 3.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Prsteny Movano údajně moni -
torují cukrovku a hypertenzi 
Na veletrhu CES letos představila společ-
nost Movano prsten pro sledování hod-
not cukrovky a vysokého krevního tlaku. 
Movano Ring, jak se výrobek nazývá, bude 
uveden na trh v druhé polovině letošního 
roku. Má elegantní design a firma jej na-
bízí ve čtyřech barevných provedeních . . . 
Datum: 6.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Měřicí technika pro opravy, 
údržbu a servis 
Profesionální měřicí technika od profesi-
onálů pro profesionály? Díky platformě 
Conrad Sourcing Platform, na které je ak-
tuálně k dostání více než 850 000 produktů 
a více než 3 000 značek, uspokojí zákazní -
ci z řad profesionálů své technické potřeby 
jednoduše a od jednoho dodavatele . . . 
Datum: 6.1.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

34” ultra široký monitor s ne-
tradičním poměrem stran 21:9 
Společnost BenQ, mezinárodně uznávaný 
dodavatel digitálních lifestylových zaří-
zení a expert na profesionální monitory, 
uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří-
růstek série DesignVue pro profesionální 
designery nabízí 34palcový ultra široký 
displej s poměrem stran 21:9 . . . 
Datum: 4.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Evropa podcenila energetic-
kou krizi, která může trvat 
hodně dlouho 
Evropa nedělá dost pro to, aby se připra-
vila na nadcházející chladné období a v 
důsledku této krize je vydána na milost a 
nemilost počasí a nástrahám ruského 
prezidenta Vladimira Putina, které se dají 
jen těžko předvídat, prohlásil americký . . . 
Datum: 4.1.2022                      ) více na www.volty.cz

10 hodnotově nejsilnějších 
měn na světě 
V posledních dvou letech se vlády jed-
notlivých států doslova utrhly z řetězu, 
pokud jde o rozpočtovou politiku. My 
jsme nebyli, a zřejmě letos ani nebu-
deme, žádnou výjimkou. To má samo-
zřejmě dopad na hodnotu měny 
jednotlivých států vůči jiným měnám . . . 
Datum: 1.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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Robotický masér s umělou  
inteligencí praktikující  
starověké wellness terapie 
Tradiční čínská medicína se v Číně a jiho-
východní Asii používá již tisíce let. Její po-
stupy, od akupunktury po bylinné léky, se 
v průběhu času neustále vyvíjely. Nyní ji 
inovátoři modernizují pomocí špičkových 
technologií. EMMA, vyvinutý . . . 
Datum: 9.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Google Maps pomohly italské 
policii dopadnout uprchlého 
mafiána. Můžete si prohléd-
nout celou čtvrť 
Italská policie dopadla jednoho z šéfů 
mafie, který byl na útěku téměř 20 let, a 
to díky aplikaci Google Maps, uvedl mi-
nulou středu policejní vyšetřovatel . . . 
Datum: 15.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Průzkum ABB: zdražování 
energií podpoří úspornější ře-
šení v českých domácnostech 
Většina občanů ČR bude reagovat na le-
tošní výrazný růst cen energií. Významná 
část (46 %) si myslí, že se jedná o dlouho-
dobý jev, za krátkodobý výkyv považuje 
zdražení 22 %. Kromě okamžitých úspor 
omezením svícení (61 %), vypínáním . . . 
Datum: 10.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Létající automobil absolvoval 
úspěšný testovací let v Dubaji 
Jeden ze způsobů, jak se vyhnout do-
pravním zácpám, předvedl v Dubaji brit-
ský startup Bellwether Industries. Spo - 
lečnost byla založena v roce 2019 a až do - 
sud se držela zcela mimo pozornost médií. 
Nedávno se však rozhodla to změnit a 
dát světu vědět, na čem posledních . . . 
Datum: 15.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Měření se člověk musí naučit! 
Žáci a žákyně, učni a učnice, studenti a 
studentky přírodovědných a technických 
oborů profitují z moderně vybavených 
odborných učeben a ze špičkového tech-
nického vybavení. To platí zejména pro 
oblast měřicí a zkoušecí techniky. Na plat- 
formě Conrad Sourcing Platform je v sou-
časné době k dispozici více než 750 000 . . . 
Datum: 11.1.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Lumius to taky zabalil.  
Na část jeho zákazníků  
se však nevztahuje DPI 
Energetická společnost ze Sviadnova na 
Frýdecko-Místecku dnes oznámila ukon-
čení dodávek elekřiny a plynu svým záka-
zníkům. Firma Lumius se zaměřovala 
především na zákazníky z oblasti B2B. Na 
svém portálu je rovněž upozorňuje, . . . 
Datum: 11.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Cybersecurity a vzdálená 
správa – bezpečný přístup na 
PLC přes internet 
Digitalizace procesů, data v cloudu nebo 
přístupy na dálku přes internet jsou dnes 
novým standardem. Stále ale přetrvávají, 
a po některých nepříjemných zkušenostech 
ještě vzrůstají, obavy z digitálních hrozeb, 
a tudíž i požadavky na kyberbezpečnost . . . 
Datum: 13.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Výstavba reaktorů AP1000®  
v JE Dukovany. Westinghouse 
podepsal memorandum se 
sedmi našimi firmami 
Westinghouse Electric Company pode-
psala memoranda o porozumění se 
sedmi společnostmi v České republice. 
Memoranda o porozumění podepsaná 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu . . . 
Datum: 14.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Siemens vyvinula přístup pro 
výměnu emisních dat založe ný 
na celém ekosystému 
Vzhledem k tomu, že na ekologické stopě 
výrobků se největší měrou podílí dodava-
telský řetězec, představuje dekarbonizace 
průmyslu výzvu, kterou musí řešit všichni 
účastníci řetězce společně. Jako přední 
dodavatel automatizačních technologií . . . 
Datum: 7.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Návratnost robotizace?  
Někdy i pouhé dva měsíce 
Množství firem, které využívají robotizaci, 
stoupá. Podle Eurostatu disponovalo v ro -
ce 2020 průmyslovými roboty už 6 % firem, 
v automobilovém průmyslu dokonce 55 %. 
Robotizace dokáže zvýšit efektivitu výro -
by a výrazně eliminovat chyby, kterých se 
může dopouštět lidská obsluha . . . 
Datum: 12.1.2022                      ) více na www.volty.cz

TCL na veletrhu CES 2022 
představuje nejtenčí 85”  
televizor Mini LED 
Společnost TCL, přední značka spotřební 
elektroniky na veletrhu CES 2022, před-
stavuje prototyp nejtenčího 8K Mini LED 
televizoru, 34palcový Mini LED monitor 
WQHD 165 Hz R1500 a brýle pro rozšíře-
nou realitu TCL LEINIAO AR . . . 
Datum: 7.1.2022                      ) více na www.volty.cz

CES: Panasonic Shiftall  
představil MicroOLED VR 
Shiftall, který je od roku 2018 dceřinou 
firmou společnosti Panasonic, představil 
na letošním CESu svou VR soupravu ob-
sahující mikrodisplej OLED. Tyto velmi 
lehké VR brýle mají mít také možnost pří-
stupu k nabídce SteamVR nabízející mi mo 
jiné také populární hru Beat Sabers . . . 
Datum: 8.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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Není spoušť jako spoušť.  
Fotografické poklady  
zachraňujte včas 
Pro některé lidi mohou mít jejich draho-
cenné vzpomínky, zachycené kdysi dávno 
na fotocitlivý materiál, takovou cenu, že ji 
nevyváží ani hromada zlata. Když se jich 
ale zeptáte, proč své paměti vystavují 
stále na milost a nemilost zubu času, . . . 
Datum: 17.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Kosmické elektrárny: pro a proti 
O hrozbě energetické krize se poslední 
dobou mluví méně než dřív, ale to nezna-
mená, že se vytratila: spotřeba roste, za-
tímco zásoby fosilních paliv se nezvětšily, 
problém radioaktivního odpadu z jader-
ných elektráren zůstává nevyřešen, nepra -
videlnou produkci alternativních zdro jů 
stále není jak regulovat a ukládat . . . 
Datum: 16.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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Strategický přístup  
k výkyvům cen energie 
Evropa vstupuje do zimy s velkým otazní-
kem nad stabilitou cen energií. Představi-
telé společností se proto soustředí na 
otázky týkající se nestálých cen energie a 
zabývají se také obavami ohledně stabili -
ty sítí. Luboš Revil’ák ze společnosti Eaton 
vysvětluje, jak mohou společnosti lépe . . . 
Datum: 21.1.2022                      ) více na www.volty.cz

ČVUT zabudovalo senzory  
do mostu 
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT se podílelo na pilotním 
projektu s cílem ověřit na novostavbě 
mostu v obci Staré Hobzí možnost moni-
torování jeho stavu pomocí senzorů 
umístěných při betonáži přímo do kon-
strukce. Systém je schopen také . . . 
Datum: 28.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektrická letadla míří na oblohu 
Letadlo na baterky vypadá jako nesmysl, 
málokdo ale ví, že právě tak letectví začí-
nalo. Už roku 1883 postavili bratři Gaston 
a Albert Tissandierové vzducholoď vyba-
venou elektrickým motorem Siemens, 
která v bezvětří nakrátko letěla rychlostí 
přibližně 10 km/h. O pouhý rok později 
dokázala elektrická vzducholoď La France 
konstruktérů Ch. Renarda a A. Krebse . . . 
Datum: 22.1.2022                      ) více na www.volty.cz

3D tištěný “živý inkoust” je 
nadějí jak pro stavebnictví, 
tak i zdravotnictví 
Živý inkoust vyrobený výhradně z bakte-
riálních buněk lze vytisknout na 3D tiskár -
ně a vytvořit z něj struktury, které dokáží 
uvolňovat léky proti rakovině nebo od-
straňují toxiny. Tento mikrobiální inkoust 
je prvním tisknutelným gelem, který je . . . 
Datum: 29.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Honba za přízrakem  
páté elementární síly 
Ještě poměrně nedávno to vypadalo, že 
fyzika už ví o vesmíru skoro všechno: Ein-
steinova teorie relativity dokonale vy-
světluje makrosvět, zatímco kvantová 
mechanika objasňuje děje na úrovni su-
batomových částic. Stačilo tyhle dvě te-
orie propojit a svět, v němž žijeme, je . . . 
Datum: 23.1.2022                      ) více na www.volty.cz

EXPO 2020 v Dubaji bude ještě 
dva měsíce. Užitečné tipy pro 
návštěvu pavilonů a cestování 
Světová výstava EXPO 2020 v Dubaji, se 
blíží do své závěrečné třetiny. Pokud se 
na tuto velkolepou výstavu ještě chystáte 
nebo se jen o ni zajímáte, tady se dočtete 
pár tipů pro cestování a jaké pavilony 
byste určitě neměli vynechat . . . 
Datum: 30.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Společnost Conrad dodává 
konektory Molex 
Společnost Conrad Electronic pokračuje 
v budování přední evropské nákupní plat-
formy, zaměřené na technické provozní 
prostředky, a od nynějška nabízí také ko-
nektorová řešení Molex. Tato americká 
firma je jedním z největších výrobců ko-
nektorů na světě a jakožto globální . . . 
Datum: 31.12022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

40 let značky Voltcraft  
– příběh úspěchu 
Kvalita a inovativnost společně s optimál-
ním poměrem ceny a výkonu, a to přesně 
podle požadavků zákazníků: Tímto hes-
lem se řídí spolehlivost Voltcraft, jejíž pro-
dukty nabízejí spolehlivost a přesnost v 
každém ohledu, a to již 40 let. Ať už po-
třebujete elektrickou měřicí techniku . . . 
Datum: 24.1.2022                      ) více na www.volty.cz

V Česku trhá výstavba solárních 
elektráren rekordy. Solární 
aso ciace očekává další strmý 
nárůst, varuje však před nedo-
statkem kapacity a panelů 
V Česku bylo v loňském roce podle aktu-
álních údajů Solární asociace instalováno 
celkem 62 MW nových solárních . . . 
Datum: 26.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Výstavba vodní elektrárny 
Hatta v Dubaji v plném proudu 
Práce na průkopnickém projektu vodní 
elektrárny v dubajské Hattě pokračují a 
stavba je již dokončena z 35 %. Dubajský 
úřad pro elektřinu a vodu (DEWA – Dubai 
Electricity and Water Authority) oznámil 
aktuální informace o výstavbě projektu, 
jehož uvedení do provozu je . . . 
Datum: 27.12022                      ) více na www.volty.cz

Další solární střešní šindele? 
GAF Energy slibuje, že budou 
levnější a lepší než ty od Tesly 
Když Elon Musk v roce 2016 představil 
solární střešní šindele pod značkou Tesla, 
bylo to poprvé, co mnoho lidí vůbec po-
prvé slyšelo o solárních šindelích. Myšlenka 
střešní krytiny, která dokáže vyrábět 
energii a zároveň splynout s běžnými . . . 
Datum: 25.1.2022                      ) více na www.volty.cz

TOOLCRAFT LDM 60R:  
metr, který mluví 
Metry a jindy zase palce nebo stopy. 
Schopnost změřit a také správně spočítat 
vzdálenosti či rozměry patří k základním 
dovednostem, kterým se povinně učí již 
malé děti po celém světě. S rostoucím vě -
kem a také poznáním se postupně zvyšu -
jí i nároky kladené na samotné měřicí . . . 
Datum: 20.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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Jak bude vypadat lékařská 
péče v budoucnosti? Ovlivní ji 
nové technologie a poptávka 
po on-line službách 
Léčba naplánovaná na základě vyhodno-
cení tisíců podobných případů. operace 
na dálku pomocí robotů transplantování 
geneticky upravených orgánů i využití 3D 
tisku – to jsou reálné vize, čeho se v  . . . 
Datum: 18.1.2022                      ) více na www.volty.cz

De Dietrich přináší chytré 
ovládání tepelného čerpadla 
a klimatizace 
Skupina BDR Thermea využívá Loxone 
pro vzdálenou obsluhu tepelných čerpa-
del a klimatizací přední značky DeDie-
trich (nebo také plynových kotlů BAXI). 
Tato zařízení lze nyní do systému jedno-
duše integrovat! . . . 
Datum: 19.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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Energetický řetěz C6: nový de-
sign a otěruvzdorný materiál 
Vysoká odolnost proti otěru je pro strojní 
součásti v čistých prostorech klíčová. 
Společnost igus zastoupená v Česku fir-
mou HENNLICH vyvinula nový energe-
tický řetěz C6, který splňuje podmínky 
nejvyšších tříd čistoty podle ISO. Nový 
řetěz je navržen speciálně pro dlouhé . . . 
Datum: 1.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Vodíkový pohon může mít do 
10 let stejný podíl jako elek-
tromobily. Ústup spalovacích 
motorů bude pomalý 
Plánovaný ústup vozů se spalovacími 
motory, který od roku 2035 díky ukon-
čení jejich výroby plánuje Evropská unie, 
bude velmi pomalý. Ať už kvůli nedosta-
tečné infrastruktuře pro alternativní . . . 
Datum: 3.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Technologie, to jsme my – ná-
řadí pro průmyslovou kvalitu 
Aby profesionál využívající platformu pro 
zásobování našel potřebné nářadí, je ne-
zbytné mít k dispozici široký a rozsáhlý 
sortiment produktů. Platforma Conrad 
SourcingPlatform se zaměřuje na dodávky 
technických produktů, které podniky po-
třebují pro svůj každodenní provoz,  . . . 
Datum: 2.2.2022                      ) více na www.volty.cz

ANEEL: Nové jaderné palivo 
tu může být ještě rychleji než 
nové reaktory 
Pro stávající reaktory a reaktory nové ge-
nerace se vyvíjí řada nových jaderných 
paliv, která jsou odolná vůči haváriím, 
mají delší životnost, jsou levnější, posky-
tují větší energetický výkon, umožňují 
větší míru recyklace paliva, snadnější . . . 
Datum: 4.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Veletrh AMPER – moderní 
technologie, diskuze  
a především setkání! 
28. ročník veletrhu elektrotechniky, ener-
getiky, automatizace, komunikace, osvět-
lení a zabezpečení se bude konat v 
termínu 17. – 20. 5. 2022 na VÝSTAVIŠTI 
BRNO. Organizátor očekává účast 550 vy-
stavujících společností . . . 
Datum: 2.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Nástěnné rozbočovací krabice 
Gewiss 44 CE s unikátním 
technickým řešením 
Ucelená řada nástěnných rozbočovacích 
krabic řady 44 CE ve vyšším krytí, vyrobe-
ných z moderních samozhášecích materi-
álů od firmy Gewiss nabízí univerzální a 
praktické použití a úsporu času při mon-
táži. Krabice se vyrábějí z kvalitního . . . 
Datum: 4.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Mýty v kybernetické  
bezpečnosti, které dělají  
z firem zranitelné cíle 
Kybernetičtí útočníci se nezaměřují pouze 
na jednotlivce, ale také stále více na firmy 
a instituce. V oblasti zabezpečení IT však 
koluje řada mýtů, kterým lidé s rozhodo-
vací pravomocí mnohdy věří. Je těžké 
jednoznačně určit, který bezpečnostní . . . 
Datum: 4.2.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Ve špičkových elektrických 
Mercedesech jsou česká skla  
z Chudeřic 
Dalo by se říct, že elektrické Mercedesy 
jezdí s českými skly. Minimálně to platí o 
třech posledních plně elektrických mode-
lech bavorské automobilky – EQS, EQE a 
EQB. Do všech špičkových typů elektro-
mobilů dodává kompletní boční . . . 
Datum: 2.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Dny teplárenství a energetiky: 
Teplárny jsou poslední ostrův -
ky cenové stability energií 
I přesto, že cena povolenky za vypouště -
né CO2 trhá jeden rekord za druhým, teplo 
se pro koncového zákazníka nijak zásadně 
nezdražuje. Samozřejmě, ne všechny tep-
lárny si mohou dovolit cenu nezvýšit, nic-
méně obor jako celek nelze srovnávat  . . . 
Datum: 3.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Etherline® Guard – inovativní 
strážce datových kabelů 
Kabely vydrží obvykle mnoho let, ale při 
vysoce dynamických a náročných pohy-
bech s vysokými rychlostmi a silným krou -
cením je výhodné a finančně nenáročné, 
pokud jsou spojovací systémy monitoro-
vány, aby se předešlo nepředvídaným vý-
padkům, a tím i snížení produktivity . . . 
Datum: 3.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Snazší, bezpečnější a levnější 
využívání vodíku díky  
technologii LOHC 
Dodavatel pro automobilový a ostatní 
průmysl dosáhl další milník ve své vodí-
kové strategii. Společnost Schaeffler uza-
vřela dohodu o spolupráci se společností 
Hydrogenious LOHC Technologies GmbH 
a Helmholtzovým institutem . . . 
Datum: 2.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Škoda Enyaq Coupé iV měla 
včera premiéru 
Škoda Auto mělo včera 31. ledna svou 
premiéru na nové elektrické SUV Škoda 
Enyaq Coupe iV, které se svou skosenou 
zádí nechalo inspirovat vozy BMW X4. 
Předcházel mu klasický model Enyaq, který 
byl uvedený na trh už v květnu loňského 
roku. Automobilka tak následuje . . . 
Datum: 1.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektrotechnická výstava 
v Ostravě!!! 

 www.volty.cz 

Jediná elektrotechnická 
výstava v druhé největší 

aglomeraci u nás se bude 
pořádat už v příštím roce 
od 20. do 22. září 2022  

v Trojhalí Karolina Ostrava. 
Vstup VOLNÝ.  

Pořadatelem této akce 
 je portál & magazín 

Volty.cz.  
Jediné volty,  

které jsou vidět.  

Ú
N

O
R

 
 

2
0

2
2



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022

99

 Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé  
obdrží zajímavé dárky  
od společnosti ELKOV Elektro a.s. 

Správné znění tajenky zasílejte  
do 15. září 2022 mailem na:  
inzerce@volty.cz. 

Do předmětu napište  
“TAJENKA ELKOV ELEKTRO“. 

Losování proběhne 15. září a vítězové budou 
zveřejnění na facebokové stránce společnosti 

ELKOV Elektro a.s.

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna
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Zcela bez peněz: Libanonské 
telekomunikační společnosti 
jsou blízko krachu, protože se 
daří zlodějům kabelů 
Libanonské telekomunikační společnosti, 
které byly kdysi pro stát dojnou krávou, 
jsou dnes v existenčním ohrožení. Příjmy 
dvou největších společností Alfa a Touch, 
kterým se v Libanonu říká duopol, . . . 
Datum: 6.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Mobilní telefon si můžete  
odložit přímo na zásuvku 
Schneider Electric uvádí na trh unikátní 
produkt – krycí rámeček k zásuvkám a vy-
pínačům s držákem pro mobilní telefon z 
řady Sedna Design/Elements. Smartphone 
lze zároveň nabíjet přes USB kabel. Spo-
lečnost tak rozšiřuje od začátku roku 
2022 nabídku řady Sedna . . . 
Datum: 8.2.2022                      ) více na www.volty.cz

6 států v Zálivu se příští rok 
propojí rychlovlakem 
Gulf Railway je rozsáhlý železniční projekt, 
který započal už v roce 2009 ve snaze po-
sílit jednotu Perského zálivu. Jeho účelem 
má být železniční propojení všech 6 člen-
ských států Rady pro spolupráci arabských 
států v Zálivu (GCC) a vytvoření efektivního 
systému veřejné a nákladní dopravy, . . . 
Datum: 6.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Nově vstupujeme  
do světa Vision systémů! 
Systémy VISION jsou v průmyslové vý-
robě a logistice stále důležitější. Pokud 
jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemohou 
zde chybět průmyslové kamery pro zpra-
cování obrazu. Společnost Murrelektro-
nik nyní nabízí se svými instalačními 
řešeními decentralizovaná Vison řešení . . . 
Datum: 8.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Jakou skutečnou spotřebu ener -
gie má dubajská lyžovačka? 
Ski Dubai je známým krytým lyžařským 
střediskem v Dubaji. V rámci návštěvy 
Expa, které bude v Dubaji do konce příš-
tího měsíce, jej můžete navštívit, když v 
metru vystoupíte na zastávce Mall of the 
Emirates, což je mimo jiné jedno z největ-
ších nákupních center ve Spojených . . . 
Datum: 6.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Laboratorně vypěstovaná lid-
ská míšní tkáň pomáhá ochr-
nutým myším znovu chodit 
Izraelští vědci údajně jako první na světě 
vypěstovali míšní implantáty z tkáně 
odebrané lidským dobrovolníkům. Tyto 
implantáty pak byly použity k obnovení 
plné schopnosti chůze u dříve ochrnutých 
myší. Výzkum vede profesor Tal Dvir . . . 
Datum: 9.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Velký silák s muší vahou: 
RUNPOLIFTER 4500 
Rakouská firma Runpotec, jejímž výhrad-
ním zastoupením v ČR a SR je Elektro-Sy-
stem-Technik s.r.o. představila unikátní 
novinku pro všechny, kteří potřebují ma-
nipulovat s těžkými kabelovými bubny: 
RUNPOLIFTER 4500. Ta umožňuje zvedání 
kabelových bubnů o ⌀ max. 1600 mm . . . 
Datum: 9.2.2022                      ) více na www.volty.cz

více na www.volty.cz

Digitalizace a přechod na obno -
vitelné zdroje jako reakce na 
elektrifikaci a klimatické změny 
Ve světě v současnosti probíhá jeden  
z nejdůležitějších sekulárních růstových 
trendů naší doby a to rapidní vzestup di-
gitalizace a přechod výroby energií z fo-
silních paliv na obnovitelné zdroje. Obě 
tyto změny jsou reakcí na . . . 
Datum: 7.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Software Capital od Siemensu 
poslouží k vývoji nové gene-
race elektrických a elektronic-
kých systémů (E/E) 
Společnost Siemens oznámila, že přední 
výrobce letadel Airbus zvolil aplikaci Ca-
pital™ pro vývoj elektrických a elektronic-
kých systémů (E/E) z portfolia Siemens 
Xcelerator. Cílem implementace tohoto . . . 
Datum: 7.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Alice: Plně elektrické osobní 
letadlo se chystá k letu 
Letadlo Alice, vyvinuté izraelskou společ-
ností Eviation Aircraft, prošlo minulý týden 
motorovými zkouškami na městském le-
tišti Arlington v americkém státě Wash-
ington severně od Seattlu. Podle šéfa 
společnosti Eviation Omera Bar-Yohaye 
zbývají do prvního letu Alice jen týdny . . . 
Datum: 8.2.2022                      ) více na www.volty.cz

U malých a středních firem se 
dotace často míjí účinkem 
Stát se prostřednictvím dotačních pro-
gramů, jako je například aktuální OPTAK, 
snaží podporovat malé a střední firmy. 
Podle společnosti Profika, která 30 let pů-
sobí v oboru strojírenství, se však zamě-
ření programu často míjí s tím, co podniky 
aktuálně potřebují a v jaké fáze . . . 
Datum: 7.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Robot provedl první laparo-
skopickou operaci bez lidské 
pomoci 
Robot provedl laparoskopickou operaci 
měkkých tkání prasete bez vedení lidských 
rukou. Je to významný krok v robotice 
směrem k plně automatizované operaci 
člověka. Robot STAR (Smart Tissue Auto-
nomous Robot), navržený týmem . . . 
Datum: 5.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Americké letectvo podporuje 
vysokorychlostní obojživelný 
letoun od společnosti Valkyrie 
Společnost Valkyrie Systems Aerospace 
se sídlem v Renu v Nevadě získala od 
amerického letectva výzkumný grant na 
další vývoj svého pozoruhodného kon-
ceptu HoverJet Guardian, který kombi-
nuje VTOL a vysokorychlostní . . . 
Datum: 5.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Elon Musk sází na roboty 
Šéf Tesly Elon Musk minulou středu pro-
hlásil, že další cíl společnosti, kterým je 
humanoidní robot, považuje za to nejdů-
ležitější, na čem momentálně pracuje. 
Výrobce elektromobilů poprvé oznámil 
své plány s roboty na loňském Dni umělé 
inteligence. Místo toho, aby předvedl ně-
jaký prototyp, přišel na pódium strnule . . . 
Datum: 5.2.2022                      ) více na www.volty.cz
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Z virtuálního světa do reál-
ného života: konektor EPIC® 
POWER M12L/K 
V mnoha průmyslových odvětvích pokra-
čuje trend miniaturizace. Aplikace jsou 
stále kompaktnější, montážní prostory 
menší a potřeba vytvořit rozebíratelné 
spoje roste. Reakcí na tyto požadavky trhu 
jsou konektory EPIC® POWER M12 . . . 
Datum: 10.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Jedinečný flexibilní kabel  
TITANEX® 
Firma Elektro-System-Technik s.r.o. vý-
hradně zastupuje firmu Nexans v rámci 
České a Slovenské republiky v oblasti gu-
mových kabelů, konkrétně kabelů odpo-
vídající harmonizovanému standardu 
H07RN-F. Vlajkovou lodí tohoto typu ka-
belů je kabel TITANEX®, jehož několik . . . 
Datum: 15.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Starship od SpaceX je připra-
vena na první cestu do vesmíru 
Očekává se, že největší kosmická loď, jaká 
kdy byla postavena, se poprvé dostane na 
oběžnou dráhu už příští měsíc. Informuje 
o tom portál Big Think. Společnost SpaceX 
je lídrem ve vývoji opakovaně použitelných 
raket, které po startu bezpečně přistávají 
zpět na Zemi. Po renovaci je pak lze . . . 
Datum: 11.2.2022                      ) více na www.volty.cz

28kg elektromotor od Koenig -
seggu má výkon 250 kW 
Má označení Quark a při své hmotnosti 
pouhých 28 kg nabízí výkon neuvěřitel-
ných 250 kW! A jelikož se jedná o Christi-
ana von Koenigsegga vyrábějící hyper- 
 sportovní auta stejnojmenné značky, vy-
užití nalezne především jako pomocník 
spalovacímu motoru v plug-in . . . 
Datum: 11.2.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Řečtí bohové na odpočinku: 
Reklama na elektrické BMW  
v podání Arnolda Schwarze-
neggera a Salmy Hayek 
Arnold Schwarzenegger a Salma Hayek 
se brzy objeví v roli řeckých bohů v 60se-
kundové reklamě Super Bowlu. Reklamu 
si zaplatila společnost BMW na propagaci 
svého elektromobilu BMW iX . . . 
Datum: 12.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektromobilita: blíží se doba 
postlithiová 
V polovině minulého desetiletí Elon Musk 
prorokoval, že roku 2020 bude polovinu 
všech aut na silnicích pohánět elektřina. 
Předpověď byla o to odvážnější, že v té 
době ještě legislativa elektromobilům 
spíš nepřála – jenže od té doby se hodně 
změnilo: automobilové koncerny . . . 
Datum: 13.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Nové špičkové jednofázové 
UPS od společnosti Eaton 
Společnost Eaton v nedávné době uvedla 
na trh dvě nové špičkové řady jednofázo-
vých zdrojů nepřerušovaného napájení, 
které stanovují nové limity v daných 
technologických provedeních a posouvají 
možnosti stávajících řešení. UPS Eaton 
5PX Gen2, jak již z názvu vyplývá . . . 
Datum: 14.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Kulatý SKINTOP® MULTI-M je 
nyní k dispozici v dalších dvou 
velikostech 
Trend digitalizace a miniaturizace je pro 
konstruktéry velkou výzvou. Stále častěji 
se musí vypořádat s instalací kabelů ve 
velmi omezeném prostoru. Zejména  
v řídicí technice, při konstrukci rozváděčů 
a přístrojů . . . 
Datum: 10.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Plán Helionu: Z jaderné fúze 
helium. Čistá elektřina bude 
vedlejším produktem 
Startup Helion Energy z amerického státu 
Washington tvrdí, že jeho prototyp Pola-
ris sedmé generace bude prvním fúzním 
generátorem na světě, který již v roce 2024 
vyrobí čistou elektřinu. Na jeho výstavbu 
a provoz získal rekordní finanční . . . 
Datum: 12.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Oficiální zpráva SpaceX  
ke geomagnetické bouři  
a zničení 40 satelitů 
Kvůli obří geomagnetické bouři přišla 
společnost SpaceX o 40 satelitů ze své 
konstelace Starlink, zajišťující vysoko-
rychlostní přístup k internetu po celém 
světě. Zde je dnešní oficiální prohlášení 
společnosti SpaceX . . . 
Datum: 9.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Detekovat přesnou polohu 
dokáží polohové spínače 
Tam, kde je potřeba detekovat přesnou 
polohu, chránit obsluhu strojů i stroje sa-
motné, se i v současné době nejčastěji 
používají polohové spínače. Pojďme se 
společně podívat, jaké přístroje pro tyto 
aplikace najdeme v nabídce společnosti 
Eaton. Polohové spínače řady LS-Titan . . . 
Datum: 10.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Zelený vodík se bude vyrábět 
na moři a na břeh se dopraví 
stávajícím plynovodem 
Německá energetická společnost RWE 
včera oznámila plány na instalaci elektro-
lyzérů na výrobu vodíku v Severním moři 
o výkonu 300-500 MW, přičemž takto vy-
robený zelený vodík poháněný větrnými 
elektrárnami na moři by se na břeh . . . 
Datum: 16.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Digitální transformace v  
Lockheed Martin Aeronautics 
Letecká divize koncernu Lockheed Martin 
si vybrala portfolio Xcelerator od Siemensu 
jako řešení pro digitální transformaci inže -
nýringu. Víceletá smlouva na poskytování 
softwaru a služeb Xcelerator by měla při-
spět ke splnění cílů v rámci digitální 
transformace, tzn. zrychlit životní cykly . . . 
Datum: 16.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Mikrospínače s vestavěnou 
kontrolou chybových stavů 
Miniaturizace, minimalizace nákladů,  
optimalizace procesů a bezpečnost jsou 
více než kdy jindy znakem moderní prů-
myslové výroby. Pro vývojáře je zapotřebí 
přinášet inovativní komponenty, jejichž 
vlastnosti pravidelně překonávají samy 
sebe. Řadou mikropřepínačů ASQM . . . 
Datum: 17.2.2022                      ) více na www.volty.cz
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První “létající jachta” na světě 
se bude plavit po obloze i po 
moři. Navíc s nulovými emisemi 
Proč stavět superjachtu, která se pohy-
buje jen po vodě, když můžete vytvořit 
superjachtu, která může i létat? Tuhle 
otázku si položil asi málokdo z nás. Ne tak 
designérská společnost Lazzarini Design 
Studio se sídlem v italském Římě . . . 
Datum: 20.2.2022                      ) více na www.volty.cz

První dobíjecí centrum pro 
nákladní automobily v ČR 
Společnost Siemens dodala dobíjecí cen-
trum pro nákladní vozidla s elektrickým 
pohonem, které dnes bylo otevřeno v 
areálu Mercedes-Benz Trucks Česká re-
publika s.r.o. v pražských Stodůlkách. 
Jmenovaná společnost se tak připravuje 
na uvedení elektricky poháněných . . . 
Datum: 25.2.2022                      ) více na www.volty.cz

SmartDetect je možností, jak 
zvýšit kvalitu zpracování na 
UniStrip 2300 
Díky této inovativní technologii sledování 
kvality odizolování se zvyšuje výtěžnost 
výroby a minimalizují špatné díly. Aby-
chom dále rozšířili náš podíl na trhu v 
segmentu stolních strojů s vylepšenou 
integrovanou kontrolou kvality, . . . 
Datum: 21.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Elvira podporuje české studenty 
v soutěži Formula Student 
Elvira, přední dodavatel 3D technologií a 
provozovatel portálu Abc3D, oznámila, že 
její služby 3D tisku pomáhají studentským 
týmům CTU Cartech a TU Brno Racing ze-
fektivnit vývoj a konstrukci závodních 
vozů a tím zvýšit jejich šance na úspěch v 
mezinárodní soutěži Formula Student . . . 
Datum: 26.2.2022                      ) více na www.volty.cz

IO-Link mastery s mnoha 
schopnostmi 
Murrelektronik rozšiřuje své portfolio vý-
robků IO-Link sběrnicovými moduly MVK 
Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto ro-
bustní moduly poskytují diagnostické 
funkce a výstupní proud 4 A na každém 
portu. Jsou dostupné ve všech běžných 
protokolech a je možno je používat . . . 
Datum: 22.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Siemens vyhlašuje 9. ročník 
soutěže v CNC programování 
Sinumerik Cup 
Siemens Sinumerik Cup je soutěž pro 
střední školy a učiliště, ve které soutěží 
týmy studentů technických středních 
škol a učilišť. V soutěži týmy připravují 
program pro výrobu skutečného pro-
duktu, kterým je letos experimentální . . . 
Datum: 27.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Ložiska pro e-mobilitu 
Inovativní řešení ložisek hrají klíčovou roli 
v udržitelné mobilitě tím, že zvyšují ener-
getickou účinnost systémů hnacích ústrojí 
a podvozků. U elektrifikovaných vozidel 
znamená každá úspora energie prodlou-
žení dojezdu. Každé ložiskové místo je 
proto během vývoje pečlivě sledováno, 
protože se snažíme optimalizovat tření, . . . 
Datum: 28.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Světlo, jen když ho opravdu 
potřebujete 
Světlo je pro člověka životně důležité 
stejně jako vzduch, který dýcháme. Vedle 
slunečního světla však hraje důležitou 
roli také umělé osvětlení. V noci a na při-
rozeně temných místech jako jsou pod-
chody nebo podzemní garáže nám dobré 
osvětlení dává pocit bezpečí . . . 
Datum: 22.2.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Protahovací pera RUNPOTEC na 
robustních nerezových stojanech 
s dvojitým odvíjecím systémem 
V sortimentu rakouské značky RUNPOTEC 
najdete ucelenou nabídku patentovaných 
protahovacích per ze skelného vlákna od 
průměru 4,5 mm do průměru 15 mm na 
robustních nerezových stojanech s po-
stranní odvíjecí brzdou a také dvojitým . . . 
Datum: 24.2.2022                      ) více na www.volty.cz

David proti Goliášovi:  
Porovnání sil na Ukrajině 
Podobné srovnání dvou biblických po-
stav má válka dvou zemí, kterou dnes za-
hájilo Rusko svou invazí na Ukrajinu. Asi 
není třeba objasňovat, kdo je v roli Da-
vida a kdo v roli Goliáše. Rusko se řadí 
mezí největší světové vojenské velmoci a 
proti Ukrajině má suverénní převahu . . . 
Datum: 24.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Jak trvale měřit reziduální proud 
v uzemněných sítích TN/TT? 
Napomoci vám mohou monitory rezidu-
álního proudu určené k nepřetržitému 
sledování instalací a k detekci a lokalizaci 
vznikajících zemních poruch, které mají 
zásadní význam pro důležité elektrické 
systémy a zařízení. Trvalé monitorování 
reziduálních proudů v elektrických . . . 
Datum: 23.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Před 75 lety byl v závodě Sie -
mens Elektromotory Frenštát 
vyroben první elektromotor 
První vyrobený elektromotor, typ E6bV2-
088, opustil brány závodu Siemens, tehdy 
Moravských elektrotechnických závodů, 
15. února 1947. Od té doby se jich vyrobi -
ly miliony, které poctivě sloužily a dodnes 
slouží zákazníkům po celém světě . . . 
Datum: 18.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Před 144 lety si nechal Edison 
patentovat fonograf 
O šest let dříve, než slavný Nikola Tesla 
připlul do Ameriky si Thomas Alva Edi-
son, který jej později zaměstnal, nechal 
patentovat něco, bez čehož by dnešní 
hudební průmysl nemohl existovat. Jed-
nalo se o převratný vynález fonografu. 
Dnes je tomu přesně 144 let . . . 
Datum: 19.2.2022                      ) více na www.volty.cz

V Atlantském oceánu hoří  
nákladní loď s tisíci vozidly 
koncernu Volkswagen 
Opuštěná dvousetmetrová nákladní loď 
převážející automobily značky Volkswa-
gen je unášena Atlantským oceánem poté, 
co posádka musela kvůli rychle se šíří-
címu požáru na palubě uprchnout. Podle 
včerejšího prohlášení portugalského . . . 
Datum: 17.2.2022                      ) více na www.volty.cz
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Rychlé nabíjení nových,  
elektřinou poháněných  
trajektů v Amsterdamu 
Technologie pro přeměnu energie od 
ABB zajišťuje stabilní napájení rychlona-
bíjecích stanic, které slouží pěti novým 
elektrickým trajektům na linkách s nepře-
tržitou dopravou přes holandský lodní 
kanál North Sea Canal v Amsterdamu . . . 
Datum: 1.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Když hledáte, jak to propojit 
V elektrotechnické praxi je konstruktér 
často postaven před úkol nalézt funkční, 
ale i dlouhodobě spolehlivé flexibilní vo-
divé propojení. Jedná často o přívody ge-
nerátoru, transformátoru, svařovacích 
automatů a dalších zařízení. V realizova-
ných zakázkách GHV můžeme nalézt 
proudové spojky velké škály průřezů i . . . 
Datum: 4.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Zelený vodík je nyní konku-
renceschopný s fosilními  
palivy. Investoři projektu ve 
Španělsku jsou ArcelorMittal 
a výrobce hnojiv Fertiberia 
Projekt HyDeal España, první část 67GW 
plánu HyDeal Ambition, bude vyrábět ze-
lený vodík z 9,5GW solární farmy . . . 
Datum: 2.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Nové Panzerfausty a staré 
Strely z bývalého NDR míří z 
Německa na Ukrajinu. 
Panzerfaust 3, který je zařazený vedle ně-
meckého Bundeswehru i v dalších evrop-
ských a světových armádách, teď putuje i 
na Ukrajinu. Jeho výrobu zajišťuje už více 
než 60 let německá společnost Dynamit 
Nobel Defence. Tato ikonická německá . . . 
Datum: 4.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Akční nabídka přístrojů testo 
pro měření elektrických veličin 
Společnost Testo Česká republika s po-
čátkem března nabízí přístroje pro mě-
ření elektrických veličin s akční slevou ve 
výši – 10 %. Inovativní přístroje pro měře -
ní elektrických veličin od společnosti Testo 
vynikají díky mimořádně vysoké míře uži-
vatelského komfortu a stanovují nové . . . 
Datum: 2.1.2022                      ) více na www.volty.cz

Můžou Stingery ublížit Rusům 
jako dříve v Afghánistánu? 

Mezi významné strategické událostí po-
sledních dnů je rozhodnutí USA poslat na 
Ukrajinu rakety Stinger pro boj s Rusy. 
Rozhodnutí připomíná Reaganovu admi-
nistrativu, která v roce 1986 poslala afg-
hánským povstalcům také tyto rakety 
odpalované z ramene pro boj proti . . . 
Datum: 5.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Nový plán recyklace vrací úder 
kritikům větrných turbín: Vyřa-
zené větrné lopatky se využijí 
pro systém skladování energie 
Dohoda o partnerství mezi společností 
Enel Green Power (EGP) a švýcarskou 
společností Energy Vault, která se zabývá 
skladováním energie, má . . . 
Datum: 5.3.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Mladík už nesleduje letadla 
Muska. Zaměřuje se teď na  
letadla ruských oligarchů.  
Devatenáctiletý mladík Jack Sweeney, 
který se proslavil tím, že na Twitteru vy-
tvořil účet sledující soukromé letadlo 
Elona Muska, teď přesedlal na sledování 
ruských oligarchů. Student prvního roč-
níku University of Central Florida, . . . 
Datum: 3.1.2022                      ) více na www.volty.cz

IO-Link od Murrelektronik – 
společně si rozumí me! 
Výrobní procesy a systémy jsou stále slo-
žitější, shromažďuje se stále více dat a 
propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto 
procesy tím nejvhodnějším společníkem. 
Komunikační standard vytváří transpa-
rentnost od úrovně snímač-aktor až po 
cloud. Můžeme tedy říci, že IO-Link . . . 
Datum: 3.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Jak je to s katarským plynem 
pro Evropu? Dodávky  
ve velkém budou chvíli trvat 
Tento malý stát Perského zálivu s pou-
hými 300 000 obyvateli je v centru geo-
politiky a globálních trhů s plynem. 
Ačkoli Katar nyní nemá příliš mnoho vol-
ných kapacit, kterými by mohl Evropě po-
moci, pokud konflikt naruší dodávku . . . 
Datum: 1.1.2022                      ) více na www.volty.cz
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29letý Alexander Graham Bell 
získává patent na svůj telefon. 
Revoluční vynález slaví 146 let 
Už v tak mladém věku vymyslel Alexan-
der Graham Bell něco, co se později stalo 
základem světové komunikace – telefon. 
V dnešní době by mohl zářit v žebříčku 
30 pod 30, který každoročně sestavuje 
časopis Forbes o úspěšných mladých . . . 
Datum: 7.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Elon Musk: Nerad to říkám, 
ale musíme okamžitě zvýšit 
těžbu ropy a plynu 
Elon Musk nedávno zdůraznil potřebu 
větší těžby ropy a zemního plynu a vyzval 
Evropu, aby se pro své energetické po-
třeby zaměřila na jadernou energii. Neče-
kané tweety šéfa společnosti Tesla se 
objevily v době, kdy také v USA vzrostly . . . 
Datum: 0.0.2022                      ) více na www.volty.cz

Bezpečnostní polohovací  
systém využívající čárové 
kódy FBPS 600i 
FBPS 600i je vůbec první bezpečnostní 
polohovací systém využívající čárové 
kódy na světě. Jeho koncept je minimalis-
tický – bezpečné rozpoznání polohy v něm 
zajišťuje jen jediný senzor. Zařízení je při-
pojené k vyhodnocovací jednotce . . . 
Datum: 14.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Dezinfekce pomocí UV-C záření 
Epidemie Covid-19 se zdá být na ústupu, 
nicméně řada změn, které s sebou při-
nesla, s námi zůstane. Jednou z nich 
může být rozmach dezinfekce pomocí 
UV-C záření. Dá se použít na dezinfekci 
vody, vzduchu i povrchů. UV-C záření má 
vlnovou délku mezi 100 a 280 nm. Záření 
je bohaté na energii, a proto je . . . 
Datum: 16.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Ukrajina je připojena  
na evropskou elektrickou síť  
Ukrajina přerušila své energetické spojení 
s Ruskem a Běloruskem 24. února, v první 
den války. Od té doby se jí daří udržovat 
stabilní rozvodnou síť, i když ruská vojska 
ostřelovala a obsadila Záporožskou jader-
nou elektrárnu a převzala kontrolu nad 
zaniklou černobylskou elektrárnou . . . 
Datum: 17.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Zásadní parametry pro výběr 
tepelného čerpadla? Účinnost 
a bod bivalence 
Tepelná čerpadla dnes vyrábí desítky 
značek z celého světa. Jak si z bohaté na-
bídky vybrat skutečně kvalitní čerpadlo? 
Při své volbě nebo posouzení nabídky se 
soustřeďte na dva ukazatele – výkon a 
bod bivalence. Neopomíjejte ani topný . . . 
Datum: 8.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Shell se stahuje z ruského 
ropného a plynárenského 
trhu. Zisk z nákupu ropy z 
tankeru Urals odvede do hu-
manitárního fondu 
Společnost Shell dnes ve své tiskové 
zprávě oznámila svůj záměr se postupně 
stáhnout ze všech ruských aktivit . . . 
Datum: 8.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Ceny PHM letí nad 50 Kč. 
Ovlivní to trh s elektromobily? 
Některé čerpací stanice už překročily po-
myslnou “baťovskou” cenu 49.90 Kč a 
naftu už nabízejí přes padesát korun za 
litr. Do jaké míry to ovlivní trh s elektric-
kými automobily? Podle aktuálního prů-
zkumu Schneider Electric využívá elektro- 
mobil 11 % řidičů, vlastníkem je . . . 
Datum: 9.3.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Udržitelná budova: Jak využít 
skutečně naplno „zelený po-
tenciál“ 
Na úspornost a snížení uhlíkové stopy 
dnešních budov je vyvíjen stále větší tlak. 
Stavební úpravy jsou samy o sobě polo-
vičním řešením. Teprve kombinace s efek-
tivním řízení technologií a energií zajistí 
plnou udržitelnost a šetrnost . . . 
Datum: 11.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Ztlumit topení k zastavení Pu-
tina? Evropa bojuje se závi-
slostí na ruském plynu 
Tehdejší Sovětský svaz začal budovat síť 
plynovodů po celé Evropě již od 60. let 
minulého století. Američané od samot-
ného počátku varovali své západní spo-
jence, že více ruského plynu jen zvýší 
zranitelnost Evropanů vůči Moskvě . . . 
Datum: 12.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Šetřete svůj čas a minimalizuj -
te riziko při výrobě rozváděčů! 
Pokud elektrikáři či výrobci rozváděčů 
podcení, jak složitá je výroba rozváděčů, 
mohou si tím způsobit spoustu zbytečné 
práce a vzít na sebe velké riziko. Proto se 
vyplatí už od začátku zvažovat všechny 
možnosti. Výroba rozváděčů je složitý a 
časově náročný proces se spoustou . . . 
Datum: 7.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Dodávky strojů pro český prů-
mysl váznou, problém je v Asii 
Klienti, kteří si objednávají nově vyráběné 
stroje v Asii, si na ně počkají výrazně déle. 
Především pokud požadují speciální 
úpravu technologií, prodlouží se čekací 
lhůta i na 5 až 8 měsíců. Komplikací je 
především nedostatek přepravních kon-
tejnerů na asijském trhu. Na problém . . . 
Datum: 10.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Shell koupil ropu z tankeru 
Urals za čtvrtinovou tržní cenu 
Společnosti Shell PLC se podařilo získat 
náklad ruské ropy za výhodnou cenu, 
čímž ukončila embargo, které na ruskou 
ropu uvalil mezinárodní energetický prů-
mysl. Shell koupila v pátek 100 000 tun 
ruské ropy z lodi Urals. Zaplatila za ni 
28,50 dolarů za barel, což je výrazně . . . 
Datum: 6.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Správné nářadí pro výzkum 
Spolehlivé vybavení je základním před-
pokladem na cestě k cíli – v průmyslu, v 
řemeslné výrobě i ve vývoji. Společnost 
Conrad Electronic proto pečlivě sleduje 
požadavky svých zákazníků z řad profesi-
onálů a nabízí jim širokou paletu úzce 
specializovaných nástrojů, které odpoví-
dají jejich specifickým potřebám . . . 
Datum: 7.3.2022                      ) více na www.volty.cz
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Nečekejte na Jižní spojce. 
Schrack Technik nyní najdete i 
na Praze-Ruzyni 
Rok 2021 byl pro firmu Schrack Technik 
velkou výzvou, ale i díky zákazníkům byl 
také rokem rekordním. V polovině března 
2022 proto dojde k otevření zcela nové 
prodejny Schrack Store, kterou najdete v 
Karlovarská Business Parku . . . 
Datum: 21.3.2022                      ) více na www.volty.cz

IR teploměr se kontaktu nebrá -
ní. Počítá s termočlánkem i USB 
Pokud lze hodnotu stejné fyzikální veli-
činy stanovit různými způsoby, proč se 
při měření omezovat pouze na jednu me-
todu? Teploměr Voltcraft IR 1201-50D USB 
to vidí podobně. Jeho infračervený snímač 
zvládá rozsah od -50 až do +1200 °C, za-
tímco s termočlánkem pokračujete . . . 
Datum: 28.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Napájení elektrických vozidel 
– ochrana nabíjecích stanic od ETI 
Elektromobilita je nedílnou součástí 
dnešní doby. S tím je napřímo spojené 
rozšiřování infrastruktury ve formě nabí-
jecích stanic pro elektromobily. Na tyto 
stanice jsou však kladené jisté nároky a 
požadavky příslušných norem, konkrétně 
ČSN 33 2000-7-722 (IEC 60364-7-722) . . . 
Datum: 22.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Sedm věcí, které byste měli 
vědět o systému IO-Link 
Zařízení IO-Link, rozbočovače a analogové 
převodníky lze připojit ke všem osmi por-
tům IO-Link masteru. Funkci kanálu (pin 2 
a pin 4) lze v každém případě libovolně 
parametrizovat. Jak IO-Link master, tak 
rozbočovače nabízejí funkci automatické 
konfigurace DIO od Murrelektronik . . . 
Datum: 29.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Akumulátorové nářadí pro 
průmysl a řemesla 
Ať už se zabýváte výrobou automobilů, 
výstavbou investičních celků nebo pracu-
jete v dřevozpracujícím průmyslu: Aby 
procesy probíhaly hladce a efektivně, ne-
smějí se stroje nikdy zastavit. Každý spe-
cifický pracovní krok přitom ve výrobním 
řetězci vyžaduje vhodné nářadí, tak . . . 
Datum: 23.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Mnohým požárům je možné 
zabránit instalací obloukové 
ochrany 
V České republice každým rokem vznikne 
více než 3 000 požárů v rodinných a byto-
vých domech a ubytovacích zařízeních. 
Ochranu domu proti požáru nepovažují 
mnohé české domácnosti za prioritu a 
dobře fungující kouřový alarm považují . . . 
Datum: 30.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Panasonic: nejmenší relé 
MOSFET s kapacitně odděle-
nými kontakty 
Panasonic Industry rozšiřuje úspěšnou řa -
du CC svých relé PhotoMOS® o miniaturní 
typ TSON s rozpínacími kontakty. Poté, co 
byly na trhu velmi dobře přijaty první 
modely polovodičových relé řady CC se 
spínacími kontakty Panasonic Industry . . . 
Datum: 31.3.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Optické komponenty  
Telegärtner jako základ 
 kvalitní infrastruktury 
Telegärtner, jehož výhradním dodavate-
lem pro ČR a SR je Elektro-System-Tech-
nik s.r.o., je specialistou na systémové 
komponenty pro strukturovanou kabeláž 
měděných a optických sítí. Hlavním vý-
robním programem jsou konektory, . . . 
Datum: 24.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Silný růst společnosti LAPP  
Společnost LAPP, světový lídr na trhu in-
tegrovaných řešení v oblasti kabelové a 
spojovací techniky se sídlem v němec-
kém Stuttgartu, zakončila hospodářský 
rok 2020/21 (od 1. října do 30. září) mi-
mořádně silným růstem. Obrat rodinné 
společnosti vzrostl o 26,1 procenta na  
1 423 milionů eur . . . 
Datum: 26.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Přenosný tester kabelů VDV II 
verze PRO od Trend Networks 
Přístroj VDV II Pro je tester kabelů s širo-
kými možnostmi a profesionálním prove-
dením, jeho obsluhu ale snadno zvládne 
kdokoli. Pro základní kontrolu kabelů není 
třeba nic nastavovat. Po zapnutí přístroje 
stačí kabel připojit, na druhý konec po-
užít ukončovací jednotkou a na displeji . . . 
Datum: 27.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Pomoc od DPI po Lumiusu: 
Ostrava se domluvila s ČEZ ESCO 
Současné turbulence na energetickém 
trhu se dotýkají také měst a obcí, které 
hledají nové dodavatele elektřiny a plynu. 
Tuto situaci musela řešit také Ostrava, 
třetí největší město v republice. Na do-
dávkách energií pro téměř 600 odběr-
ných míst se město domluvilo . . . 
Datum: 19.3.2022                      ) více na www.volty.cz

CW 800 E – velký silák pro 
protahování těžkých kabelů 
Tam, kde je potřeba velká tažná síla pro 
tažení jednoho nebo několika těžkých 
kabelů vodorovně, tam, kde by bylo po-
třeba deseti osob na tažení kabelu, stačí 
teď jen jedna osoba a naviják CW 800 E.  
Firma RUNPOTEC, specialista na protaho-
vání, odvíjení a tažení kabelů, nabízí  . . . 
Datum: 25.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Norsko sníží závislost Evropy 
na ruském plynu 
Norská vláda ve středu schválila několik 
nových povolení k těžbě plynu. Týká se to 
povolení pro podmořská ložiska zemního 
plynu Oseberg, Troll a Heidrun. Tím po-
může Evropě snižovat závislost na ruském 
plynu. Až čtvrtina zemního plynu v EU a 
Velké Británii totiž pochází právě . . . 
Datum: 18.3.2022                      ) více na www.volty.cz

Slavný DeLoren z Návratu  
do budoucnosti se vrátí  
v elektrické verzi 
K jeho pohonu se už nebude používat 
benzín ani plutonium, pro který tento 
slavný vůz přestavěl Dr. Emmet pro své 
cestování v čase ve slavném filmu Návrat 
do budoucnosti. Zdá se, že se dřívější 
plány vzkřísit značku DeLoren . . . 
Datum: 20.3.2022                      ) více na www.volty.cz
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20. – 22. září 

Už letos 
v Trojhalí 
Karolina

Jediná elektrotechnická výstava  
v druhé největší aglomeraci v ČR

POŘADATEL VÝSTAVY

Elektrotechnická výstava 
 v Ostravě !!!

20 22

volný 
vstup
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Výstava Volty.cz 
je určená pro  

odborníky  
v oboru elektro,  

fanoušky  
elektromobility, 
vědy a techniky. Uzávěrka přihlášek 

za zvýhodněné ceny 
30. června 2022 

mail: inzerce@volty.cz 
tel.: 603 429 908  



Internetový portál v tištěné edici v JARO – LÉTO 2022
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20.000 Kč

12.000 Kč

16.000 Kč

15.000 Kč

26.000 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)

25.000 Kč

více informací na www.volty.cz

30.000 Kč

Půlstránkový nebo 
celostránkový inzerát 
bez komerčního článku.

Distribuce: Amper (Brno), e-Salon (Praha), Infotherma (Ostrava), Elektrotechnická výstava Volty.cz (Ostrava),  
Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno), ČK Cired (Tábor), Dny teplárenství (Olomouc), Solární konference (Praha). 

Další distribuce: Elkov – 28 prodejen, dále vybrané vy ́stavy, semináře, konference . . .  
Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908.

Inzerát 1/2 strany 
(210x140 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana s komerčním článkem a kontakty

Inzerce na titulní straně obálky (výška 180 mm x šířka 195 mm): 70.000 Kč 

Inzerce na zadní straně obálky: 55.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 35.000 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)






