
Internetový portál    v tištěné edici PODZIM 2022 

1
0

0
 K
č

4 €

5 tipů, jak vybrat kvalitní fotovoltaiku • Na výstavě Volty.cz v Trojhalí Karolina  
v Ostravě představí zajímavé projekty Moravskoslezské energetické centrum, p.o.  
Téměř povinná výbava každého elektromobilu • Vodíkový sprint začal v Ostravě 
Rychlá a snadná implementace IoT aplikací • Decentralizace spínaných zdrojů jako 
trend v automatizaci • Světlo duhy ovládají efekty známé z použití metamateriálů

®

Jediné volty, které jsou vidět . . .
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 

časový úsek od myšlenky uspořádat elektrotechnickou výstavu v Ostravě 

k její realizaci se právě naplnil a výsledkem je první elektrotechnická výstava 

v Trojhalí Karolina v Ostravě od 20. do 22. září 2022, kterou pořádá redakce 

Volty.cz a na které jsou tyto podzimní tištěné Volty volně k odběru. 

Dvojhalí, kde se daná výstava koná a které je součástí tohoto ikonického 

Trojhalí, plnícího koncept zastřešeného náměstí o rozloze 4.800 m2 zeje  

v době uzávěrky tohoto čísla ještě prázdnotou, ale až budete mít toto vydání 

Voltů v ruce, už tady bude (doufám) čilý ruch. Do propagace výstavy jsme 

investovali nemalé částky, protože záměr Voltů byl takový, aby všichni, co 

mají zájem nejen o elektrotechniku, ale i o úsporná energetická řešení, fo-

tovoltaiku, chytrou domácnost... měli možnost přijít a seznámit se s novými 

technologiemi nebo se jen tak nechat inspirovat. 

Generálním partnerem této elektrotechnické výstavy je společnost Malina 

Group, která se zabývá fotovoltaikou. V rámci své expozice nabízí také zají-

mavé pra covní příležitosti i na Moravě, kde chce své aktivity rozšiřovat.  

Vstup pro všechny je zcela zdar ma, jak 

jste si už jistě všimli. Doufáme, že se vám 

výstava líbí a je pro vás i přínosem. Těší me 

se, že se opět setkáme v Ostravě na dru-

hém ročníku.  

Děkujeme všem vystavovatelům, kteří  

s námi do tohoto prvního ročníku šli. 

 

René Pajurek 

vydavatel

Tištěná edice 
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Řada senzorů 3000 byla přizpůsobena potřebám záka-
zníků. COM1, PF, DALI a KNX jsou kompatibilní s nej-
důležitějšími rozhraními, všechny senzory této řady lze 

snadno integrovat do požadovaných instalací. Většina senzorů 
je k dispozici jako verze pro povrchovou montáž a vestavnou 
montáž pro větší volnost při instalaci. Kromě hranatých prove-
dení jsou senzory k dispozici také v kulatých provedení. Všechny 
senzory lze snadno a pohodlně ovládat a konfigurovat ze země 
pomocí tabletu nebo smartphonu - díky univerzálnímu dálko-
vému ovládání Smart Remote od společnosti STEINEL.

Vysoce přesný 360° infračervený senzor monitoruje více 
než 1000 m2 prostoru ve velkých místnostech, parkovacích 
garážích a halách s výškou stropu až 4 metry. 
Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX 
IS 3360 Přisazený hranatý   IS 3360 Přisazený kulatý    
IS 3360 Vestavný hranatý   IS 3360 Vestavný kulatý 

IS 3360

Přehled senzorů řady 3000:

Senzory STEINEL řady 3000 
pro řízení osvětlení v chytrých 
budovách Pro všechna rozhraní a mnoho aplikací
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Společnost STEINEL poskytuje  
na své produkty záruku 5 let. 

Senzory řady 3000  
od společnosti STEINEL  

jsou k dispozici  
u specializovaných prodejců.

360° vysokofrekvenční senzor HF 3360 je vhodný pro auto-
matizaci spínání světla v suterénních chodbách, schodiš-
tích nebo parkovacích domech. Přesně zaznamenává 
pohyby bez ohledu na teplotu s dosahem až 8 metrů v prů-
měru - dokonce i na schodišti ve dvou patrech. 
Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX 
HF 3360 Přisazený hranatý HF 3360 Přisazený kulatý  
HF 3360 Vestavný hranatý HF 3360 Vestavný kulatý

S úzkým, ale dlouhým detekčním polem 20 x 4 metry má infra-
červený detektor pohybu IS 345 speciální detekci pro chodby a 
uličky. Cíleně registruje pohyby s úhlem záchytu 45° do 2 směrů. 
Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX 
IS 345 Přisazený hranatý   IS 345 Přisazený kulatý    
IS 345 Vestavný hranatý   IS 345 Vestavný kulatý 

IS 345

HF 3360



Duální světelný senzor jasu zvládá měření rozptýleného světla 
pro monitorování jasu místnosti i směrové měření světla pro 
monitorování oblastí pod senzorem. Tímto způsobem lze do-
sáhnout lepších výsledků při bezchybném ovládání světla. 
Rozhraní: KNX 
Light Sensor Dual Přisazený hranatý  Light Sensor Dual Přisazený kulatý  
Light Sensor Dual Vestavný hranatý  Light Sensor Dual Vestavný kulatý 
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Osvědčená  
a odzkoušená řada 
3000 od společnosti 
STEINEL, která je  
k dispozici v hranatém 
a kulatém provedení  
a jako verze pro  
povrchovou i zapu š-
těnou montáž,  
nabízí skvělou kompa-
tibilitu s nejdůležitěj-
šími rozhraními.

Light Sensor Dual

Infračervený detektor pohybu IS 3360 MX High-
bay s vysokým dosahem je určen pro vysoké prů-
myslové haly a komerční objekty. Má obzvláště 
velkou detekční oblast a spolehlivě zazname-
nává pohyby do montážní výšky až 14 metrů. 
Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX 
IS 3360 MX Highbay Přisazený hranatý

Infračervený detektor pohybu IS 345 MX 
Highbay je ideální pro monitorování uli-
ček mezi vysokými sklady. Jeho dosah je 
maximálně 30 x 4 metry při montážní 
výšce až 14 metrů. 
Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX 
IS 345 MX Highbay Přisazený hranatý

IS 3360 MX  
Highbay

IS 345 MX  
Highbay 
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STEINEL Technik s.r.o.  
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4  

tel.: 731 474 723, e-mail: petr.kucera@steinel.cz

Tento vysoce přesný 180° infračervený senzor se dokonale hodí k ochraně 
a zabezpečení průmyslových a komerčních zařízení. Se dvěma pyrosenzory 
a otočným víceobjektivem se 2 rozsahy monitoruje plochu až 500 m2. 

Rozhraní: COM1, PF, DALI, KNX

Tento soumrakový spínač s integrovaným noč-
ním úsporným režimem a mnoha možnostmi 
nastavení automaticky zajišťuje efektivní svě-
telné scény ve výlohách, na reklamních plo-
chách nebo fasádách budov. Je vybaven novým 
měřením rozptýleného světla. To zaznamenává 
jas celého prostředí a určuje tak lepší naměřené 
hodnoty než konvenční světelné senzory. 
Rozhraní: COM1, DALI

IS 3180

NM 5000-3

Nová fasáda zatopí i ochladí 
Ve spolupráci ČVUT UCEEB se společností DEKMETAL s.r.o. vzniká nový te-
pelně aktivní fasádní prvek, který kromě pasivní ochrany před povětrností 
bude budovám poskytovat energii pro jejich vytápění nebo chlazení.  

Společný projekt výzkumu a vývoje se zaměřuje na nový tepelně aktivní fasádní prvek 
určený pro napojení na zdroj tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v budovách 
s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s legislativními předpisy NZEB II platnými 
od roku 2022). Na základě matematického modelování byla navržena konstrukce funkčních 
vzorků fasádní kazety s integrovaným výměníkem tepla. Vzorky fasádních prvků jsou v 
současnosti testovány v Solární laboratoři ČVUT UCEEB v Buštěhradu na zařízení s využitím 
simulátoru slunečního záření. 

Hlavním očekávaným výsledkem je poloprovoz tepelně aktivní fasády ověřující nejen 
výkonové parametry, ale i potenciální problematická místa v sestavené fasádě v reálných 
podmínkách. Výsledky projektu povedou ke zcela novým výrobkům společnosti DEKMETAL 
s.r.o., které mění koncepci fasády z pasivní ochrany před povětrností na aktivní prvek pro 
zásobování budov energií pro vytápění, případně pro chlazení. Tým autorů ČVUT 

www.steinel.cz

Petr Kučera 
obchodní ředitel 

CZ&SK
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Výhody laserového popisování 
Výrobci průmyslových laserových popi-

sovacích systémů nabízejí širokou řadu zaří-
zení, které lze obecně rozlišit podle typu 
generování laserového paprsku (laserový 
zdroj) a podle metody pro vedení paprsku. 
Kvalita výsledku laserového popisování zá-
visí na materiálu a optimální volbě typu la-
serového popisovacího systému. Panasonic 
představil již v  roce 1999 první vláknový 
laser pro průmyslové použití a od té doby 
stále pracuje na zdokonalování systémů la-
serového popisování. Panasonic nabízí něko-
lik typů laserů a je tak schopen pokrýt 
širokou škálu požadavků svých zákazníků. 
Pouze spolehlivý a komplexní systém při-
spěje k rychlé a flexibilní výrobě.  

Hlavní benefity laserového popisování:  
• vysoká kvalita a opakovatelnost popisu 
• trvanlivý a otěruvzdorný popis  
• vysoká rychlost popisu 

• detailní popis, popis velkých ploch  
• vhodné i pro složitější tvary součástek 
• popis členitých či zaoblených částí  
• popis i na obtížně přístupných plochách součástek  
• bezkontaktní technologie  
• není potřeba žádný spotřební materiál.  

Princip laserového popisování 
Obecně každý laserový popisovací systém 

obsahuje laserový zdroj, řídicí jednotku a la-
serovou hlavu. Řídicí jednotka disponuje I/O 
porty, řídícím CPU a pamětí. V laserovém 
zdroji dochází ke generování laserového pa-
prsku, který je pomocí optického vlákna pře-
nesen do laserové hlavy. Zde pomocí galvano 
skeneru je směřován na přesnou pozici po-
pisovaného výrobku. Laserové popisování 
využívá reakce na povrchu popisovaného vý-
robku iniciované laserovým paprskem. Dle 
druhu materiálu a použitého typu laseru je 
možné dosáhnout různých typů popisu nebo 
opracování výrobků.   

 
 
 
 
 
 
 
Panasonic LP-RV200 
Vláknový (FAYb) laserový oscilační sys-

tém Panasonic je uznáván jako ekologický 
systém díky své minimální spotřebě energie 
a životnosti budících diod laserového zdroje. 
Ve srovnání s YAG nebo YVO4 je doba po-
užitelnosti výrazně delší. Pro umožnění ge-
nerování velmi krátkých pulsů Panasonic 
vytvořil koncepci tří samostatných jednotek 
pro řadu popisovačů LP-RV. Nová konfigu-
race umožňuje generovat velmi krátký puls 
– 1 ns, což zajistí vysoce kontrastní popis ze-
jména plastových výrobků. LP-RV umožňuje 
popis i kovových materiálů a to nastavením 
šíře pulsu ve škále až na 200 ns. 

Panasonic: Laserové popisovací 
systémy plastů … i kovů
Integrované obvody, ale i jiné součástky při výrobě, musí být jednoznačně popsány. Označení musí být  
„nesmazatelné“. Pro spolehlivé sledování výrobku v jednotlivých fázích výroby je trvanlivý nezničitelný popis 
zásadní – to platí v případě výroby součástek, ale i při následném osazování desek či zhotovení finálního vý-
robku. V rámci ekologické, efektivní a flexibilní výroby jsou laserové popisovací systémy stále oblíbenější  
„tiskařskou“ technologií ve výrobě. Laserové popisování aktivně nahrazuje starší technologie označování  
výrobků jako je tamponový či inkoustový tisk, leptání, sítotisk, ražba atd.,  
které se využívaly v minulých desetiletích.

vi
de

o
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Benefit krátkého pulsu 
Největší výhodou velmi krátkého pulsu je 

možnost optimalizovat teplotní dopad na vý-
robek. Zejména při popisu plastů je vyžado-
vána nižší teplota. V opačném případě hrozí 
tavení plastu, byť třeba jen na okrajích nebo 
jeho přepalování.  

 
Panasonic LP-RV200 tyto problémy vý-

znamně eliminuje a to i při vysoké rychlosti 
popisu. Zároveň díky kvalitě laserového pa-
prsku je schopen tisknout velmi malé znaky 
až na hranici 0,15 mm jejich výšky při za-
chování dobré čitelnosti. Tyto klíčové vlast-
nosti v konečném důsledku přináší vyšší 
rychlost, lepší kontrast a energetickou 
úsporu. 

w

20W laser s krátkým pulsem

Kompaktní / odpojitelná hlava / krytí IP64

Přímá podpora kamerových systémů

Kratší puls zajistí jemnější a hladší hrany popisu.

Výhody kratšího pulsu oproti konvenčnímu provedení.

3 samostatné 
jednotky

Ochrana proti napěťovému šumu

PROFINET 
Ethernet IP

Nový NAVI Smart  
software
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Laserový popisovací systém 
LP-RV200 má ale i další benefity. 
Laserová hlava má stupeň krytí  
IP 64 umožňující bezproblémové 
nasazení i do náročnějších prů-
myslových podmínek. Laserovou 
hlavu lze navíc pro jednodušší in-
stalaci nebo údržbu odpojit.  

Popisovací systémy Panasonic 
umožňují i přímé propojení ka-
merových systémů, bez nutnosti 
využít PLC, pro kontrolu polohy 
výrobku i validaci popisu. 

Panasonic se rovněž zaměřil 
na zjednodušení údržby. Uživatel-
sky vyměnitelné tak jsou nejen 
vzduchové filtry, ale i interní ba-
terie a stykače.   

Nová řada laserových popiso-
vacích systémů přináší nejen 
posun v  podobě kvality a rych-
losti popisu, ale zároveň díky 
svým komunikačním schopnos-
tem umožňuje výbornou ves-
tavbu do strojů a linek řízených 
nejen PLC Panasonic, ale i dalších 
výrobců. Variabilita sestavy je 
vhodná pro stavbu nového stroje 
nebo i pro případný upgrade stá-
vající výrobní linky. 

Široké spektrum příslušenství včetně kamer lze připojit přímo k laseru.

Základní údržbu zvládne i zaškolená obsluha.
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Do průmyslového pole

Tato koncepce také umožňuje poz-
dější rozšiřování, modernizaci, pří-
padné stěhování nebo aktualizace, 

aniž by bylo nutné vynakládat čas a náklady 
na změnu celkové koncepce aplikace. To 
platí v zásadě pro všechny komponenty 
včetně spínaných napájecích zdrojů. Dříve se 
nacházely téměř výhradně v rozvaděči, nyní 
lze napájecí zdroj přesunout z řídicího sy-
stému do prostředí stroje. To je zřejmý posun 
z hlediska ztrát na vedení, protože čím blíže 
je napájecí zdroj k místu zatížení, ke spotře-
biči, tím menší jsou ztráty. 

Mezitím se pro systémy IO stalo standar-
dem krytí IP 67 (prachotěsnost a vodotěs-
nost). Je tedy logickým krokem přenést s tím 
spojené výhody do oblasti průmyslových 
zdrojů a v ideálním případě přidat pár spe-
cifických funkcí.  

Přeměna síťového napětí na stejnosměrné 
by měla probíhat přímo u spotřebiče, aby se 
minimalizovaly energetické ztráty. Vyměni-
telné konektory mohou zkrátit dobu insta-
lace až o 70 % ve srovnání s běžnými napá - 
jecími zdroji. Integrovaný komunikační 
standard IO-Link umožňuje rozsáhlé dia-
gnostické možnosti. A v neposlední řadě 
kompaktní provedení spínaného zdroje  
s krytím IP 67 šetří až 93 % místa (objemu). 
Pokud spínaný zdroj s IP 67 obsahuje  
i ochranu proti zkratu a přetížení, není ve 
srovnání s řešením IP 20 potřeba další kryt, 
montážní materiál nebo náklady. V porov-
nání se svorkovnicí se spínaným zdrojem  
a elektrickým řízením zátěžového obvodu 
ušetříte u spínaného zdroje IP 67 s integro-
vaným jištěním zátěžového obvodu přibližně 
30 % nákladů. 

Decentralizace spínaných zdrojů  
jako trend a příležitost v automatizaci

V minulosti se v průmyslových aplikacích používaly velké rozvaděče. Svůj domov v nich našlo mnoho komponent  
a funkcí. Dnes už tomu tak není. V posledním desetiletí hledají výrobci strojů a výrobní podniky větší flexibilitu  
a efektivitu. Brzy se ukázalo, že v modularizaci a decentralizaci klíčových komponent je obrovský potenciál. Rozdělením 
strojů a systémů do menších modulárních celků se mnoho komponent přesouvá z rozvaděče blíže, vlastně přímo 
doprostřed, procesu. Decentralizované jednotky také znamenají, že jako modulární subsystémy mohou být sesta-
vovány, testovány a provozovány samostatně. To zjednodušuje mnoho procesů včetně uvádění do provozu a údržby.

„Stále více provo-
zovatelů systémů 

se obrací k decen-
tralizovaným zdro-

jům napájení. 
Koneckonců nabí-
zejí významné vý-

hody včetně 
kratších instalač-

ních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link 
a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími 

nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a 
požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt 

cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky 
chytrým konceptům.“ 

Florian Holzmann, System Manager Switch-Mode Power 
Supplies & Buffer Modules, PU Automation + Power, 

Murrelektronik GmbH

Spínané napájecí zdroje s IP 67 
nabízejí další výhody v diagno-
stice a údržbě a zároveň usnad-
ňují budoucí rozšíření.



V rozvaděči  
je poměrně teplo 
Každý to ví, napájecí zdroje se mohou 

opravdu zahřát, protože se rozptylují pro-
vozní ztráty, a to není dobré. Každý ví, že na-
pájecí zdroje mohou dostat pořádně zabrat. 
Je to proto, že ztráty při provozu musí být 
odváděny ve formě tepla. To znamená, že při 
návrhu rozvaděče musíte myslet na koncepci 
odvodu tepla. Při použití decentralizovaného 
napájení to již není problém, protože skříň 
neexistuje a snížení výkonu obvykle není 
nutné. Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj je 
mimo kryt, teplo se snadněji odvádí. Záro-
veň lze použít menší a levnější rozvaděč pro 
PLC, pohony a další komponenty rozvaděče. 
Dalšími pozitivy jsou nižší nároky na chla-
zení, delší životnost a nižší provozní náklady 
(např. náklady na elektřinu u klimatizačních 
jednotek). 

Zejména v létě, kdy vysoké teploty v ne-
klimatizovaných aplikacích mohou vést  
k nuceným odstávkám napájecích zdrojů, 
nabízejí decentralizované zdroje s širokým 
teplotním rozsahem maximální dostupnost. 

Spínaný zdroj uživateli: 
Jsem v pořádku 
Vestavěná rozhraní IO-Link umožňují 

rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi 
napájecími zdroji a řídicí jednotkou. Napá-
jecí jednotka tak může komunikovat jako za-
řízení IO-Link s nadřazeným zařízením 
IO-Link master pro účely diagnostiky  
a údržby, parametrizace, deaktivace a reak-

tivace kanálů. Disponuje funkcemi pro pre-
ventivní údržbu a prostřednictvím diagno-
stiky poskytuje přesné informace o stavu 
zařízení. 

Pokud se například blíží dosažení očeká-
vané maximální životnosti, zařízení odešle 
zprávu, aby mohlo být vyměněno během 
příštího cyklu údržby. Vyhnete se tak neplá-
novaným a nákladným prostojům. 

Další informace, včetně spouštěcích pro-
cesů, vybavení vnitřní pojistky nebo proudo-
vých hodnot, lze v reálném čase odesílat 
prostřednictvím rozhraní IO-Link a vyhod-
nocovat pomocí vhodného softwaru. Díky 
tomu jsou napájecí zdroje s IO-Link důleži-
tým stavebním kamenem Průmyslu 4.0.  

Vidím to, co ty jinak 
vidět nemůžeš 
Je zřejmé, že nevidím, co je ve skříni. To, 

co je v poli, někdy vidím na první pohled. 
Proč tedy neinstalovat dobře viditelné stavové 
LED diody přímo na zařízení? LED diody 
jsou užitečné pro zobrazení provozního stavu 
zdroje, nicméně v tomto případě má větší 
smysl podívat se na dva kanály integrovaných 
sledovačů zátěžových obvodů 24 V DC. 

Ty umožňují elektronické monitorování 
zařízení a napájení sběrnicového modulu. To 
zvyšuje dostupnost zařízení, protože  
v případě poruchy jsou proudové cesty vypí-
nány s přesností na kanál. Pomocí stavové 
LED lze na místě zjistit stav kanálu a odpoví-
dajícím způsobem na něj reagovat. Rozdělení 
na kanály také snižuje prostoje. Pokud je na-
příklad přerušeno napájení pohonu v dů-
sledku zkratu, přetížení nebo přerušení 
kabelu, může být připojený modul sběrnice 
nadále napájen prostřednictvím jiného ka-
nálu. Chybová hlášení a diagnostické infor-
mace jsou odesílány prostřednictvím 
IO-Link nebo digitálního alarmového kon-
taktu. To znamená, že lze okamžitě napláno-
vat servisní zásah. Odpadají vícenásobné 
výjezdy k odstranění poruch ve prospěch jed-
notlivých preventivních servisních intervalů. 
Tím se snižují nákladově náročné odstávky  
a zvyšuje se návratnost investic do zařízení. 

  

Hybridní napájecí zdroje poskytují více funkcí v jednom zařízení: napájení,  
monitorování zátěžového obvodu a komunikaci.

Při náročných úkolech v průmyslovém prostředí, jako je svařování  
při výrobě karoserií automobilů, Emparro67 spolehlivě napájí zařízení.
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Napájecí jednotky řady Emparro67 od 
společnosti Murrelektronik jsou navrženy 
pro decentralizované napájení, pro které na-
bízejí mnoho důležitých výhod. Nevyžadují 
svorkovnici, lze je snadno instalovat v poli 
vedle zátěží, šetří místo, energii a náklady na 
instalaci. Použití kabelů s menším průřezem 
výrazně snižuje náklady na materiál, zatímco 
instalace Plug & Play zjednodušuje zapojení 
a prakticky eliminuje chyby v zapojení. Spí-
nané napájecí zdroje s krytím IP 67 nabízejí 
další výhody z hlediska diagnostiky a údržby 
a zároveň decentralizovaná koncepce napá-

jení usnadňuje případné rozšíření, které 
může být nezbytné. V neposlední řadě po-
skytuje komunikace IO-Link uživateli kom-
plexní přehled o aktuálním stavu stroje nebo 
systému, zatímco integrované monitorování 
zátěžových obvodů zajišťuje maximální do-
stupnost a selektivitu stroje. 

Logistika: Zajištění 
hladkého průběhu  
dodávek 
Logistik musí vždy znát stav svého vyba-

vení a polohu zboží. K tomu slouží řada za-

řízení, od snímače a řídicí jednotky až po ka-
meru a pohon. Logistické centrum je velmi 
složitý aparát. Pro všechny je nutné spoleh-
livé napájení.  

V takto náročných aplikacích zajišťuje 
Emparro67 Hybrid nejen napájení, ale také 
hlásí důležité provozní stavy pro údržbu. 
Obousměrná komunikace umožňuje pláno-
vat servisní intervaly a ještě před uvedením 
do provozu a během něj usnadňuje správný 
provoz. 

Automobilový průmysl: 
Spolehlivá diagnostika 
v náročných průmyslo-
vých prostředích 
V náročných automobilových aplikacích, 

jako je konstrukce karoserie, jsou vyžado-
vány robustní a odolné napájecí zdroje s kry-
tím IP 67. Musí být odolné proti vibracím a 
nárazům a musí být vždy zapnuté, jako na-
pájecí zdroje řady Emparro67. Důležité jsou 
také krátké doby pro výměnu nástrojů a pro 
rychlé uvedení do provozu.  

Komplexní diagnostické možnosti záro-
veň pomáhají zkrátit nebo předejít drahým 
prostojům. Rozhraní IO-Link v Emparro67 
Hybrid je důležitou funkcí pro konfiguraci 
široké škály hodnot prostřednictvím řídicího 
systému. 

Od snímače a řízení po kameru a pohon je 
logistické centrum velmi složité prostředí.

Emparro67 Hybrid zajišťuje nejen zásobo-
vání v logistických aplikacích, ale také hlásí 
důležité provozní stavy pro účely údržby.



Internetový portál v tištěné edici v PODZIM 2022

17

Srovnání nákladů: Svorkovnice v. decentralizované napájení
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Modernizace zařízení  
se společností Conrad
Svět se točí čím dál rychleji: požadavky zákazníků se proměňují, konkurence nespí a tlak na ceny se zvyšuje. Moder-

nizace a rozšiřování stávajících výrobních zařízení představuje efektivní řešení, jak podnik co nejlépe připravit na 

budoucnost. Výhody jsou zřejmé: částečné modernizace přinášejí finanční úspory, optimalizované procesy zvyšují 

výrobu a repasování je ekonomickou alternativou k nákupu nových strojů. S nabídkou více než 750 000 produktů 

předních výrobců a silných značek přináší platforma Conrad Sourcing Platform vše, co byste mohli pro moderní roz-

šíření vašich zařízení potřebovat. Každý, kdo se chystá modernizovat, rozšiřovat nebo provádět údržbu průmyslových 

zařízení, si zde může prostudovat aktuální tematické okruhy týkající se automatizační techniky na conrad.cz. 

Modernizace, údržba a rozšiřování průmyslových zařízení a strojů:  
Conrad Sourcing Platform nabízí vhodnou techniku.
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Propojení zařízení 
přes IndustrialEdge, 
cloudové systémy a IIoT 

IoTGateway SIMATIC 
IOT2050 přináší jednoduchou 
a nákladově efektivní příleži-
tost, jak nepropásnout propo-
jení nových a stávajících 
zařízení s novým digitálním 
světem. Díky předem nainstalo-
vanému operačnímu systému 
SIMATIC Industrial OS ve va-
riantě Advanced se zkracuje 
doba potřebná k uvedení do 
provozu. Typickým příkladem 
použití SIMATIC IOT2050 je 
preventivní údržba strojů a na-
pojení výroby na úroveň ERP 
(Enterprise-Resource-Planning), 
což minimalizuje nákladné vý-
padky výrobních zařízení. 

Kompletně digitální  
řízení zatížení  

Systém TeSysisland byl vyvinut 
pro spínání motorů a jiných 
elektrických spotřebičů do 80 
ampérů ve skříňovém rozva-
děči, pro jejich ochranu a 
správu. Díky řešení pro řízení 
zatížení jsou stroje inteligent-
nější, výpadky se zkracují a na 
základě až o 50 % rychlejší ná-
pravy chyb se zvyšuje produkti-
vita. Nový systém vás proto 
přesvědčí rychlejší a jednodušší 
montáží, instalací a konfigurací. 
Integrace do stávající architek-
tury zařízení je přitom nezá-
vislá na druhu a výrobci 
řídicího systému. 
  
 

Rychlá a jednoduchá  
realizace aplikací IoT 

Nový CompactController 100  
s operačním systémem Linux®  
v reálném čase poskytuje při 
použití maximální míru vol-
nosti: kompaktní řídicí jed-
notku lze volně naprogramovat 
pomocí CODESYS V3, ale je 
možné použít také systém nezá-
vislý na normě IEC 61131, na-
příklad s Node-RED, Python 
nebo C++. Kromě toho lze na 
zařízení jednoduše doinstalovat 
Docker®, jakožto ekosystém pro 
virtualizaci. Díky tomu se 
CompactController 100 stává 
plnohodnotným zařízením IIoT 
s funkcí gatewaye. 
  

Signály v nových  
dimenzích 

Signalizační sloupek eSIGN od 
firmy Werma poskytuje maxi-
mální kompatibilitu a průmys-
lový design, který v sobě 
spojuje funkčnost se stylem  
a odolností. Díky elektrické 
modularitě lze různé režimy 
signalizace realizovat pomocí 
různých barev, stupňů jasu a se-
kvencí spínání: od klasického 
semaforu až po nastavení kom-
pletně přizpůsobená požadav-
kům zákazníka. Také variabilní 
ukazatele stavu naplnění nebo 
celoplošnou signalizaci lze po-
mocí eSIGN bez problému zre-
alizovat.  
  

Více k tématu automatizace, mimo jiné například k EdgeComputing&MachineLearning, dálkové správě & průmyslovému 
Ethernetu, robotice a automatizační technice pro vzdělávací zařízení: conrad.cz/automatizace 
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Téměř povinná výbava  
každého elektromobilu

Přenosnou SECTRON AC nabíječku  
16 A/400 V jsme dostali v praktické brašně  
s uchy, která chrání kabel před poškozením 
při převozu nebo uložení. Součástí balení byl 
český manuál a držák na zeď. Celková délka 
nabíječky dosahovala necelých 6 metrů a vá-
žila 3 kila. Délku považujeme za zcela dosta-

tečnou, neboť pokud je 400V zásuvka umís-
těna kdekoliv v garáži, vždy se dalo najet 
tak, abychom pohodlně dosáhli do nabíje-
cího portu. Při manipulaci s nabíječkou nás 
překvapila lehkost obsluhy. Kabel se nijak 
nekroutil a šel snadno rozmotat a zase smo-
tat, brašna je dostatečně velká a materiál 

něco vydrží. Jako výhodu vnímáme také 
možnost připevnění nabíječky na stěnu v ga-
ráži pomocí přiloženého držáku. Pokud jsme 
neměli naplánovanou delší cestu s nabíje-
ním, nemuseli jsme nabíječku vybalovat  
a znovu balit. Jednoduše jsme ji nechali na 
nainstalovaném držáku.   

Všichni uživatelé elektromobilu řeší otázku efektivního nabíjení. A tím myslíme jak v čase, místě, tak ceně. Pojďme 
se společně podívat na jedno elegantní řešení. Společnost SECTRON prodává přenosnou nabíječku 16 A do trojfá-
zové 400 V zásuvky s možností dokoupení redukcí na vidlici CEE 3pin (pro kempovou zásuvku) a 230 V CZ/SCHUKO. 
Je toto řešení dostatečné pro každodenní používání nebo to je jen nouzová alternativa? Výrobek jsme otestovali  
a v tomto článku přinášíme zhodnocení. Společnost SECTRON se bude účastnit elektrotechnické výstavy Volty.cz 
v Ostravě, kde se budete moci seznámit s celou nabídkou výrobků a služeb nejen pro elektromobilisty. 



Pojďme ale k technickým parametrům. 
Na jedné straně nabíječky je červená zástrčka 
CEE 5pin 16 A/400 V, na druhé je zástrčka 
Mennekes Typ 2. V balení jsme měli také 
příplatkové příslušenství v podobě redukce 
na zásuvku 230 V. Jak již hodnoty v názvu 
nabíječky napovídají, jedná se o 16 A prove-
dení s výkonem 11 kW, což je pro většinu 
elektrických vozů maximální nabíjecí výkon 
na AC nabíjení.   

Práce s nabíječkou je velmi jednoduchá. 
Jeden konec nabíječky zasunete do zásuvky 
ve zdi, naběhne displej a pomocí jednoho 
tlačítka můžete nastavit omezení nabíjecího 
proudu (v Amperech v krocích od 6 do 16 A) 
a pomocí druhého si nastavit odložení nabí-
jení (až 9 hodin). Tuto funkci oceníte v mo-
mentě, kdy máte u svého dodavatele elektřiny 
sjednaný nízký/vysoký tarif. Potom už stačí 
připojit nabíječku do zaparkovaného vozidla 
a podle nastavených parametrů se spustí na-
bíjení.   

Displej nás po dobu nabíjení informuje  
o aktuálně dodané elektřině do vozidla, jakým 
proudem je vozidlo nabíjeno, jakou má na-
bíječka provozní teplotu, kolika fázemi je na-
bíječka s vozidlem spojena. Po dokončení 
nabíjení si nabíječka zapamatuje množství 
dodané energie do vozu a tento údaj uloží do 
paměti. Po dobu testování jsme tak měli pře-
hled o každém nabíjecím cyklu a množství 
dodané energie. Tuto funkci vnímáme velmi 
pozitivně, protože na konci měsíce lze na di-
spleji vyvolat tyto záznamy z paměti nabí-
ječky a předat celkovou měsíční spotřebu 
energie k vyúčtování. Takovým jednodu-
chým postupem může zaměstnanec vykazo-
vat nabíjení vozu doma a zpětně jej vyúčtovat 

dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních 
věcí - o stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad. V průběhu testování jsme se set-
kali také se situací, kdy došlo při dobíjení 
vozu k výpadku proudu a obávali jsme se, 
jestli budeme mít vozidlo ráno připraveno 
k provozu. Potěšilo nás, že bylo vše v po-
řádku a my se nemuseli obávat krátkého do-
jezdu. Zástupce společnosti SECTRON nám 
potvrdil, že tyto dvě výše popsané vlastnosti 
jsou novými funkcemi chytré nabíječky 
s nejnovějším firmware.   

V průběhu testování jsme se nesetkali 
s žádnými komplikacemi. Nabíječka se dá 
vozit v praktické brašně v autě a začínajícím 
elektromobilistům poskytne jistotu možnosti 
nabíjet z jakékoliv zásuvky po trase. Při 
krátkých trasách nabíječka supluje na stěně 
dražší a mnohdy méně vybavený Wallbox. 
Výsledek testu nás mile překvapil a můžeme 
potvrdit, že tato přenosná nabíječka patří do 
každého elektromobilu. Ba co víc, může 
směle nahradit i dražší Wallbox na stěně.   

  
Proč nestačí běžně  
dodávaný kabel ve voze?  
Součástí každého elektrického vozu je na-

bíjecí kabel. Automobilky však zpravidla do-
dávají pouze hloupý kabel bez jakýchkoli 
funkcionalit na 230 V a kabelové prodlou-
žení pro nabíjení z veřejných AC nabíjecích 
stojanů. Za výrazně vyšší příplatek lze na sa-
lónu dokoupit k novému vozu podobný pro-
dukt. Ten je však mnohonásobně dražší  
a mnohdy nenabídne všechny 
výše jmenované funkce.  

Existuje i 22 kW  
přenosná nabíječka  
V nabídce společnosti SECTRON na-

jdete také přenosnou nabíječku 32 A/400 V, 
která je schopna nabíjet až 22 kW. Tento typ 
nabíječky je vhodný do EV s palubním ba-
teriovým managementem 22 kW nebo do 
vybraných PLUG IN hybridních vozidel. 
Uživatelé těchto vozů tak mohou nabíjet vý-
konem až 7,3 kW (16 A–2 Fáze / 32 A–1 
Fáze) oproti 2,3 kW (10 A–1 Fáze).   
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• displej pro snadnější ovládání  
• nastavení maximálního nabíjecího výkonu  
• snímání teploty nabíječky  
• čas nabíjení a aktuálně dodávaný výkon do baterie při nabíjení  
• odložený start nabíjení  
• elektroměr  
• paměť nabíjení jednotlivých nabíjecích cyklů  
• ochrana před deštěm IP65  

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

Rychlý přehled funkcí SECTRON AC nabíječky:  
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Vědci z VUT zjistili, že světlo 

duhy ovládají efekty známé 

z použití metamateriálů
Při vzniku duhy působí vodní 
kapky na světlo podobným 
způsobem, jakým je ovládáno 
v laboratořích pomocí nejvy-
spělejších technologií. Přímou 
analogii obou optických me-
chanismů prokázal společný 
projekt, na kterém se podílely 
Přírodovědecká fakulta Univer-
zity Palackého a CEITEC Vysoké 
učení technické v Brně. Vědci 
poprvé získali unikátní holo-
grafický obraz kruhové duhy 
vytvořené v laboratoři, který 
umožnil demonstrovat vírové 
zkroucení světla padajícími 
vodními kapkami. Získané vý-
sledky byly publikovány v ča-
sopisu Laser & Photonics 
Reviews a prezentovány na 
jeho titulní straně. 

Vědci ve svých experimentech pro-
vedli holografický záznam světla 
duhy a z něj rekonstruovali fázové 

obrazy primární a sekundární duhy. Následně 
se zaměřili na zkoumání efektů v jednotlivých 
vodních kapkách, které v experimentech na-
hradili skleněnými mikrokuličkami.  

„Prvotním podnětem bylo prokázání 
zkroucení fáze světla duhy, které je příznačné 
pro optické víry,“ uvedl Petr Bouchal z VUT, 
který výzkum duhy inicioval. „Už počáteční 
fáze výzkumu ukázala, že řešení takového 

úkolu je náročné a má spojitost s pokročilým 
ovládáním světla pomocí metapovrchů, na 
které je zaměřen náš projektový výzkum,“ 
dodal Zdeněk Bouchal z katedry optiky pří-
rodovědecké fakulty. Světlo je od počátků 
optiky ovládáno cílenou změnou optické 
dráhy. Příkladem je spojná čočka, která 
světlo jdoucí jejím středem zpomalí více než 
světlo procházející okrajem, kde je sklo tenčí. 
Čočka tak mění dynamickou fázi světla a 
způsobuje, že rovnoběžné paprsky se za čoč-
kou stávají sbíhavými.  

Vědci ale nyní pomocí pokročilých tech-
nologií našli způsob, jak světlo řídit nezávisle 
na prošlé optické dráze. Využívají k tomu 
geometrickou fázi světla, kterou pro optiku 
před léty objevili fyzici Pancharatnam a 
Berry. „Ovládání světla pomocí geometrické 
fáze přineslo zcela nové možnosti a objemnou 
skleněnou čočku lze nahradit tenkou anizo-
tropní vrstvou, nejčastěji tvořenou kapalnými 
krystaly nebo plazmonickými metapovrchy,“ 
podotkl Petr Bouchal.  

 

w
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„Je pozoruhodné, že příroda tvarování 
světla prostřednictvím geometrické fáze uplat-
ňuje zcela přirozeně při vzniku duhy. Přestože 
tento atmosférický úkaz fascinoval už staro-
věké civilizace a jeho fyzikální podstatu zkou-
maly celé generace optiků, změna geometrické 
fáze ve vodních kapkách zůstala neodhalena,“ 
řekl Zdeněk Bouchal. 

Anizotropní nanostruktury stály u zrodu 
ultratenké optiky schopné poskytnout nové 
optické funkce. Příkladem jsou komponenty 
generující světelné víry se šroubovitou vlno-
plochou, která se podobá točitému schodišti. 
Takové experimenty vyžadují spirální změnu 
geometrické fáze světla. Lze jí dosáhnout 
přesným úhlovým stáčením molekul kapal-
ných krystalů nebo nanoantén metapovrchů. 
„Optické výpočty ukázaly, že k analogické 
změně geometrické fáze dochází zcela přiro-
zeně v dielektrických sférách, tedy i vodních 
kapkách, a to v důsledku polarizačních změn 
při vnitřním odrazu světla. Prokázat spirální 
změnu geometrické fáze světla duhy experi-

mentálně bylo ale náročnou výzvou,“ doplnil 
Petr Bouchal. 

Spirální fázi duhy vědci rekonstruovali z 
časově rozlišených hologramů, které byly za-
znamenány v nekoherentním bílém světle 
odraženém množstvím náhodně padajících 
vodních kapek vytvořených vodním rozpra-
šovačem. Bylo proto nutné, aby experimenty 
dokázaly eliminovat veškeré vlivy spojené se 
změnou optické dráhy světla.  

„K tomuto účelu byl navržen speciální sys-
tém využívající samo-korelace světla, který 
navíc musel zachytit světlo duhy v úhlovém 
zorném poli větším než 120 stupňů. Získané 
kvantitativní fázové obrazy přesvědčivě pro-
kázaly spirální rozložení fáze v primární i se-
kundární duze kruhového tvaru,“ uvedl Petr 
Bouchal, který navrhl a realizoval experi-
menty. 

V dalším výzkumu se vědci zaměřili na 
zkoumání zkroucení světla v jednotlivých 
vodních kapkách, které v experimentech na-
hradili skleněnými kuličkami o průměru  

5 až 10 mikrometrů. Pomocí dielektrických 
mikrosfér pak byly vytvořeny polarizované 
světelné víry a vírová interferenční pole vy-
soké optické kvality. „Z fyzikálního hlediska 
bylo překvapivé, že skleněné kuličky prokázaly 
schopnost konverze složek momentu hybnosti 
světla. Světelné svazky s kruhovou polarizací 
přenášející spin byly v jednotlivých kuličkách 
přeměněny na světelné víry nesoucí orbitální 
moment hybnosti. Tento efekt byl dosud pozo-
rován jen v nanostrukturách s prostorově pro-
měnnou anizotropií,“ řekl Zdeněk Bouchal. 

Experimenty s duhou poskytly vědcům 
inspiraci pro návrh nových způsobů ovlá-
dání světla, které najdou široké praktické 
uplatnění. „Rozšířený pohled na mechanis-
mus modulace geometrické fáze nás navíc při-
vedl k novým metodám úplné rekonstrukce 
anizotropie, které poskytují vysoké prostorové 
rozlišení a přinášejí pokrok v biomedicínském 
a materiálovém výzkumu,“ dodal Petr Bou-
chal. 

zdroj: CEITEC VUT 
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Singapur bude napájen elektřinou 

z obří fotovoltaiky v Austrálii hodně 
dlouhým kabelem 

Desetigigawattová fotovoltaická 
elektrárna se rozprostírá na ploše 
12 500 hektarů (125 km2), což je 

zhruba 16 000 fotbalových hřišť nebo také 
plocha 40x větší než bylo letošní dubajské 
EXPO, z něhož jsme vám v jarním čísle Voltů 
přinesli fotoreportáž. 

Projekt Power Link nezahrnuje jen vý-
stavbu největší solární farmy na světě, která 
bude dobře viditelná z vesmíru. Počítá také 
s výstavbou nejdelšího podmořského elek-
trického kabelu na světě, přes který se bude 
elektřina přenášet z australského vnitrozemí 
až do Singapuru prostřednictvím vysokona-
pěťové stejnosměrné sítě (HVDC) o délce 
čtyři tisíce pět set kilometrů. 

Angus Taylor, australský ministr pro 
energetiku a snižování emisí, udělil projektu 
společnosti Sun Cable Australia-ASEAN 
Power Link (AAPL) “status velkého projektu”, 
což v podstatě znamená, že projekt bude 
urychleně realizován s podporou Agentury 
pro usnadnění velkých projektů, která po-
skytuje ucelený postup pro vnitrostátní 
schvalování a koordinaci s místními orgány. 

Sun Cable uvádí, že projekt, který má být 
vybudován do konce roku 2027, bude za-
hrnovat největší solární pole, největší baterie 
a nejdelší napájecí kabel na světě, které 
budou dodávat 3 GW dispečersky řízené 
elektřiny, což by stačilo na pokrytí až pětiny 
energetické spotřeby Singapuru. Vysokona-
pěťový stejnosměrný kabel o délce 4 500 km 
– z toho 3 711 km pod mořem – by také při-
pojil Austrálii k plánované energetické síti  
16 zemí sdružení ASEAN.  

Mezinárodní povaha projektu s sebou 
přináší také jedinečné výzvy. Například zís-

kání souhlasu Indonésie, jejímiž vodami 
bude muset kabel procházet, aby se dostal až 
do Singapuru.  

Tento souhlas byl udělen v září loňského 
roku, kdy Indonésie oznámila svou podporu 
projektu poté, co se společnost Sun Drive za-
vázala investovat v zemi až 2,5 miliardy do-
larů. 

Společnost Sun Cable částečně vlastní dva 
nejbohatší muži Austrálie: čtyřicetiletý soft-
warový miliardář Mike Cannon-Brookes a 
miliardář a filantrop Andrew Forrest. 

 –r– 

Už v příštím roce se má  
v australské poušti začít  

budovat největší solární park 
na světě v hodnotě 20 mld. 

australských dolarů  
(330 mld. Kč). Samotné srdce 

zatím nejambicioznější  
elektrické sítě nazvané  

Australia-ASEAN Power Link 
bude postaveno na odlehlém 

místě v Severním teritoriu 
Austrálie, zhruba na půli 

cesty mezi Darwinem  
a Alice Springs.
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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. 

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. 
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Rychlá a snadná  
implementace IoT aplikací
Nový řídicí systém 
WAGO Compact 100 
nabízí maximálně  
flexibilní vývoj.  
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Nový řídicí systém Compact 100 
s  operačním systémem Linux® 
pracujícím v  reálném čase dává 
uživatelům maximální volnost. 
Kompaktní zařízení lze progra-
movat ve vývojovém prostředí 
CODESYS  V3, je ho ale možné 
použít i pro vývoj v jazycích mimo 
IEC 61131, například Node-RED, 
Python či C++. Jednoduchá je 
i pozdější instalace virtualizačního 
prostředí Docker®. S  tímto do-
plňkem se řídicí systém Compact 
100 proměňuje v  plnohodnotné 
rozhraní do světa IIoT. Společnost 
WAGO naplno využila své bohaté 
zkušenosti a  v  jednom zařízení 

optimálně kombinuje požadavky 
dvou různých světů – průmyslové 
automatizace a IT. Další výhodou 
řídicího systému Compact 100 je 
jeho konstrukční provedení. Díky 
možnosti montáže na DIN lištu 
podle normy DIN 43880 ho lze in-
stalovat i do malých instalačních 
rozvaděčů. Integrovaná jednotka 
vstupů a výstupů (I/O) se společně 
s procesorovým modulem nachází 
v  kompaktním pouzdře. Není 
proto zapotřebí prostor navíc pro 
další řídicí komponenty. Odníma-
telné připojovací kabelové roz-
hraní zjednodušuje instalaci 
i uvedení do provozu.

Výhody, které vám řídicí  
systém Compact 100 přináší: 
• Rychlý, snadný a flexibilní vývoj 

• Procesorový modul s operačním 
systémem Linux® pracujícím  
v reálném čase 

• Kompaktní řídicí systém s integro-
vanými vstupy/výstupy v pouzdře 
pro montáž na DIN lištu 

Objednací číslo: 751-9301 

Dostupnost: Skladem 

 

Kontakt:  

WAGO-Elektro spol. s r.o. 

Tel.: +420 261 090 143 

E-mail: automatizace@wago.com 
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Moravskoslezské energetické centrum, 
příspěvková organizace (dále MEC) bylo 
zřízeno za účelem zajišťování odborného po-
radenství v oblasti energetiky, pro potřeby 
Moravskoslezského kraje (dále MSK), jeho 
příspěvkových organizací a poradenství  
a konzultační činnost pro obce a veřejnost  
v oblasti úspor energií. 

V počátcích se organizace věnovala pře-
vážně zavádění energetického managementu 
na budovách v majetku MSK. Postupně byla 
hlavní činnost rozšířena o oblast snižování 

energetické náročnosti stávajících budov s 
důrazem na navrhování komplexních opa-
tření (zateplení obálky budovy, výměna 
otvorových výplní, instalace moderních LED 
osvětlení, efektivních zdrojů tepla, a hlavně 
využití obnovitelných zdrojů). Jako příklad 
lze uvést instalaci fotovoltaické elektrárny na 
budově Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje a budově Gymnázia Mikuláše Koper-
níka v Bílovci, instalaci zařízení pro kombi-
novanou výrobu elektřiny a tepla 
v organizaci Domov Duha v Novém Jičíně, 

Domov Bílá Opava a Domov pro seniory 
Hortenzie ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
V rámci energetických úspor na budovách 
probíhá v  současné době instalace foto -
voltaických elektráren na Základní umělecké 
škole v Klimkovicích, Základní umělecké 
škole Leoše Janáčka v Havířově, Základní 
škole Čkalovova v Ostravě – Porubě a Střední 
odborné škole dopravy a cestovního ruchu 
v Krnově. Pro financování těchto opatření se 
v maximální míře využívají možnosti fi-
nanční podpory z dotačních titulů. 

Na podzimní výstavě Volty, která se uskuteční ve dnech 

20. – 22. 9. 2022 v Trojhalí Karolina Ostrava, představí 

své činnosti a zajímavé projekty Moravskoslezské  

energetické centrum, příspěvková organizace

FVE na budově Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec



Internetový portál v tištěné edici v PODZIM 2022

33

MEC nemůže ovlivnit nárůst cen energie, 
ale svou činností se snaží snižovat energetic-
kou náročnost budov, a tím i náklady na 
nákup energií. To byl také jeden z důvodů, 
proč se MEC stal partnerem projektu LIFE-
IP COALA, který je spolufinancován z pro-
středků EU prostřednictvím programu LIFE. 
Tento primárně regionální projekt reaguje na 
nutnost čelit změně klimatu v Moravskoslez-
ském kraji. Cílem MEC v rámci tohoto pro-
jektu je příprava a realizace opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti, 
tedy snížení produkce skleníkových plynů 
budov v  majetku MSK. Současně v  rámci 
projektu MEC nabízí odborné poradenství a 
provádí osvětovou činnost v oblasti energe-
tických úspor, včetně sdílení příkladů dobré 
praxe. Projekt LIFE-IP COALA tak vytváří 

prostor pro úspěšnou transformaci a zvýšení 
klimatické odolnosti Moravskoslezského 
kraje. 

 
 
 
 
Dalším významným projektem je Cen-

trum veřejných energetiků (CVE). Jedná se 
o jeden z 13 strategických projektů připrave-
ných pro financování z Fondu pro spraved-
livou transformaci, které podpoří Moravsko- 
slezský kraj v přechodu k nízkoemisní eko-
nomice.   

Neinvestiční projekt CVE je v podstatě 
jedna komplexní služba. Podstatou projektu 
jsou poradenské služby poskytované veřej-
nými energetiky, ať už se jedná o konzul-

tační, vzdělávací, osvětovou, informační či 
jakoukoli jinou činnost s ohledem na pora-
denský charakter projektu. 

Předpokládané lokality pracovišť veřej-
ných energetiků budou rozprostřeny rovno-
měrně na celém území MSK, díky čemuž 
služby adekvátně pokryjí územní rozložení 
cílových skupin projektu. 

Cílem projektu je vytvořit kapacity pro 
nastartování transformace MSK směrem  
k nízkoemisní ekonomice a akcelerovat za-
pojení veřejného sektoru do transformač-
ního procesu, zejm. nastavení ambiciózních 
klimatických plánů, využívání nejlepších 
dostupných technologií, inovací a dalších 
nástrojů, v jejichž realizaci veřejné subjekty 
(města a obce) v současnosti spíše zaostá-
vají. MSK
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Wilsonovo centrum zveřejnilo 
mapy rezerv kovů důležitých 
pro elektromobilitu
Nedávná zpráva Wilsonova centra nazvaná The Mosaic Approach označila geografickou koncentraci kritických nerost-
ných surovin za velkou výzvu pro dodavatelský řetězec pro výrobu elektromobilů a nových technologií. Následující 
mapy znázorňují geografickou koncentraci zásob a zpracování tří kritických nerostů pro ekonomiku budoucnosti: ko-
baltu, mědi a lithia. 

Kobalt         zpracování                          zásoby

Měď          zpracování                          zásoby

Lithium         zpracování                          zásoby
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S chytrými termostaty tado° ušetříte náklady na vytápění a získáte 
detailní přehled o celkové spotřebě v bytě, rodinném domě ale i 
v kancelářích či veřejných prostorech. Chytré termostaty disponují 
měřením teploty a vlhkosti a také inteligentním rozpoznáním ote-
vřeného okna. Pomocí funkce sledování polohy vašeho mobilního 
telefonu (Geofencing) vám tado° připomene, abyste ztlumili topení, 
když odchází poslední osoba z domova, a zapnuli ho včas, než přijde 
první. Geofencing spolu s vyspělým algoritmem řízení teploty do-
káže ušetřit až 31 % nákladů na vytápění! 

Pomocí funkce Smart Schedule (chytrý harmonogram) naplánu-
jete požadované denní a noční teploty v časových blocích zvyklostí. 
tado° bere v úvahu i místní předpovědi počasí. Odpovídajícím způso-
bem tak, s ohledem na úsporu energie, přizpůsobuje topení a chlazení.  

Produkty tado° můžete snadno začlenit do vaší chytré domác-
nosti: použijte hlasové asistenty Siri, Google Assistant nebo Amazon 
Echo, vytvářejte aplety pomocí IFTTT nebo začleňte tado° do sy-
stému eNet Smart Home. 

tado° podle vašich potřeb 
Vždy potřebujete nejprve základní sadu, ve které najdete kromě sa-
motného termostatu i internetové rozhraní Bridge pro vzájemnou 
komunikaci mezi termostatem a vaším mobilem. Následně můžete 
k základní sadě přidat až 25 zařízení a až 100 uživatelů. 
 
Ovládejte i klimatizaci 
Jednoduše vyměňte dálkový ovladač klimatizace za tado° a ovládejte 
ji kdykoli a odkudkoli. Ušetřete více energie s chytrými funkcemi 
tado°. Všechny pokoje vybavené chytrou regulací klimatizace tado° 
lze ovládat individuálně pomocí jedné aplikace. 

tado° je kompatibilní s většinou výrobců klimatizací. 
 

Potřebujete poradit? 
Neváhejte nás s důvěrou kontaktovat: 
Elektro-System-Technik s.r.o.,  
oficiální dodavatel značky tado° v ČR, 
Pod Pekárnami 338/12, Praha 9  

T: 266 090 711 
E: obchod@est-praha.cz 
www.est-praha.cz

Vytápějte úsporně  
s chytrými termostaty tado°
Vzhledem k energetické krizi a razantnímu zvyšování cen energií bude následující topná sezóna 
i z finančního pohledu poměrně „tuhá“. Právě teď, kdy topení ještě nevyužíváme, je nejlepší 
čas na jeho vylepšení tak, abychom dosáhli maximální úspory za energie. Avšak ne na úkor te-
pelného komfortu. Právě s tím vám pomohou chytré termostaty německé značky tado°. 

Produktová stránka a e-shop 
www.chytre-vytapeni-tado.cz
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Létající auto Samson Switchblade

Nejen křídla se vysunují, také ocas se vyklopí 
z místa, kde je uložen za velkou tlačnou vrtulí,  
a pak se rozloží do velkorysého tvaru T. Samson 
tvrdí, že celá přeměna z pouliční tříkolky na le-
tadlo trvá méně než tři minuty, a přestože celý 
proces ještě musí předvést na fyzickém prototypu, 
vypadá to, že to bude docela efektní proces. 

Vozidlo je poháněno tříválcovým kapalinou 
chlazeným motorem o objemu 1,6 litru a má 

výkon 190 koní. Ten je efektivně využíván jako 
generátor, který pohání elektrická kola v režimu 
pohonu a elektromotor vrtule, když je čas letět. 
Jako tříkolka může být v mnoha oblastech regis-
trován jako motocykl a Samson uvádí, že je 
schopen vyvinout rychlost přes 200 km/h. 

Standardní cestovní rychlost letounu Switch-
blade je 250 km/h, což umožňuje dolet 700 km 
na plnou palivovou nádrž o objemu 125 litrů. 

Pro vzlet je nutná dráha o délce 340 m a pro při-
stání stačí kratší dráha o délce 200 metrů. Po slo-
žení křídel a ocasu se snadno vejde do běžné 
garáže, neboť je vysoký jen 1,5 m a zabírá plo-
chu 5,1 x 1,8 m, což je garáž potřebná pro běžné 
auto. 

A teď to nejdůležitější: Cena Switchblade  
začíná na 150 000 dolarech. Limitovaná edice 
však vyjde na 770 000 dolarů. 

Switchblade je v angličtině sklápěcí nůž a právě tento nůž evokují výsuvná křídla 
úchvatného létajícího auta od společnosti Samson Sky, jehož vývoj trval dlouhých 14 let. 
Americký federální letecký úřad (FAA) konečně potvrdil technickou způsobilost této 
rychlé tříkolky s názvem Samson Switchblade, která se pouhým stisknutím tlačítka 
změní na letadlo s maximální rychlostí 322 km/h. Tým se připravuje na letové zkoušky. 
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Tohle je pro fotovoltaiku důležité: 
Malina vyřídí vše za vás

Energetický Holding  
Malina to zařídí za vás!  
Energetický Holding Malina je firma, která 
v oblasti fotovoltaických elektráren nabízí na 
českém trhu komplexní služby. Vytvoří ře-
šení přesně na míru vašemu bydlení. Vyřídí 
vám dotaci, zajistí instalaci elektrárny a také 
požádá o připojení do distribuční sítě.  

Jak to funguje v praxi?  
Po zadání poptávky, ať už písemně na kon-
takt@malinagroup.cz nebo telefonicky na 
800 880 878, k vám Malina vyšle technického 
specialistu. Ten s vámi bezplatně zkonzultuje 
vaši situaci a připraví individuální řešení 
ušité na míru přímo vám. Pak už jen po-
tvrdíte objednávku a fotovoltaická elektrárna 
pro váš dům se začne chystat. 

Jak vyřídíte dotaci?  
Malina ji vyřídí za vás!  
Firma za vás zpracuje i žádost o dotaci a 
odešle požadavek na připojení k distribuční 
síti. Zajistí instalaci solárních panelů a návš-
těvu revizního technika, aby bylo zaručeno, 
že je vše bezpečné a funkční. Následně dojde 
k připojení do sítě a vyplacení dotace. 

Jak ušetřit v době, kdy ceny energií letí čím dál víc nahoru? Stále více lidí si pořizuje fotovoltaickou elektrárnu. A vědí 
proč. Ta totiž vyrobí nejen dostatek elektrické energie pro domácnost, ale přebytek je pak možné prodat do sítě. 

Přidejte se k nám!  
Malina hledá šikovné zaměstnance pro fotovoltaiku 
Tahle energetická oblast má velkou 
budoucnost! Fotovoltaika zažívá 
v Česku boom. Jen počet solárních 
elektráren instalovaných v prvním po-
loletí letošního roku převýšil celkový 
počet za celý rok 2021 a poptávka 
stále stoupá! 

Pojďte se zapojit do oboru, který má ob-
rovský potenciál. Přidejte se do našeho 
týmu Energetického Holdingu Malina a.s. 
Jsme nejrychleji rostoucí firmou v oblasti 
energetiky, která si navíc jako jediná 
v České republice většinu dílů vyrábí sama! 

Koho právě hledáme?  
• Projektant energetické studie 
• Programátor  
• Vývojový pracovník hardware 
• Montér a elekro 
• Stavitele střechy a tesaře 
• Nákupčí elektro 
• Projektanty střechy, elektro 
• Servisní techniky – FVE, TČ  
• Nákupčí elektro velkoobchod/maloobchod 
• Revizní techniky elektro, projektant elektro, 

manager, odpovědná osoba (projektování 
elektro „kulaté razítko“, autorizace) 

Zapojení do našeho týmu je jednodu-
ché: Stačí vaše časová flexibilita i ochota 
cestovat po celé České republice. Důležité 
je mít řidičský průkaz a v případě kvalifi-
kovaných profesí je potřeba znát příslušné 
vyhlášky a normy. Zkušenosti s montážemi 
nebo projekcí fotovoltaických elektráren 
jsou vždy velkou výhodou. Vše ostatní vás 
rychle naučíme a překážky vyřešíme. 

Proč pracovat právě u nás? S námi bu-
dete mít garanci dlouhodobé a dobře ohod-
nocené práce, profesní školení a náležitý 
růst. Možná je i práce na živnostenský list. 

Energetický Holding Malina a.s. nabízí 
práci v rychle rostoucí firmě v oblasti ener-
getiky. Máme více než 50 montážních part 
a měsíčně sjednáme více než tisíc nových 
instalací. Silný tým kvalifikovaných lidí je 
přitom nejlepší zárukou pro kvalitní zákaz-
nický servis.  

Přidejte se k nám ještě dnes, napište nám 
na:  kontakt@malinagroup.cz.
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Fotovoltaika skladem 
s nejrychlejším dodáním na trhu 

i s bateriemi, kterých jsme pro vás 
nakoupili za miliardu korun!

Peníze se vám vrátí  
do pěti let  
Průměrná cena instalace je 420 000 Kč, při-
čemž dotace pokryje 205 000 Kč. Náklady na 
fotovoltaickou elektrárnu jsou tak v průměru 
215 000 Kč. V závislosti na ceně elektrické 
energie se návratnost v současné době pohy-
buje kolem 5 let. 
 

Čím dál delší čekací doby 
vás nemusí trápit. Malina 
výrobky má.   
Poptávka po fotovoltaických elektrárnách v 
Česku strmě stoupá, za prvních šest měsíců 
se letos nainstalovalo tolik fotovoltaických 
elektráren, jako za celý rok 2021. Vysoká pop-
távka vede u některých firem k prodlužování 
čekací doby na instalace elektráren, často 
proto, že jim dochází součástky. To není pří-
pad Maliny. Díky dobrým dodavatelským 
vztahům nakoupila z Číny v červnu 8 tisíc so-
lárních baterií, další nákupy jsou na cestě.  
Veškerou poptávku pokryje. Navíc si ty nej-
důležitější součástky vyrábí sama pod znač-
kou GEN2!  
 

Elektrárnu máte na 
střeše už za 6 měsíců 
Energetický Holding Malina garantuje do-
dání fotovoltaiky do šesti měsíců. Po instalaci 
pak už jen zbývá vše zapojit do distribuční 
sítě u vašeho dodavatele energie. Ani s tím si 
nemusíte dělat starosti, žádost o připojení za 
vás také vyřídí Malina.  
 

A pak už šetříte  
energiemi i penězi!  
Energetický Holding Malina: 
e-mail: kontakt@malinagroup.cz 
tel.: 800 880 878
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1. Pozor na zastínění střechy 
Stíny mají na výkon fotovoltaiky obrovský 

vliv. Na jakou světovou stranu je orientována 
vaše střecha? Máte na střeše komíny nebo 
hromosvody? Stíní střechu nějaký strom? 
Stačí jen malá zastíněná plocha např. hromo-
svodem a výkon celého panelu je snížený.  

V takovém případě jsou vhodné mono-
krystalické panely s unikátní technologií half 
cell, kdy je panel rozdělen na několik částí. 
Jakmile je jedna část panelu zastíněna, 
ovlivní to výrobu pouze jedné části, zatímco 
ostatní vyrábí energii na maximum. Umož-
ňuje to co nejefektivněji využít sluneční svit 
s minimálními omezeními. U velkého zastí-
nění je vhodné využít technologii optimali-
zérů, které "překlenou" zastíněný panel. 

2. Na střídači záleží, je 
nutné pořídit co nejlepší 

Důležitou součástí fotovoltaické elekt-
rárny je takzvaný střídač. Ten mění stejno-
směrný proud přicházející z fotovoltaických 
panelů na střídavý, který využívají spotřebiče 
v domácnosti. Jeho kvalita má přímý dopad 
na dlouhodobé fungování celého systému a 
jeho životnost.  

Na střídači proto rozhodně nešetřete! 

Je dobré si pořídit pokud možno ty nej-
lepší asymetrické střídače ve své kategorii. Je-
jich pořizovací hodnota je sice mírně vyšší, 
ale lidé mají jistotu, že kupují kvalitní výro-
bek, který jim vydrží a zaručí nejlepší využití 
solární energie. U levných střídačů může 
totiž docházet třeba k tomu, že samy spotře-
bovávají příliš velkou porci energie. Nekva-
litní střídače špatně ovládají asymetrii a tím 
pádem zbytečně dokupujete další energii ze 
sítě. Hybridní střídače mají kromě baterie 
navíc možnost připojení externího zdroje, 
například dieselovou elektrocentrálu. Tato 
funkce není u střídačů běžná.  

3. Baterie jen s vysokou 
zárukou        

Pokud chcete uchovávat přebytky získané 
energie a neodprodávat je rovnou do sítě, 
musíte počítat také s nákupem baterie. Zajis-
títe si tím vlastní energii i v době, kdy slunce 
nesvítí a panely žádnou energii nevyrábí. Je 
důležité vybrat správnou kapacitu podle způ-
sobu využívání elektrické energie v domác-
nosti. Je také potřeba zvolit mezi vysokona- 
pěťovou a nízkonapěťovou baterií. S tím 
vším se můžete detailně seznámit na elektro-
technické výstavě v Ostravě. Například Ener-
getický Holding Malina, který tam má 
největší expozici, dodává nízkonapěťové ba-
teriové lithiové systémy, u kterých je zaru-
čena vyšší bezpečnost provozu a zároveň 
jsou odolnější vůči poruchám. Navíc na ně 
dává záruku 12 let, což je ještě více než 
známá automobilka Tesla!  

4. Propojení fotovoltaiky  
s tepelným čerpadlem  

Fotovoltaická elektrárna je pouze jednou 
z možností, jak získat a využít energii z ob-
novitelných zdrojů. Lidé velmi často volí její 
kombinaci s tepelným čerpadlem. O této va-

riantě se také dozvíte více na výše zmiňované 
výstavě v ostravském Trojhalí Karolina. S pro -
pojením a nastavením vám tam poradí tak, 
abyste za energie ušetřili v budoucnu co 
možná nejvíce!   

5. Co s vyrobenou energií? 
Spotřebujte ji  

Vaše fotovoltaická elektrárna bude vyrá-
bět energii ve chvíli, kdy svítí slunce. V tento 
čas je ideální veškerou energii spotřebovat 
nebo naakumulovat, prodej do sítě distribu-
tora při současných cenách energií není pří-
liš výhodný. Kvalitní fotovoltaické systémy 
dokáží podle nastaveného programu posílat 
přebytečnou energii do baterií, ohřívat topné 
nádrže nebo vytápět bazén. Při výběru sy-
stému je důležité porovnat nabízené možnosti 
a uživatelský komfort obsluhy. Fotovoltaický 
boom u domácích instalací je nyní obrovský, 
proto je také dobré se při výběru dodavatelské 
firmy soustředit především na ty, které mají 
dostatek prostředků k investicím do inovativ-
ních technologií, které umožní jednoduše  
a pohodlně vyrobenou energii využít. 

Michal Kučera, technický ředitel  
Energetického Holdingu Malina 

5 tipů, jak vybrat kvalitní fotovoltaiku
Instalace fotovoltaiky je pro mnoho majitelů domů v dnešní době raketového růstu energií rozumnou finanční in-
vesticí. Při vyhodnocování nabídek různých realizačních společností je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů - zařízení, 
které si pro svůj systém vyberete, možnosti financování a dodavatelská firma, kterou si vyberete, to vše má vliv na 
vaše úspory solární energie. Důležité je samozřejmě vybrat i spolehlivou firmu, která má s instalací velké zkušenosti. 
Pokud se i vy chystáte fotovoltaiku pořídit, máme pro vás pár dobrých rad před samotným rozhodnutím. 
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Neviditelný nátěr,  
díky němuž je  
dřevo ohnivzdorné

Vědci z Nanyang Technological Uni-
versity (NTU) v Singapuru vynalezli ne-
viditelný nátěr, který dokáže dřevo 
učinit “ohnivzdorným”. Viceprezident 
NTU pro inovace a podnikání, profesor 
Louis Phee, označil tuto inovaci za re-
voluční krok vpřed pro využití dřeva 
ve stavebnictví. 

„Díky rozsáhlému vědeckému výzkumu 
NTU v oblasti materiálových věd a in-
ženýrství bylo možné převést základní 
výzkum do komerčních aplikací s vel-
kým dopadem. Neviditelný nátěr vý-
razně zvyšuje požární bezpečnost i 
estetiku dřevěných konstrukcí.“ řekl pro-
fesor Phee. 

S rostoucí oblibou konstrukčního dřeva 
ve stavebnictví je jeho hořlavost jednou z 
největších výzev pro jeho širší využití. Ze-
jména v posledním desetiletí získává dřevo 
na popularitě díky nižším nákladům než 
jsou u jiných stavebních materiálů a také 
díky rychlejšímu postupu výstavby.  

Neošetřené dřevo nebo řezivo však může 
snadno vzplanout a hořet. Současné postupy 
ochrany interiéru dřevostaveb před požáry 
však vyžadují použití nehořlavých desek 
nebo nátěrů podobných barvě, které bohužel 
zakrývají přirozenou strukturu dřeva, jež má 
pro mnohé kouzlo i přidanou hodnotu.  

Oproti tomu nový neviditelný nátěr vyvi-
nutý NTU umožňuje vyniknout přirozené 
kráse dřeva, a přesto při ‘aktivaci’ ohněm po-

skytne cílenou bariéru proti plamenům. 
Ohnivzdorný nátěr, který vynalezl tým ve-
dený vědeckým pracovníkem Aravindem 
Dasarim, má tloušťku pouhých 0,075 mili-
metru a je úplně průhledný, takže je pouhým 
okem vlastně neviditelný. 

Vědecký tým NTU nyní vede licenční 
jednání s různými společnostmi, například  
Venturer Timberwork aktivně zkoumá vy-
užití tohoto inovativního nátěru k ochraně  
masivních konstrukčních dřevěných prvků 
v jednom ze svých současných projektů. Po-
sílení odolnosti konstrukčního dřeva proti 
ohni je rozhodující pro rozšíření využití této 
technologie ve větším počtu staveb, uvedl 
Kevin Hill, generální ředitel společnosti. 

Při zahřátí horkým plamenem dojde k 
sérii složitých chemických reakcí, které způ-
sobí, že se nátěr změní v uhelnou krustu a ta  
se zvětší na více než 30násobek své původní 
tloušťky. Následně pak krusta zabraňuje 
ohni, aby zapálil dřevo pod ní, jak ukázal 
akreditovaný laboratorní test. 

„Většina dřevěných panelů má pouze 
průhledný nátěr, který je chrání před 
vlhkostí a povětrnostními vlivy, pří-
padně před termity nebo škůdci a není 
navržen tak, aby odolával vysokému 
žáru. Dřevo tak není chráněno před 
ohněm a může velmi rychle hořet,“ vy-
světlil Dasari, odborník na nehořlavé ma-
teriály. –r– 

Vědci z NTU  
provádějí  
v laboratoři  
zkoušky hořla
vosti dřeva. 
Foto: NTU  
Singapur
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NSP modely mají potenciál zaujmout 
místo v napájecích částech nejrůznějších ap-
likací s příkonem  od  1600 do 3200 W a na-
pětím od 12 do 48 V, přitom za přijatelnou 
cenu a díky optimální volbě prvků uvnitř 
NSP s předpokladem kratších dodacích lhůt 
a tichým provozem daným plynulou regulací 
otáček ventilátoru chlazení. 

Porovnání parametrů výkonově příbuz-
ných modelů RSP a DPU s nově uváděnými 
NSP typy v tabulce (na konci) prokazuje roli 
NSP coby plnohodnotného a navíc dostupněj-
šího řešení. Lze říci, že NSP si od svých starších 
soukmenovců (RSP) převzal trhem nejčastěji 
požadované výhodné vlastnosti: Účinnost až 
94,5 %, široký rozsah vstupního napětí, malé 
rozměry a nastavitelnost výstupního napětí. 

Vnitřní obvodové řešení NSP zdrojů slu-
čuje a posouvá o úroveň výš koncepty řad 
RSP/DPU. Toto dovoluje NSP typům plnit 
kritéria stability výstupu při výkyvech vstup-
ního napětí (SEMI F47).  

Krom standardních funkcí, na něž jsou 
zákazníci MEAN WELL u produktů této ka-
tegorie zvyklí (ochrany proti přepětí, teplot-
nímu i proudovému přetížení) stojí za 
povšimnutí funkce T-Alarm a DC OK. V 
prvním případě má nadřízený systém infor-
maci pro včasnou změnu parametrů např. 
klimatizace před přehřátím a deaktivací 
zdroje. Zvýšená teplota může indikovat také 
změnu parametrů zátěže při poruše. Logický 
signál DC OK informuje o stavu zdroje NSP 
bez nutnosti monitorovat výstupní napětí 
externě. 

Řízení výstupního napětí je možné pomocí 
změny napětí v rozsahu 1 - 4,7 V na svorce 
PV (program voltage). Pokud není PV svorka 
připojena, je výstupní napětí jmenovité. 

Zapínání/vypínání NSP lze uskutečnit 
pomocí signálu REMOTE ON/OFF (TTL 
úroveň) nebo bezpotenciálovým kontaktem. 
Zdroj je po vypnutí v pohotovostním re-
žimu, přídavný výstup 12 V je trvale do-

stupný, čímž jsou omezeny známé negativní 
jevy na síť při náběhu spínaných zdrojů. 

Odhad vysoké spolehlivosti (MTBF > 600 
khod.) potvrdily testy během vývoje NSP 
modelů, proto MEAN WELL garantuje zá-
ručně bezporuchový chod 5 let. 

NSP naleznou uplatnění v nejrůznějších 
průmyslových odvětvích - výroba elektro-
technických komponent, těžký průmysl, 
automatizované výrobní linky, telekomuni-
kační zařízení, datová centra aj. 

 
ing. Libor Machan a Simon Kuo 

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

RSP-1500 NSP-1600 RSP-1600
Výstup [V] 5/12/15/24/27/48 12/24/36/48 12/24/27/36/48

1200 (5V) 1500 (12V) 1500 (12V)
1500 (12V- 48V) 1600 (24V-48V) 1600 (24V-48V)

Účinnost [%] 91 93 93
Vstupní rozsah [V] 

SEMI F47 x AC 200V x
12V / 0,8A
5V / 0,3A

Regulace napětí [%] 70 - 120 40 - 125 40 - 125
Regulace proudu [%] x x x

Rozměry [mm] 278 x 127 x 84 300 x 85 x 41 300 x 85 x 41

Výkon [W]

Přídavný zdroj

AC 90 - 264

12V / 0,1A 12V / 0,8A

Vysoce spolehlivé  
průmyslové spínané zdroje 
NSP 1600 - 3200 W
Mnoha lety průmyslem ověřená RSP řada spínaných zdrojů MEAN WELL určených pro napájení stejnosměrným proudem 
má nástupce. Pod písmeny NSP jeden z největších výrobců napájecích zdrojů MEAN WELL přináší inovované modely 
inspirované provedením osvědčených RSP a DPU typů. Inovace přinesla zvýšení účinnosti při zachování, resp. zmenšení 
rozměrů. Hnacím motorem pro vývoj řady NSP byla však situace součástkové základny, jejíž váznoucí dostupnost v sou-
časnosti prodlužuje lhůty dodání nejrozšířenějších typů AC/DC zdrojů v této výkonové kategorii (1,5 - 3 kW). 

Příklad aplikace NSP v automatizaci  
výrobních postupů 

 

Provedení nové řady NSP spínaných 
zdrojů MEAN WELL 
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K tomu vám  
spolehlivě poslouží  

bezbateriový  

SIGNALIZÁTOR  
BONEGA®. 

Na předem  
nastavené  

změny (vypnuto,  
zapnuto, podpětí,  

přepětí, změna teploty)  
reaguje telefo nickou hlasovou zprávou,  

SMS zprávou (možno současně  
až na několik telefonních čísel)  

nebo odesláním e-mailu.

Více na: www.signalizator.cz

Kde nachází uplatnění:

Přednosti:  
• dokáže monitorovat současně  

až 6 elektrických obvodů či zařízení  
a okolní teplotu  

• obdržíte zprávu, i když samotný signalizátor 
přestane být funkční (přerušené napájení, ...)  

• součástí signalizátoru je univerzální eSIM karta 
umožňující provoz ve více jak 100 zemích světa  

• zařízení se dokáže připojit k jakémukoli mobilnímu 
operátorovi ve svém okolí (není vázáno na konkrétní 
zemi či operátora)  

• kompletní historie odeslaných zpráv  
je součástí aplikace www.signalizator.cz  

• varianty pro AC i DC obvody 

• je bezúdržbový (nepotřebuje žádnou záložní baterii) 

Osobní strážce  
pro elektrické  
obvody  
a zařízení 

Potřebujete se rychle dovědět,  
že došlo k přerušení dodávky  

proudu,výpadkům  
(chlazení, čerpání, ...)  

či otevření dveří  
v ka ravanu, vypadnutí  

jističe, ...?   



Americké námořnictvo převzalo tak-
tickou vysokoenergetickou laserovou 
zbraň nazvanou HELIOS (High Energy 
Laser with Integrated Optical-dazzler 
and Surveillance) od společnosti Lock-
heed Martin, kterou lze instalovat na 
stávající válečné lodě. 

Víceúčelová laserová zbraň třídy HELIOS 
o výkonu 60 kW nebude nasazena pouze 
jako experiment na palubě lodi amerického 
námořnictva, jak tomu bylo při předchozích 
testech, ale jako operační taktický systém, 
který lze plně integrovat do stávajících lod-
ních zbraňových systémů s možností škálo-
vání podle požadavků mise. Stejně jako jiné 
laserové zbraně může HELIOS vysílat papr-
sek rychlostí světla proti více cílům za cenu 
přibližně jednoho dolaru za výstřel a má 
prakticky neomezenou zásobu munice, 
dokud bude na lodi k dispozici dostatek 
energie k jeho provozování. 

Podobný laserový systém – dokonce ještě 
výkonnější – vyvinul Izrael. HELIOS se liší 
tím, že jej lze použít nejen k ničení cílů, ale 
také k oslnění optických senzorů a odražený 
paprsek může shromažďovat data na velké 
vzdálenosti pro účely zpravodajství, sledování 
a průzkumu (ISR). Podle společnosti Lock-

heed Martin je tak HELIOS klíčovým prvkem 
obranné architektury pro ochranu flotily. 

V tiskové zprávě společnosti Lockheed 
Martin se mimo jiné píše: “Lockheed Martin 
a americké námořnictvo sdílejí společnou vizi 
a nadšení pro vývoj a poskytování převrat-
ných laserových zbraňových systémů. HE-
LIOS zvyšuje celkovou účinnost bojových 
možností lodi, aby odradil možné hrozby  
a poskytl dodatečnou ochranu námořníkům. 
Víme, že musíme poskytovat škálovatelná ře-

šení přizpůsobená prioritám námořnictva. 
HELIOS představuje pevný základ pro po-
stupné dodávání robustních a výkonných la-
serových zbraňových systémů.” 

Za šedesát let od vynálezu laseru Theodo-
rem Maimanem v Hughesově výzkumné la-
boratoři (HRL – Hughes Research Laborato- 
ries) v kalifornském Malibu se jeho význam 
v moderních technologiích jak civilního, tak 
i vojen ského charakteru stal zcela zásadním 
a nepostradatelným. –r–

HELIOS je novým laserovým zbraňovým systémem amerického námořnictva. 
Foto: Lockheed Martin 

Americké námořnictvo převzalo  
taktickou laserovou zbraň  

od Lockheed  
Martin

Kvantový výzkum  
v laboratořích HRL

V posledním desetiletí výzkumná laboratoř 
se sídlem v Malibu – nyní pod názvem HRL La-
boratories – využívá stejné možnosti v oblasti 
kvantové informatiky (QIS). QIS je sice jen jed-
ním z odvětví výzkumu HRL, ale díky svému roz-
manitému výzkumnému portfoliu může 
společnost využívat širokou škálu odborných 

znalostí pro rozvoj kvantového snímání, výpo-
četní techniky a komunikace. Na 700 zaměst-
nanců HRL pracuje v oblasti vysokorychlostní 
elektroniky, pokročilých obalů, infračervených 
technologií, inovativních materiálů, strojového 
učení, informační vědy, kybernetické bezpeč-
nosti a dalších oblastech. 

HRL letos uzavřely spolu s dalšími korpora-
cemi a startupy partnerství v rámci vývoje no-
vých technik a nástrojů týkajících se hodnocení 
a srovnávání kvantových výpočetních algoritmů 
a aplikací. Cílem tohoto partnerství financova-
ného agenturou DARPA je docílení významného 
pokroku v oblasti kvantových technologií.

V roce 1960 předvedly výzkumné laboratoře HRL (Hug-
hes Research Laboratories) první laser na světě a vyhrály 
tak celosvětový závod o novou technologii. O realizaci 
funkčního laseru usilovaly velké výzkumné společnosti 
po celá léta a jako první uspěl vědec Theodore Maiman, 
který sestrojil a zprovoznil laser využívající syntetický 
krystal rubínu. Byl to průlom, který se zrodil díky špič-
kovým možnostem laboratoře v oblasti fotoniky a ma-
teriálové vědy. 

Laboratoře HRL v kalifornském Malibu provádějí výzkum v oblasti 
kvantové informatiky, strojového učení, kybernetické  
bezpečnosti a v dalších oblastech.  
Foto: HRL Laboratories 
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Obrněná ponorka  
dosahuje pod vodou 
rychlosti 50 km/h

Společnost Highland Systems, kterou založili 
Ukrajinci, a která nyní sídlí jak ve Spojených 
arabských emirátech, tak ve Velké Británii, sama 
sebe popisuje jako výzkumnou a vývojovou spo-
lečnost sdružující skupinu specialistů na obranu 
z celého světa. 

Použití ponorky bude především při vojen-
ských a údajně i záchranných operacích. Kronos 
je dlouhý něco málo přes 9 m a jeho hmotnost 
se bude pohybovat kolem 10 tun. Mohutná  

křídla se dají sklápět směrem vzhůru, což 
umožní jej táhnout na přívěsu. 

Vejde se do něj 10 cestujících a kapitán. Hy-
bridní pohonné ústrojí spojuje dieselový gene-
rátor s elektromotorem o výkonu 1 200 koní a 
točivém momentu 2 400 Nm, který pohání vodní 
proud. Dokáže se ponořit do pracovní hloubky 
100 m nebo do maximální kritické hloubky úcty-
hodných 250 m. Zásoba vzduchu vystačí při-
bližně na 36 hodin. 

Údaje o výkonu jsou fantastické. Highland 
uvádí, že na hladině pluje rychlostí až 80 km/h a 
pod vodou 50 km/h. Na palubě má dostatek ba-
terií pro 36hodinovou plně elektrickou misi. Při 
zapnutí dieselového agregátoru může plout dal-
ších 18 hodin, čímž se doba plavby zvýší na půso-
bivých 54 hodin. K dispozici je adaptivní osvětlení, 
automatický systém podpory života a klimatizace 
a v plánech jsou i místa pro torpéda v případě vy-
užití pro armádní účely. 

Společnost Highland Systems rozšiřuje své portfolio  
o jedenáctimístnou obrněnou ponorku, kterou nazvala 
Kronos. Toto hybridní monstrum má skládací křídla  
a pohon o výkonu 1 200 koní.

Německo se odklání od ruské energie  
a uzavřelo s Kanadou vodíkovou alianci

Aliance byla zpečetěna ve Stephenville v 
kanadské provincii Newfoundland a Labra-
dor, čímž byla zakončena třídenní návštěva 
Kanady, které se zúčastnil německý kancléř 
Olaf Scholz, jeho ministr hospodářství a kli-
matu Robert Habeck a skupina šéfů němec-
kých průmyslových korporací, jako jsou 
Volkswagen, Siemens Energy a Uniper. 

Německo usiluje o zajištění alternativních 
dodávek energie v důsledku klesajícího do-
vozu energií z Ruska a zároveň se snaží vy-
budovat klimaticky neutrální ekonomiku. Na 
úterním tiskovém brífinku v Torontu Scholz 
prohlásil, že Kanada je partnerem, kterého si 
Německo vybralo v době, kdy se “warpovou 
rychlostí” odklání od dovozu energie z Ruska. 
Habeck při podpisu smlouvy ve Stephenville 
později téhož dne zdůraznil, že snaha o 
zmírnění změny klimatu je nutná k zajištění 
prosperity a svobody. 

„Vodíková aliance mezi Kanadou a Ně-
meckem je významným milníkem, neboť 
urychlujeme zavádění zeleného vodíku 
na mezinárodní trh a zároveň otevíráme 
cestu nové transatlantické spolupráci,“ 
řekl Habeck a dodal: „Konkrétně se sna-
žíme vybudovat transatlantický dodava-
telský řetězec zeleného vodíku. První 
dodávky z Kanady do Německa by měly 
být zahájeny již v roce 2025.“ 
Společnost Uniper, donedávna největší 

německý dovozce plynu z Ruska, oznámila 
dohodu o dodávkách 500 000 tun zeleného 
čpavku – vyrobeného z obnovitelného vo-
díku – z nového velkého projektu na kanad-
ském pobřeží Atlantiku, který je součástí 
bilaterální vodíkové aliance. 

Zelený vodík má pocházet především z 
větrné energie z Kanady a poté bude ve formě 
čpavku přepravován přes oceán do Německa. 

Kanadsko-německá vodíková aliance na-
vazuje na již existující energetické partner-
ství mezi oběma zeměmi. Zatímco Kanada 
se zavázala zvýšit výrobu vodíku, zejména  
z obnovitelných zdrojů, Německo bude  
v rámci své iniciativy H2Global podporovat 
potenciální dovozce a spotřebitele zeleného 
vodíku, mimo jiné spolufinancováním spo-
lečných projektů. Kromě vodíkové aliance 
jednalo Německo s Kanadou o možnosti ná-
kupu kanadského zkapalněného zemního 
plynu (LNG). –r–

Kanada a Německo podepsaly dohodu o vytvoření vodíkové aliance, jejímž cílem je vybudovat transatlantický dodavatelský ře-
tězec zeleného vodíku a jeho derivátů, přičemž první dodávky do největší evropské ekonomiky se předpokládají již v roce 2025. 
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Proč Merlin Technology 
zvlhčování vzduchu  
s DREKOMA s.r.o.?  
 
Protože: 
a je vaše rozhodnutí správné  
a realizace firmou DREKOMA s.r.o. 

to je instalace bez starostí,  
uvedení do provozu a zaškolení 
personálu  

a technologie Merlin je zařízení 
bezporuchového,  
bezobslužného provozu  

a technologie Merlin garantuje 
požadovanou relativní vlhkost 
zadanou projektem  

a technologie Merlin garantuje 
rovnoměrné rozložení vlhkosti  
v prostoru provozovny  
a homogenitu prostředí  

a technologie Merlin garantuje 
spolehlivost 24 hodin denně, 
365 dní v roce 

a technologie Merlin potřebuje 
pouze občasnou kontrolu  
investora/provozovatele systému, 
je doporučeno 1x týdně  
cca 5 minut pozornosti 

a technologie Merlin  
potřebuje proto nejnižší  
možné provozní a servisní  
náklady v porovnání  
s jinými technologiemi  

a technologie Merlin to je  
patentované řešení garantující 
vaše přání a potřeby.

Pokud máte stále pochybnosti k volbě zvlhčování vzduchu Merlin, neváhejte nás kontaktovat, abychom Vaše obavy rozptýlili.

DREKOMA s.r.o.  
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

tel.: 608 580 950 

e-mail: info@drekoma.cz

20 GWh vodní baterie  
ve Švýcarsku je v provozu 

Přečerpávací elektrárna byla vybudována v 
podzemní jeskyni ve švýcarském kantonu Valais. 
Díky schopnosti skladovat a vyrábět obrovské 
množství vodní energie bude baterie hrát důle-
žitou roli při stabilizaci dodávek elektrické ener-
gie ve Švýcarsku a v Evropě. 

Vodní baterie jsou užitečné zejména pro uklá-
dání přebytečné energie vyrobené z obnovitel-
ných zdrojů energie, jako jsou větrné a solární 
elektrárny. V době nadprodukce se energie pře-

čerpává do horního bazénu a poté se může uvolnit 
k výrobě energie v období vysoké poptávky. 

Švýcarská elektrárna, kterou postavila společ-
nost Nant de Drance, byla uvedena do provozu 
letos 1. července. Elektrárna má šest přečerpáva-
cích turbín a celkový výkon 900 MW, což stačí ke 
krátkodobému napájení až 900 000 domácností. 

Očekává se, že vodní baterie s kapacitou 20 
milionů kWh elektrické energie bude hrát vý-
znamnou roli při stabilizaci energetických sítí 

Švýcarska a Evropy. V obdobích vysoké poptávky, 
například během vln veder, může baterie snížit 
pravděpodobnost přetížení sítě. 

Baterie se nachází 600 metrů pod zemí mezi 
nádržemi Emosson a Vieux Emosson ve Valais. 
Kvůli značným logistickým a inženýrským prob-
lémům trvalo její dokončení 14 let. K jejímu vy-
budování bylo třeba prokopat 18 km tunelů v 
Alpách. Srdcem elektrárny je rozsáhlá strojovna 
dlouhá téměř 200 metrů a široká 32 metrů. 

Může uložit minimálně pětkrát větší množství energie než 
naše známá přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 
na Šumpersku. Jedná se o vodní baterii ve Švýcarsku, která 
je se svou kapacitou 20 milionů kWh schopna uskladnit 
elektřinu odpovídající 400 000 baterií do elektromobilů, 
pokud počítáme s průměrnou kapacitou baterie 50 kWh.
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Decentrální automatizace 
se společností Conrad

Přednosti decentrální automatizace jsou zřejmé: Ultra rychlé řízení 
procesů, zamezení dlouhým vedením kabelů a stabilnější sítě – vše, co 

k tomu potřebujete, najdete na platformě Conrad Sourcing Platform.

Efektivně automatizované jednotky zvyšují flexibilitu a snižují  

náklady – vhodná produktová řešení od předních výrobců,  

jako je Siemens, MeanWell a Phoenix Contact jsou k dispozici  

na nákupní platformě Conrad Sourcing Platform. 
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Koncepce systémů automa-

tizace je jedním z nejdůle-

žitějších témat při 

digitalizaci procesů. Centrální auto-

matizace tak nabývá na významu. 

Vhodná produktová řešení najdete 

jednodušeji, rychleji a komplexněji 

na nákupní platformě pro technické 

vybavení Conrad Sourcing Platform. 
  

Stabilnější sítě a zvýšená 
disponibilita zařízení 
Decentrálně organizované automatizační 

systémy redefinují obvyklé postupy při zajiš-
ťování kompetencí samostatných jednotek 
pro nezávislá rozhodnutí. Zařízení a stroje, 
které dokážou reagovat samostatně, odleh-
čují centrálnímu řízení a vnášejí do kom-
plexních procesů vyšší bezpečnost a stabilitu. 
Kromě toho do značné míry odpadá po-
kládka kabelů na delší vzdálenosti a jejich 
uspořádání ve skříňovém rozvaděči. To zna-
mená snížení potenciální chybovosti, a tedy 
i nákladů na údržbu a opravy. 

  

Unmanaged Switches 
pro základní a stan-
dardní aplikace 
Unmanaged – tedy „nespravované“ – 

switche představují cenově výhodné, nekom-
plikované a bezpečné řešení pro menší pod-
niky. Instalace probíhá podobně jako v 
případě procesu plug-and-play. V závislosti 
na provedení disponují switche rozhraními 
se skleněnými vlákny a SFP porty pro vyšší 
flexibilitu. Díky funkci Quality-of-Service a 
multicast filtru jako PTCP lze dosáhnout 
zlepšené priorizace datového provozu v sí-
tích Profinet a Ethernet, resp. v IP sítích. To 
přispívá ke stabilizaci sítě a ke zvýšení dispo-
nibility zařízení. Například výrobce Phoenix 
Contact nabízí unmanaged switches řady 
1000 a ve variantě 1100, které podporují také 
aplikace s velkou šířkou pásma. 

Vysoká flexibilita a extrém- 
ně široká oblast použití 
Příkladem pro vysoký výkon v kompakt-

ním designu jsou systémové komponenty ET 
200SP od firmy Siemens, které lze rovněž za-
koupit na nákupní platformě Conrad Sour-
cing Platform: Nabídka zahrnuje nejrůznější 
centrální konstrukční skupiny, IO moduly a 
moduly rozhraní, stejně jako různé kon-
strukční skupiny pro komunikaci pro sběrni-
cové systémy, spouštěče motoru nebo 
technologické konstrukční skupiny, které se 
všechny vyznačují kompaktní konstrukcí a 
jednoduchým používáním během projekto-
vání, integrace do zařízení, montáže a servisu. 

  

Bezpečné rychlé propo-
jení pro průmyslové sítě 
Data spravovaná ve výrobních zařízeních 

pro automatizaci zařízení a pro výrobní ap-
likace jsou transportována prostřednictvím 
průmyslových sítí na bázi Ethernetu. Výkon-
nost těchto sítí je vždy pouze tak vysoká, jak 
dovoluje technika kabeláže, a na montáž a 
pokládku kabelů v průmyslovém prostředí 
jsou kladeny obzvláště vysoké nároky. Spo-
lečnost Siemens nabízí systém, který všechny 
tyto požadavky splňuje: FastConnect přináší 
promyšlený systém montáže pro rychlou a 
bezchybnou montáž přímo na místě. 

  

Napájení pro automatizaci 
Zvláštní nároky musí splňovat také tech-

nika kabeláže a napájení. Velkou část poruch 
fungování a výpadků má na svědomí přepětí. 
To je způsobeno nejen bleskem, vadnými 
elektrickými spotřebiči v instalaci, vypnutím 
indukčních spotřebičů nebo zapnutím vel-
kých kapacitivních spotřebičů. Také zvyšující 
se automatizace sama o sobě s sebou přináší 
další problémy, protože jsou v komplexních 
instalacích ve zvýšené míře používány po-
tenciální zdroje rušení jako pohony, motory 
a vysoce citlivá řízení. Jak odolné a bezpečné 

napájení vůči krátkodobým přepětím ve sku-
tečnosti je, zjišťuje standardizovaný proces 
surge test. Navíc je samozřejmě nutné zame-
zit také probíjení přepětí na sekundární 
stranu. Napájecí zdroje MeanWell jsou proto 
certifikované podle normy IEC/EN 62368-1 
pro bezpečnost a dimenzované pro kategorie 
přepětí II (OVC II). Protože stoupá potřeba 
produktů OVC III, má značka MeanWell již 
k dispozici velkou nabídku síťových zdrojů 
OVC III, jako jsou vestavné síťové zdroje 
LRS nebo síťové zdroje na lištu řady HDR, 
certifikované podle normy IEC/EN 61558-1.  

  

Monitorování na dálku 
prostřednictvím mobilní 
sítě 
Z důvodu minimalizace výpadků a opti-

malizace procesů lze stroje a zařízení moni-
torovat přes mobilní síť. Také zde se ukazují 
přednosti decentrální automatizace: Aniž by 
muselo být využito centrální řízení, lze na 
dálku monitorovat jak digitální, tak i analo-
gové senzory. Prostřednictvím SMS, e-mailu 
nebo GPRS jsou potíže v procesu okamžitě 
hlášeny a lze je odstranit, protože relé lze spí-
nat na dálku například prostřednictvím SMS 
nebo webového prohlížeče. Prostřednictvím 
USB rozhraní lze kromě toho provádět kon-
figuraci přímo na notebooku. 

  

Automatizace se společ-
ností Conrad: Veletrh  
a tematické okruhy  
Svůj sortiment v oblasti automatizační 

techniky a své služby představuje tým ná-
kupní platformy Conrad Sourcing Platform 
jako spolehlivý partner pro nakupování. 
Další informace poskytuje tematický okruh 
Automatizace: Informace týkající se moder-
nizace, rozšíření, údržby a instalace průmys-
lových zařízení a také trendy v technice a 
doporučené produkty najdete na stránce 
conrad.cz/automatizace.

Odlehčení centrální výpočetní jednotky. 
Bezpečné rychlé propojení pro průmyslové sítě. 

Minimální doby výpadku a optimalizované procesy díky monitorování na dálku. 
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Vodíkový sprint začal v Ostravě
Letos v červnu se v Ostravě-Vítkovi-
cích otevřela první veřejně přístupná 
vodíková plnicí stanice. Cena za jedno 
natankování je zatím stanovena na 
paušální cenu 2500 Kč (100 €). Další 
vodíkové plnicí stanice mají ještě letos 
vyrůst v Praze a v Litvínově.  

 

Stanice o ploše 90 metrů čtverečních se 
skládá z odolného zásobníku vodíku o ob-
jemu 7260 metrů krychlových, kompresoru 
a výdejního stojanu.  

„Vysokotlaké nádoby pro plničku do-
dala skupina Cylinders Holding, další 
části dodávaly firmy APT a Vítkovice IT 
Solutions. Vodíkem stanici naplnila 
společnost Messer Technogas,“ uvedla 
mluvčí Vítkovice, a.s. Eva Kijonková. 

Plnění nádrže na tlak 500 barů trvá cca 3 
minuty, což znamená naplnění nádrže osob-
ního auta pracujícího s tlakem 700 barů, ze 
70 procent. Zbylých třicet, tedy plnění na 700 
barů, zabere dalších 50 minut, píše web spo-
lečnosti Vítkovice, a. s.  

Kapacita plničky stačí modulově (při 
zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku) 
pro naplnění až 40 vodíkových aut typu 
Toyota Mirai nebo Hyunday Nexo, zatím se 
počítá s plněním okolo deseti aut denně. 

Osobní auto s vodíkovými palivovými 
články má spotřebu v závislosti na stylu jízdy 
kolem jednoho kilogramu vodíku na 100 km. 
Výhodou je také bezhlučný a bezemisní pro-
voz; z výfuku vytéká jen čistá voda. Podle vo-
díkové strategie České republiky by cena 
jízdy na nízkouhlíkový vodík v autech mohla 
do roku 2027 klesnout na úroveň použití 
motorové nafty. –r–

H2 plnicí stanice ve světě

500

Základní pojmy

BCEV (battery cell electric vehicle) 
Vozidlo využívající k pohonu elektrickou 
energii uloženou v bateriích, které je nej-
lepší pro příměstskou osobní dopravu, 
např. auto, skútr a kolo. 

 
FCEV (fuel cell electric vehicle) 
Vozidlo využívající k pohonu elektrickou 
energii, která vzniká chemickou reakcí kys-
líku a vodíku. Největší přínos má v osobní  
i hromadné dálkové přepravě osob a zboží. 

Zelený vodík 
Jde o emisně neutrální vodík. Vzniká elek-
trolýzou vody, při které dochází za pomoci 
elektrického proudu vyrobeného z obnovi-
telných zdrojů k rozkladu na vodík a kyslík. 
 
Modrý vodík 
Vyrábí se především ze zemního plynu po-
mocí procesu zvaného parní reforming, při 
kterém se zemní plyn a ohřátá voda spojují 
ve formě páry. Výsledkem je vodík, ale také 
oxid uhličitý jako vedlejší produkt. 
 
Šedý vodík 
Vyrábí se ze zemního plynu a v ropných ra-
finériích. Představuje zhruba 90 % celosvě-
tově produkovaného vodíku. Jeho nevýho- 
dou jsou emise CO2 vznikající při výrobě. 
 
NAPCM 
Národní akční plán čisté mobility je doku-
ment české vlády pro rozvíjení dopravy  
v Česku s důrazem na rozvoj alternativních 
paliv a snižování emisí v silničních a nesil-
ničních druzích dopravy.
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Neomezená energie z reaktoru 
o velikosti garáže
Jaderná fúze má potenciál odstranit naši 

závislost na fosilních palivech tím, že 
poskytne prakticky neomezený zdroj 

energie, který vyrábí energii podobným způ-
sobem jako naše Slunce. Nikdo však nedo-
káže odhadnout, jestli se podaří první 
funkční reaktor dostat do stálého provozu  
v rámci několika let, nebo spíše desítek let.  

Experimenty s jadernou fúzí, jako je na-
příklad evropský projekt ITER, obvykle vy-
užívají velké reaktory tokamak, které 
používají extrémně silné magnety k ovládání 
plazmatu vznikajícího během fúzní reakce. 
Jelikož je teplota plazmatu několik milionů 
stupňů Celsia, nesmí se plazma vůbec dot-
knout stěn reaktoru. w
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Zcela odlišný přístup udržení plazmatu v 
patřičných mezích však nabídla společnost 
Zap Energy. Místo drahých magnetických 
cívek a stínicích materiálů používaných v to-
kamacích využívá elektromagnetické pole. S 
tím rozdílem, že elektromagnetické pole, 
podle nich, při fúzi pomocí technologie  
Z-pinch vytváří samotná linie plazmatu, kte-
rou protéká elektrický proud a právě ten vy-
tváří vlastní elektromagnetické pole, co 
dokáže “stlačit” plazma do takové míry, 
dokud není dostatečně horké a husté, aby 
mohlo dojít k fúzi. Celý tento proces se dá, 
podle americké firmy se sídlem v Seattlu, vý-
razně zlevnit – a to právě v již zmíněných 
magnetech, které tak nejsou zapotřebí. Tato 
technologie totiž zcela eliminuje potřebu ne-
uvěřitelně silných magnetů, které se použí-
vají v tradičních fúzních experimentech. V 
konečném důsledku může tento způsob po-
skytnout rychlejší cestu k dosažení ko-
merčně životaschopné jaderné fúze, jak 
uvádí společnost v tiskovém prohlášení. 

“Z-pinch byl dlouho lákavým způso-
bem, jak dosáhnout jaderné fúze, ale po 
mnoho let vědci považovali nestabilitu 
plazmatu Z-pinch za nepřekonatelnou 
výzvu,” uvedl Shumlak, který působí jako 
vědecký ředitel společnosti Zap Energy, v 
tiskové zprávě společnosti. 
 

Historie technologie  
Z-pinch společnosti 
Zap Energy 
Technologie Z-pinch byla poprvé vymyš-

lena v polovině minulého století, ale až do-
nedávna se kvůli problémům s nestabilitou 
výzkum zaměřoval převážně na stabilnější 
technologii tokamaků. V roce 2019 navrhla 
skupina vědců z Washingtonské univerzity 
využití střižného axiálního proudění k vy-
hlazení proudů plazmy, čímž se zabránilo de-
formacím, které dříve vedly k nestabilitě. 

Jeden z autorů této studie, Uri Shumlak, 
v roce 2017 spoluzaložil společnost Zap 
Energy ve snaze využít techniku střižného 

axiálního proudění ke komerčnímu využití 
technologie Z-pinch. Právě minulý týden do-
sáhla společnost Zap Energy klíčového mil-
níku, když vytvořila první plazma uvnitř svého 
prototypu reaktoru nazvaného FuZE-Q. 

Zap Energy také právě uzavřela kolo fi-
nancování série C v hodnotě 160 mil. dolarů, 
které ji pomůže dále rozvíjet technologii Z-
pinch a doufejme, že ji uvede na trh. Společ-
nost tvrdí, že její reaktory by mohly být 
dostatečně malé, aby se vešly do garáže. –r– 

Zakladatelé společnosti Zap Energy - zleva do-
prava: Brian A Nelson (CTO), Benj Conway (CEO) 
a vědecký ředitel Uri Shumlak. 

Nízkonapěťový regulační systém LVRSys™ 

Nízkonapěťový regulační  
systém LVRSys™ předsta-
vuje cenově výhodnou  
alternativu rozšiřování  
vedení. Ekonomické  
využití se vyplatí ve všech 
nízkonapěťových sítích,  
ve kterých je dostatečná 
zkratová kapacita, ale jsou 
zde problémy se stabilitou na-
pětí. Problémy s udržováním 
napětí se mohou vyskytovat 
lokálně (v jednotlivých větvích) 
nebo v celé síti. LVRSys™ lze 
flexibilně použít jako regulá-
tor jednotlivé větve nebo jako 
regulátor přímo na lokální  
síťové stanici. 

Flexibilní a robustní systém. 
Kompatibilní se sítí a snadno se integruje. 
Snadná instalace, intuitivní a bezpečná. 
Spolehlivý a ekonomicky efektivní systém všude. 
Flexibilní, rychlý a snadný způsob práce. 

Nízkonapěťový regulační systém LVRSys™ 
stavební kámen budoucnosti

A. Eberle s.r.o., Ing.Vladimír Ševčík, Fügnerova 916/1, 678 01 Blansko, tel.: 721 265 392, e-mail: vsevcik@a-eberle.cz 

Vnitřní 
Podle EN 50160 mohou provo-
zovatelé sítí dodávat svým kon-
covým zákazníkům kolísavé 
napětí. Toleranční limity jsou  
± 10 %, vztaženo na jmenovité 
napětí UN (400 V L-L). To odpo -

vídá přípustnému rozsahu napětí kolem UN 80 V. 
Stroje, pohony a osvětlovací zařízení jsou provo-
zovány nejúčinněji, když je přivedené napětí  
v pracovním bodě. Optimálním pracovním bodem 
je zpravidla jmenovité napětí sítě. Mimo pracovní 
bod klesá účinnost a životnost zařízení. Zejména 
osvětlovací zařízení, jako jsou LED diody, rychle 
ztrácejí svou životnost s rostoucím napětím. 
LVRSys™ lze konfigurovat s dobou odezvy kratší 
než 30 ms, zejména pro průmyslové aplikace. 

Venkovní 
Nízkonapěťový regu lační sy-
stém LVRSys™ představuje ce-
nově výhodnou alternati vu k 
rozšiřování vedení. Flexibilní 
řešení pro stabilitu napě tí pro 
provozovatele sítí a pro stabilizaci napětí pro prů-
myslové sítě se vyplatí ve všech nízkonapěťových 
sítích, ve kterých je dostatečná zkratová kapacita, 
avšak existují problémy se stabilitou napětí.
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Profesionální odvíječky kabelů a svazků 
RUNPOTEC X BOARD
V sortimentu rakouské značky RUNPOTEC 
najdete profesionální nástroje a pomůcky, 
které maximálně zefektivní práci a zklidní 
nervy každého elektromontéra a elektri-
káře. Ať se jedná o protahování, tažení 
nebo odvíjení kabelů, vždy má pořádná 
esa v rukávu! Jedním z nich je bestseller 
mezi odvíječkami – kom-
paktní X BOARD XB 300 
a XB 500.

XB 500 s nosností až 800 kg 
Univerzální profesionální navíječ a odvíječ X BOARD XB 500 je určen pro všechny druhy 

kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.). Umožňuje 
nerušenou a efektivní práci s kabely bez zamotání. X BOARD XB 500 je zatížitelný až do 800 kg 
a je vhodný skoro pro každý typ bubnu. Je zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny!  
Neklouzající a bezpečné stání zajišťuje 8 pogumovaných nožiček, které navíc slouží jako ochrana 
povrchu již hotových podlah. Výškově nastavitelné víko je dokonale zkonstruováno tak, aby 
volné kabely, kabelové svazky nebo trubky byly zabezpečeny proti nekontrolovanému odvíjení. 
Navíc umožňuje odvíjení dvou svazků najednou. 

XB 300 s nosností až 300 kg 
Odvíječ XB 300 je určen pro všechny malé až střední kabelové bubny. XB 300 

se vyznačuje svou malou, lehkou a plochou konstrukcí, a přesto je zatížitelný až 
do 300 kg! Stejně jako XB 500 je rovněž vhodný pro poškozené kabelové bubny. 
XB 300 má 5 pogumovaných nožiček pro stabilní a bezpečné odvíjení. Díky od-
nímatelnému trnu lze jej použít pro kabelové bubny s různými velikostmi otvorů. 

Skvělým doplňkem pro XB 300 je multifunkční trn, který rozšiřuje jeho 
možnosti použití. 

Video XB 500 
https://bit.ly/xboard500



Internetový portál v tištěné edici v PODZIM 2022

61

X BOARD je 
vhodný pro  
poškozené  
kabelové  
bubny.

Multifunkční trn 
Je určen speciálně pro odvíječku X BOARD 

XB 300 (kompatibilní i s XB 500). Nasazením 
na nerezový středový trn a následným vyklope-
ním 4 postranních třmenů lze odvíjet i volné 
kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče. Multi-
funkční trn lze složit do velmi kompaktních 
rozměrů. Po vysunutí středového sloupku do-
sáhnete maximální výšky 294 mm. Multi-
funkční trn můžete zakoupit samostatně nebo 
jako sadu s odvíječkou. 

Celý sortiment RUNPOTEC  
na www.runpotec.cz 

Výhradní zastoupení 
Produkty RUNPOTEC na český trh výhradně do-
dává společnost Elektro-System-Technik s.r.o., 
Pod Pekárnami 388/12, Praha 9, e-mail:  
obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz.  

E-shop s produkty najdete na stránkách 
www.est-shop.cz.

Výhodné sady X BOARD 
V našem e-shopu www.est-shop.cz můžete za-

koupit výhodné sady X BOARDu s multifunkčním 
trnem vč. praktického stohovatelného kufru, s uni-
kátním digitálním měřičem délek kabelů RM 35 
(rovněž v praktickém stohovatelném kufru) nebo 
v sadě s protahovacím perem RUNPO 5 s unikátní 
patentovanou špičkou Runpogleiter.

Video XB 300 + trn 
https://bit.ly/runpo-trn
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Deset nejdražších elektrických aut v roce 2022
Doba elektrických aut neúprosně klepe na dveře. Díky stále většímu zastoupení obnovitelných zdrojů 
v energetickém mixu různých zemí, jsou elektrická auta šetrnější k životnímu prostředí, a pomáhají nám 
tak neprohrát boj proti změně klimatu. Oproti klasickým automobilům se spalovacím motorem jsou 
zatím výrazně dražší a to především díky velmi drahé lithium-iontové baterii, jejíž výrobu se pořád 
nedaří zlevnit, částečně také proto, že cena lithia neustále roste. My se však nezaměříme na ty "cenově 
dostupná" elektrická vozidla, ale naopak na ty nejdražší, které jsou nebo do konce roku budou na trhu.

1. Aspark Owl 
Říká se "Japonec na konec", ale vůz 

Aspark Owl japonské výroby je zatím tím 
nejdražším uměleckým dílem v oblasti elek-
tromobilů. Jeho čtyři elektromotory generují 
výkon dvou tisíc koní a točivý moment  
1 475 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 1,69 
sekundy je zatím nepřekonatelným rekor-
dem. Jeho maximální rychlost je 400 km/h a 
dojezd na lithium-iontovou baterii s kapaci-
tou 64 kWh výrobce udává 450 kilometrů. 
To ale budete muset mít velmi lehkou nohu 
na akcelerátoru, abyste tohoto oficiálního 
dojezdu dosáhli. Na přístrojové desce jsou 
čtyři displeje, z nichž dva fungují jako obra-
zovky pro zadní kamery, které jsou zabudo-
vány do bočních zrcátek. 

Společnost Aspark založil v říjnu 2005 
Masanori Yoshida. Aspark plánuje vyrobit 
pouze 50 vozů Owl, z nichž dvacet půjde do 
Evropy, dvacet do Asie a posledních deset do 
Spojených států. Cena 3.600.000 dolarů je 
astronomická. 

2. Lotus Evija 
Druhým nejdražším elektromobilem na 

světě je Lotus Evija, což je první plně elek-
trický britský hyperautomobil na světě s 
cenou 2,8 milionu dolarů. Tento hyperau-
tomobil má díky čtyřem elektromotorům  
(jeden pro každé kolo) výkon 1 972 koní. 
Jeho maximální rychlost přesahuje 330 kilo-
metrů za hodinu a z 0 na 100 zrychlí kolem 
dvou sekund.  

Tento vůz však například není ve Spoje-
ných státech legální pro silniční provoz a vy-
rábí se v extrémně omezeném počtu. Lotus 
Evija používá lithium-iontovou baterii o ka-
pacitě 70 kWh, která mu zajišťuje dojezd cca 
250 mil (400 km). 

 

w
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3. Rimac Nevera 
Rimac Nevera, pojmenovaný po zvláštní 

bouři, která se samovolně tvoří nad otevře-
ným mořem v Chorvatsku, je vozem s ce-
novkou zhruba 2,5 milionu dolarů. Své 
jméno si vůz zaslouží díky výkonu 1 914 koní 
a točivému momentu 1 740 Nm. Takových 
hodnot dosahuje díky čtyřem motorům s 
permanentními magnety. Podle společnosti 
Rimac trvá sprint z nuly na 60 mph (0-100 
km/h) vozu Nevera pouhých 1,85 sekundy a 
dokáže se rozjet až na 412 km/h. Vozidlo je 
poháněno baterií o kapacitě 120 kWh, která 
je rovněž integrální součástí konstrukce vo-
zidla a udržuje se v chladu pomocí vody. 

4. Hispano Suiza  
Carmen Boulogne 

Čtvrtý vůz na seznamu je od španělské 
automobilky Hispano Suiza s téměř 120letou 
historií. Společnost byla založena v roce 1904 
a má za sebou vynikající výsledky ve výrobě 
luxusních automobilů, leteckých motorů, ná-
kladních automobilů a zbraní. Společnost 
Hispano Suiza představila v roce 2020 elek-
trické hyperluxusní vozidlo Carmen Bou-
logne. Elegantní vůz disponuje výkonem  
1 114 koní, který zajišťují čtyři synchronní 
motory s permanentními magnety umístěné 
v zadní nápravě a lithium-iontová baterie o 

kapacitě 80 kWh, jež poskytuje točivý mo-
ment 1 160 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h 
zvládne za méně než 2,6 sekundy a jeho do-
jezd činí 400 km. Cena hyperluxusního vozu 
začíná na 2 mil. dolarů a dále stoupá. 

 

w



Auto Heller je autorizovaným  
prodejcem nových vozů Volkswagen, 

Audi, SEAT a ŠKODA  
a zprostředkovatelem prodeje vozů 

Porsche. Prodej ojetých vozů  
je realizován v programech  

Das WeltAuto a ŠKODA Plus. 

Klientům nabízí komplexní prodejní  
a servisní služby včetně karosářských  

a lakýrnických prací a non-stop služeb 
(odtahové služby a SERVICE Mobilu). 

Nabízí také širokou paletu elektrických 
vozů zastupovaných značek Volkswagen, 

AUDI, ŠKODA  a Volkswagen užitkové. 

V nabídce najdete ekonomické  
kompaktní vozy, plnohodnotné  

elektrické SUV, výkonné sportovní  
modely a zároveň i spolehlivé užitkové 

vozy pro podnikání.  

Autosalony společnosti můžete  
navštívit v Ostravě a Opavě. 
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Společnost Auto Heller působí na trhu s automobily již od roku 1992. Za dobu 

svého působení prodala více než 45 000 nových vozů a 25 000 vozů ojetých. 

Od roku 2013 je Auto Heller členem skupiny Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o. 

autoheller.cz
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5. NIO EP9 
Na pátém místě se s cenovkou 1,5 milio-

nu dolarů umístili Číňané a jejich elektrický 
vůz NIO s motorem o výkonu 1390 koní. 
Tento elektromobil dokáže zrychlit z 0-200 
za pouhých 7,1 sekundy s pomocí čtyř vy-
soce výkonných motorů poskytujících cel-
kový výkon rovných tisíc kilowattů (1 340 
koní). EP9 dosahuje maximální rychlosti až 
312 km/h. Vozidlo nabízí dojezd 426 km při 
době nabíjení 45 minut. 

6. Drako GTE 
Drako GTE od Drako Motors je čtyřmístný 

vůz s výkonem 1 200 koní a maximálkou  
331 km/h. Jeho cena je 1,25 milionu dolarů. 
Čtveřice motorů modelu GTE má každý svůj 
vlastní vysokokapacitní měnič, který je 
zkonstruován tak, aby vydržel nároky ex-
trémně výkonné jízdy a zároveň s milisekun-
dovou přesností rozděloval masivní výkon 
každého motoru. Vysokorychlostní řízení  
s téměř nulovou latencí na každém kole po-
skytuje řidiči bezprecedentní bezprostřed-
nost a kontrolu.  w
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7. Genovation GXE 
Genovation GXE je kompletně přesta-

věný vůz Corvette Z06 C6 a jeden z nejrych-
lejších elektromobilů na trhu - i když ne tak 
rychlý jako Tesla Roadster nebo Porsche 
Taycan Turbo S. Genovation GXE je pohá-
něn dvěma elektromotory, z nichž každý má 
výkon 250 kW, což odpovídá točivému mo-
mentu 800 Nm a výkonu 500 kW. Maximální 
rychlost Genovation GXE je 330 km/h. Jeho 
baterie je obvykle třeba dobít po ujetí při-
bližně 200 km. Cena: 750 tisíc dolarů. 

8. Mercedes-Benz 
SLS AMG  
Electric Drive 

Není velkým překvapením, že 
se na seznamu nejdražších elektro-
mobilů objevil vůz z německé 
automobilky Mercedes. Společnost 
se umístila na osmém místě se 
svým luxusním modelem Merce-
des-Benz SLS AMG Electric Drive 
s cenou 544 000 dolarů. Vůz byl 

představen v létě 2013 jako limitovaná elek-
trická verze modelu SLS AMG poháněného 
spalovacím motorem. Vůz je poháněn 
čtyřmi motory, které nabízejí výkon 544 KW 
(740 koní). S takovým výkonem vycházejí-
cím ze všech čtyř kol zrychlí vozidlo z 0-100 
km/h za 3,9 sekundy. SLS AMG Electric 
Drive obsahuje 400V lithium-iontovou bate-
rii s kapacitou 60 kWh, která vozu zajišťuje 
dojezd 250 km. w
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9. Rolls Royce 102 EX 
Rolls Royce 102 EX, známý také jako 

Rolls Royce Phantom Experimental Electric, 
byl realizován jednoduše proto, že předsta-
venstvo společnosti se obávalo, že v součas-
ných podmínkách by motory V-12 nebyly 
(politicky) dlouhodobě udržitelné. S pomocí 
inženýrů Lotusu byly do prostoru, který 
kdysi zabíral 6,75litrový dvanáctiválcový 
motor a šestistupňová automatická převo-
dovka, umístěny akumulátory a elektrické ří-
dicí jednotky a nádrž byla nahrazena dvěma 
střídavými motory a jednostupňovou převo-
dovkou pro pohon zadních kol. Každý z 
těchto motorů má výkon 145 kW, takže ma-
ximální výkon systému je 290 kW (389 k). 

Minimální doba nabíjení baterií je přibližně 
8 hodin. Bohužel vůz má dojezd pouze 200 
km a jeho budoucnost je ve srovnání s ostat-
ními značkami přinejmenším pochybná. Ale 
je to Rolls Royce s cenou 500 tisíc dolarů. 

 
10. Tesla Roadster 
– Founders edition 
Konečně Tesla! Ta Tesla, která 

elektrická auta tolik zpopularizo-
vala a jejíž šéf je v posledních deseti 
letech v obrovském zájmu světo-
vých médií. Z 0 na 100 km/h zrychlí 
Roadster za 1,9 sekundy a maxi-
málku má 402 km/h. Díky baterii o 
kapacitě 200 kWh by měl mít do-

jezd na jedno nabití tisíc kilometrů!!!. Musk 
dodal, že se jedná o "základní specifikace", 
čímž naznačil ještě lepší výkon. Na webo-
vých stránkách společnosti Tesla se již něko-
lik let přijímají rezervace na nový Roadster. 
Společnost také omezila počet rezervací na 
celkem 1 000, aby se z něj stal potenciální 
sběratelský kousek. Tesla Roadster ze série 
Founders stojí 250 000 dolarů, což je oproti 
devíti výše zmíňeným vozidlům opravdu li-
dová cena. Vůz byl sice představen v roce 
2017, ale vyrábět se začne až v závěru tohoto 
roku. –r–

• revizní a zkušební přístroje 
• revizní přístroje pro elektrickou  

bezpečnost AC a DC nabíjecích stanic 
• multimetry pro techniku elektrických  

pohonů a elektrických vozidel 
• analogové a číslicové rozváděčové  

přístroje, měřicí transformátory proudu                                                  
• multifunkční měřiče s analýzou sítě 
• převodníky elektrických veličin 
• převodníky neelektrických veličin (teplota, úhel natočení, poloha) 
• programovatelné převodníky 
• analogové, digitální a programovatelné regulátory 
• elektroměry, systém řízení spotřeby energie 
• síťové analyzátory, kvalita sítě 
• velkoplošné zobrazovače 
• kabelové testery

GMC – měřicí technika, s.r.o.  
nabízí sortiment měřicí a regulační techniky

Výrobky jsou vyráběny podle ISO 9001, 
nesou značku CE a splňují bezpečnostní 

normu EN 61010-1:2001

GMC – měřicí technika, s.r.o.  
Fügnerova 1a, 678 01  Blansko 

Tel.  516 482 614-6 
www.gmc.cz, e-mail: gmc@gmc.cz
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New York se stane prvním městem v USA 
s mýtným za dopravní zácpy

Města se také snaží přesvědčovat 
své obyvatele k častému použí-
vání veřejné dopravy nebo k 

jízdě na kole. Pokud však obyvatel daného 
města není obzvláště zapálený ekofanda, je 
nepravděpodobné, že by ten den nasednul na 
kolo nebo do autobusu či vlaku. Navíc ve 
všech městech v Americe není hromadná do-
prava na takové úrovni, jakou máme u nás.  

Jednou ze světlých výjimek je New York 
City, kde je hustota veřejné dopravy na 
slušné úrovni, dokonce i čistota metra se za 
poslední čtvrt století výrazně zlepšila, i když 
vlhký odér připomínající pobyt v kilometr 
hluboké šachtě v ostravsko-karvinském re-
víru v některých stanicích metra přetrvává 
dodnes, dokonce i na Manhattanu. Metropo-
litní dopravní úřad (MTA) v New Yorku si je 

vědom vysoké pokryvnosti jak městské, tak 
i příměstské hromadné dopravy a má v plánu 
zpoplatnění vjezdu na Manhattan tak, že by 
někteří řidiči museli platit až 23 dolarů za 
vjezd v době špičky. Za vjezd do New Yorku 
se platí už teď – dělá to 4 dolary za auto a ne-
platí pro něj předplacená karta EZ Pass, která 
běžně platí pro všechny ostatní placené 
úseky (a těch je na východním pobřeží USA 
opravdu hodně v porovnání se zbytkem 
Ameriky). Nejlidnatější město Spojených 
států tak chce řešit problémy s dopravou i s 
klimatem. Metropolitní dopravní úřad zveřej-
nil dlouho očekávané hodnocení dopadů do-
pravy v New Yorku na životní prostředí. 
Jádrem hodnocení byla otázka, zda by mýtné 
za dopravní zácpy ulevilo od nekonečně fru-
strující dopravy ve městě a zlepšilo kvalitu  

ovzduší, a to vše při současném financování 
modernizace dopravní infrastruktury. Mýtné 
by fungovalo tak, aby obyvatele odrazovalo od 
používání soukromých vozidel, když mají k 
dispozici alternativy v dostupné hromadné 
dopravě nebo také v pěší chůzi. 

Podle hodnocení by mýtný poplatek měl 
význam. Zřízení zóny s dopravními zácpami 
a zpoplatnění vjezdu soukromých vozidel 
variabilním poplatkem by snížilo koncen-
traci karcinogenních látek v ovzduší ve městě 
nejméně o 11 % a doprava by se podle plánů 
radnice měla snížit o 20 %. Mýtné by také 
pomohlo zvýšit frekvenci autobusových 
spojů díky lepšímu financování provozu. 
MTA uvedl, že mýtné v rozmezí od 5 dolarů 
(za noční vjezd) do 23 dolarů (ve špičce) by 
ročně vyneslo až 1,5 miliardy dolarů. 

Když se ve městech výrazně zhorší ovzduší nebo zhoustne provoz, využívají některá města ve Spoje-
ných státech dálniční info tabule vyzývající obyvatele ke spolujízdě. Některá města, jako třeba Los An-
geles, mají dokonce pro řidiče s minimálně jedním spolucestujícím vyhrazený zvláštní jízdní pruh, tzv. 
„car pool“, do kterého můžou vjet a využít toho, že je často méně ucpaný než ostatní pruhy. 

w
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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

Na zavedení mýtného systému se již pra-
cuje. Býva lý guvernér státu New York An-
drew Cuomo (do února 2022) představil 
myšlenku newyorského mýtného za do-
pravní zácpy již v roce 2019 před koronavi-
rovou pandemií a státní zákonodárný sbor ji 
rychle schválil.  Plán se však o více než rok 
zpozdil – jízda v hromadných prostředcích v 
době pandemie by situaci se šířením Covidu 

ještě zhoršila. Dva roky po původním zave-
dení mýtného však Federální správa silnic 
(FHWA) souhlasila s posouzením MTA. 
Obyvatelé mají nyní možnost se k mýtu ve-
řejně vyjádřit do 9. září, poté agentura zváží 
připomínky účastníků. Pokud vše půjde 
podle plánu, mohlo by mýtné začít platit již 
za 10 měsíců. Město New York plánuje zmír-
nit případné obavy z finanční nerovnosti 

tím, že nabídne daňovou úlevu obyvatelům, 
kteří vydělávají méně než 60 000 dolarů 
ročně. Obyvatelé, kteří splňují podmínky pro 
slevu na dani, by získali zpět většinu nákladů 
vynaložených na mýtné poplatky.  

Od mýtného budou pochopitelně zcela 
osvobozena vozidla záchranné služby a sou-
kromá doprava pro osoby se zdravotním po-
stižením. –r– 
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Klešťový měřič pro revizi 
fotovoltaických  
elektráren (FVE) 
Klešťový tester DCM1500S je měřenými 

veličinami, svými rozsahy a měřicími vodiči 
s konektorem MC4 přizpůsobený pro mě-
ření na FVE. Například jeho rozsah 2 000 V 
DC a 1 500 V AC je v této kategorii přístrojů 
unikátní. Další měřené veličiny pak jsou: 
měření AC/DC proudu do 1500 A, mV roz-
sah pro měření AC/DC napětí, μA rozsah 
pro měření AC/DC proudu, frekvence, od-
poru, spojitosti, diod a kapacity. Bezplatná 
aplikace MeggerLink a vestavěné Bluetooth® 
umožňuje sledovat průběhy měřených hod-
not na mobilním zařízení, které lze využít i 
jako datalogger. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Měřič slunečního svitu 
pro ověření výkonu FVE 

Měřič PVM210 je ideál- 
ním doplňkem, pokud si 
chcete ověřit výkon instalo-
vané FVE. Jednoduše změ -
ří aktuální sluneční svit 
k době technické kontroly. 
Přepočtem na předpoklá-
daný výkon instalované 
FVE a změřením aktuál-
ních hodnot např. klešťo-
vým testerem DCM1500S, 
lze pak snadno odhalit 
chyby v samotné instalaci.        

 
Detekce horkých míst 
termokamerou  
Jedním z důvodů, proč FVE nemá dekla-

rovaný výkon, je vadný článek fotovoltaic-
kého panelu. Takové místo je výrazně teplejší 
a snadno detekovatelné termokamerou. Ter-
movizní kamera TC3231 je užitečná pro 
identifikaci právě takových hot-spotů nebo 
vadných elektrických připojení. Protože navíc 
dokáže kombinovat foto a termální snímek 
s volitelnou průhledností, je konkrétní určení 
takového hot-spotu velice usnadněné.  

 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klešťový  
wattmetr  
pro základní  
výkonovou analýzu  
Další novinkou je klešťový wattmetr 

DPM1000. Ten svými parametry nahrazuje 
hned několik měřicích přístrojů. V jednom 
klešťovém testeru je k dispozici například 
universální voltmetr (~ 1000 V AC/DC), 
ampérmetr (~ 1000 A AC/DC) a analyzátor 
sítě (činný výkon, účiník, harmonické, 
THD). Je tak ideálním nástrojem pro získání 
informací o znečištění elektrické sítě nebo 
rozložení zatížení na jednotlivých fázích. Pro 
větší bezpečnost v místech se zhoršenou vi-
ditelností má osvětlené čelisti a stejně jako 
tester DCM1500S umožňuje zaznamenávat 
průběhy a hodnoty do mobilního zařízení 
pomocí mobilní aplikace MeggerLink.       

 
 
 
 

Pro více informací o námi vyráběné měřicí 
technice navštivte stránky www.megger.cz. 

Na našem YouTube kanále Megger CZ s.r.o., 
naleznete celou řadu video návodů a video 
ukázek z konkrétních měření v terénu.  

Pro osobní konzultaci je vám k dispozici 
pracovní tým firmy Megger, který můžete 

kontaktovat na e-mailové adrese 
megger.cz@megger.com. 

Společnost Megger je přední světový výrobce 
měřicí techniky již od pozdních let 19. století
Při vývoji a následné výrobě je vždy kladen důraz na aktuálnost a spoleh-
livost měřicí techniky. I proto se v poslední době společnost Megger za-
měřila mimo jiné například na ucelení portfolia přístrojů pro revizi a údržbu 
fotovoltaických elektráren. V současné době Megger vyrábí celou řadu za-
jímavých novinek, o kterých vás budeme informovat v tomto článku. 

Tester  
na FVE 
DCM1500S

Měřič solárního 
svitu PVM210

Klešťový  
wattmetr 
DPM1000

Termální snímek  
z termokamery TC3231 

Termokamera 
TC3231
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Portugalsko poskytlo několik milionů eur 
na vynález, který by mohl výrazně snížit ná-
klady na výrobu vodíku. Tento univerzální 
systém nazvaný HEVO-Solar přeměňuje 
sluneční energii na ekologický, tedy zelený, 
vodík pomocí mikroelektrolyzéru připoje-
ného k zadní straně koncentrovaného foto-
voltaického modulu (CPV).  

Zvláště inovativní koncentrovaná fotovol-
taická technologie využívá čočky nebo zr-
cadla ke koncentraci slunečního světla na 
úroveň výrazně vyšší než u standardního so-
lárního panelu. 

Grant ve výši 10 milionů eur, který jeho 
tvůrci právě získali, pochází z portugalského 
vládního fondu pro obnovu a udržitelnost a 

bude použit na financování irsko-portugal-
ského programu firmy Fusion Fuel. Ten má 
celkový rozpočet 25 milionů eur a jeho cílem 
je rozmístit 300 jednotek HEVO-Solar s po-
třebnou infrastrukturou, aby v přístavním 
portugalském městě Sines vytvořil vodí -
kovou zásobovací stanici o výkonu 6,6 MW. 

Systém, který je  
hospodárný a účinný 
zároveň 
Každá jednotka HEVO-Solar obsahuje 

panel CPV a minielektrolyzér PEM. Podle 
tvůrců projektu dokáží jednotky HEVO-
Solar zachytit veškerou sluneční energii pro 
využití v minielektrolyzéru, což umožňuje 
dosáhnout účinnosti přeměny solární ener-
gie na elektrickou nevídaných 40 %.  

Zbytek se uvolňuje ve formě tepelné ener-
gie, která se pak využívá k předehřevu vody, 
jež napájí elektrolyzér, což snižuje spotřebu 
elektrické energie systému přibližně o deset 
procent. –r–

Tento minielektrolyzér může výrazně 
snížit cenu zeleného vodíku

Tento minielektrolyzér by mohl výrazně 
snížit náklady na výrobu vodíku. 
Foto: Fusion Fuel

Wheelbot: Symetrická jednokolka s reakčními koly 
Jednokoloví roboti s reakčními koly mají 

velmi jednoduchou konstrukci a mohou je 
snadno sestavit jak zkušení vývojáři v oblasti ro-
botiky, tak i studenti. Navzdory své jednodu-
chosti jsou jednokolky s reakčními koly poměrně 
obtížně ovladatelné. To z nich dělá obzvláště 
vhodné testovací prostředí pro výzkum robotic-
kých sítí a řídicích metod založených na učení. 

Právě takovou symetrickou jednokolku s re-
akčním kolem zvanou Wheelbot se podařilo vy-
vinout vědcům z Univerzity RWTH v Aachenu a 
z Institutu Maxe Plancka pro inteligentní sy-
stémy (MPI-IS) ve Stuttgartu. Informoval o tom 
portál TechXplore.com. Tento unikátní robot byl 
vyroben kombinací hotových a 3D tištěných 
komponent. 

Stejně jako kola jednokolky má Wheelbot 
valivé kolo, které zabraňuje jeho převrácení při 
podélném pohybu. V případě této jednokolky 
však robot obsahuje také reakční kolo. 

U reakčních kol platí, že když se rotor motoru 
(připojený ke kolu) otáčí ve směru hodinových 

ručiček, stator motoru (připojený ke zbytku 
Wheelbotu) se otáčí proti směru hodinových ru-
čiček. Wheelbot, který je vyvažován pomocí re-
akčního kola, se liší od robotů, které k vyva- 
žování využívají gyroskopy. V gyroskopu se 
rychle se otáčející kolo otáčí kolmo ke směru své 
rotace a vytváří vyvažovací momenty v důsledku 
zachování momentu hybnosti. V reakčním kole 
se tyto účinky projevují také, ale jsou nepatrné 
ve srovnání s reakčními momenty. Reakční mo-
menty vznikají přímo uvnitř kola a směřují rov-
noběžně se směrem otáčení kola. 

V budoucnu by se Wheelbot mohl používat 
ve vzdělávacím i výzkumném prostředí k testo-
vání robotických řídicích sítí, algoritmů strojo-
vého učení a dalších modelů. –r– 
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• Dodáváme a instalujeme foto-
voltaické systémy pro firmy  
i pro soukromé osoby. 

• Součástí řešení je bezplatné 
zpracování nabídky, spojené  
s prohlídkou na místě instalace, 
probrání požadavků a možností 
zákazníka. 

• Zajišťujeme vyřízení dotací  
a připojení k distribuční síti. 

• Samotnou instalaci zajišťuje 
proškolený personál s certifikací 
elektromontéra FVE. 

• Poskytujeme on-line monito-
ring poruch a spotřeby. 

• Máme volné kapacity pro rok 
2022-2023.

ZAM - SERVIS s.r.o. 
Křišťanova 1116/14,  702 00 Ostrava - Přívoz 

tel.: 556 685 111, e-mail: zam@zam.cz 
www.zam.cz
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Mezinárodní strojírenský  
veletrh 2022 se zaměří  
na nové výzvy pro průmysl

Na letošním Mezinárodním 

strojírenském veletrhu, který se 

uskuteční od 4. do 7. října 2022 

na brněnském výstavišti, se 

představí významné firmy ze 

všech oborů strojírenství. Part-

nerem veletrhu je francouzský 

region Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pozornost bude dále věnována 

specializovaným veletrhům 

IMT, PLASTEX, WELDING,  

FOND-EX a PROFINTECH. 
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„Firmy projevily o prezentaci na letoš-
ním MSV zvýšený zájem. Vrací se také 
vystavovatelé, kteří se v loňském roce ne-
mohli veletrhu zúčastnit kvůli pandemii. 
Tím se potvrzuje, že veletrhy jsou pro vy-
stavovatele důležitou obchodní platfor-
mou,“ řekl Michalis Busios, ředitel MSV.  
 
Nosným tématem veletrhu 
je digitalizace průmyslu  
Již potřetí bude součástí MSV také Digi-

tální továrna 2.0, která se letos zaměří na in-
teligentní digitalizaci v různých podobách. 
Projekt přiblíží technologie umožňující 
transformaci nejen průmyslového prostředí, 
ale i celé ekonomiky.  

„Ve speciální expozici v pavilonu F náv-
štěvníci uvidí soubor digitálních a auto-
matizačních technologií, exponátů i 
řešení, které se při správném využití stá-
vají účinnou součástí výroby,“ upřesnil 
Busios.  

Prakticky se tak lze seznámit s myšlenkou 
druhé transformace české ekonomiky, jejímž 
výsledkem je zvyšování vnitřní efektivity vý-
robního procesu, energetické efektivity a 
efektivity využívání a sledování zdrojů. Právě 
energetická udržitelnost se zařadí k hlavním 
tématům letošního strojírenského veletrhu. 
Zajímavý program nabídne také digitální 
stage, kde se uskuteční živé diskuze o téma-
tech jako umělá inteligence, využití digitál-
ních dvojčat nebo 5G sítě. Ve čtvrtek 6. října 
se uskuteční mezinárodní konference s ná-
zvem „Biomorfní průmysl“, která se zaměří 
na zformulování vize české ekonomiky za 
využití umělé inteligence jako klíčového pří-
stupu k digitalizaci na firemní i národní bázi. 

 
Francouzský region  
Auvergne-Rhône-Alpes 
jako partner veletrhu 
Partnerem letošního MSV se díky spolu-

práci s Francouzsko-českou obchodní ko-
morou stal francouzský region 
Auvergne-Rhône-Alpes. Jedná se o vý-
znamný a perspektivní region s více než 8 
miliony obyvatel a druhým nejvyšším HDP 
ve Francii. Region je zároveň nejprůmyslo-
vější oblastí Francie, což potvrzuje i výrazný 

podíl pracovních míst v průmyslovém sek-
toru. Auvergne-Rhône-Alpes se na MSV 
bude prezentovat formou vlastního stánku, 
který bude součástí Francouzského pavilonu 
v hale V. Veletrhu se zúčastní i oficiální de-
legace. 

 
Doprovodný program  
pro odborníky 
První den veletrhu se uskuteční tradiční 

Sněm Svazu průmyslu a dopravy České re-
publiky, který nabídne dialog zástupců prů-
myslu a vládních představitelů. V letošním 
roce se na MSV vrací také komentované pro-
hlídky veletrhu s názvem MSV TOUR zamě-
řené na potenciál digitalizace a automatizace. 
Zájemci mohou opět využít i platformu Kon-
takt-Kontrakt, naplánovat si tak s předsti-
hem jednání s firmami a svůj čas na veletrhu 
tak co nejefektivněji využít. V pavilonu A2 
návštěvníci najdou oblíbenou balicí linku 
Markem Imaje Packaging Live. Balicím pro-
duktem budou letos piva. Konat se bude i 
řada konferencí o aktuálních průmyslových 
tématech. Ve středu 5. října se odehraje 
Fórum aditivní výroby, které je největším  

setkáním zájemců o technologie profesionál-
ního 3D tisku ve střední Evropě. Ve čtvrtek 
6. října se uskuteční konference Plasty 2022 
mapující nové technologie a postupy speci-
fické pro plastikářský průmysl. Novinkou je 
páteční program pro školy s  názvem In-
dusTRY: Zkus to s průmyslem, jehož cílem 
je budoucí generaci ukázat průmysl v jeho 
nové moderní podobě.  

„Mezi další témata doprovodného pro-
gramu se řadí energetická stabilita, di-
gitální transformace, blockchain nebo 
udržitelný rozvoj,“ doplnil Michal Svo-
boda, mluvčí MSV.  
 
MSV společně s technolo-
gickými veletrhy 
Mezinárodní strojírenský veletrh se koná 

na brněnském výstavišti od úterý 4. října do 
pátku 7. října 2022. Společně s ním se konají 
i specializované veletrhy IMT, PLASTEX, 
WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. 
Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, po-
slední den do 16 hodin.  

Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání 
online na www.msvbrno.cz.
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Létající selfie dron  
místo selfie tyče 
Létající fotoaparát je nejnovější verzí spo-
lečnosti Snap. Její malý žlutý dron s ná-
zvem Pixy je společností popisován jako 
“volně létající pomocník”, který může 
lidem pomoci pořizovat selfie bez selfie 
tyče. Zatím je k dispozici zákazníkům ve 
Francii a USA, kde jsou zákony týkající . . . 
Datum: 4.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Deiony už zdomácněly 
OEZ, lídr trhu v deionech do 1600 A, již 
téměř 2 roky postupně nahrazuje známé 
Modeiony modernějšími 3VA. Deiony 3VA 
jsou výhodnější nejen pro běžné aplikace, 
ale i pro velmi sofistikovaná řešení, třeba 
také s datovou komunikací a měřením. 
Pro jištění vedení / jednoduché aplikace 
se Modeiony do 630 A nahrazují  . . . 
Datum: 4.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Benning – ověřená značka 
měřicí techniky 
Benning je jedním z nejvýznamnějších 
evropských výrobců měřicí a zkušební 
techniky. Přístroje firmy Benning se ve světě 
proslavily svou vysokou účinností, napro-
stou spolehlivostí a použitím velmi kvalit-
ních materiálů. Jsou oblíbené pro svůj 
moderní design a praktické provedení . . . 
Datum: 5.5.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

ReBeL: Chytrý a nejlehčí  
kolaborativní robot 
Efektivně a hned – to je chytrá verze se-
rvisního kolaborativního robota pod ná-
zvem ReBeL. S hmotností pouhých 8 kg 
je tato plug-and-play varianta, se kterou 
přichází firma HENNLICH ve spolupráci se 
společností igus, jedním z nejlehčích ko-
laborativních robotů na trhu . . . 
Datum: 6.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Vývoj koncepce udržitelného 
pěstování rostlin pod vodou 
Společnost Siemens Digital Industries 
Software oznámila, že Nemo’s Garden, 
startup zaměřený na udržitelné pěsto-
vání plodin pod vodou, nasadil portfolio 
softwaru a služeb Siemens Xcelerator, aby 
zkrátil své inovační cykly a rychleji se po-
sunul směrem k funkčnímu modelu . . . 
Datum: 2.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Roboti řídí skleník v Kalifornii 
Roboty a umělou inteligenci k řešení 
problémů udržitelnosti v zemědělství se 
rozhodl využít kalifornský startup Iron 
Ox. Podle této začínající firmy je způsob 
zemědělství, který většina z nás zná, ve-
lice náročný na sladkou vodu, které se 
především v Kalifornii, ale také v Texasu 
nebo Novém Mexiku v posledních letech 
příliš nedostává. Navíc je tento způsob . . . 
Datum: 6.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Chtějí objet Austrálii s Teslou 
a tištěnými solárními panely. 
Road trip dlouhý 15 tisíc km 
Vědci v Austrálii testují tištěné solární pa-
nely, které budou pohánět automobil 
Tesla na cestě dlouhé patnáct tisíc kilo-
metrů, která začne letos v září a má trvat 
84 dnů. Píše se o tom na webu Charge 
Around Australia což je portál . . . 
Datum: 1.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Nouzové osvětlení: neexistuje 
univerzální řešení 
Nouzové osvětlení je pravděpodobně 
jedno z nejsložitějších témat, kterými se 
majitelé budov a správci nemovitostí mu-
sejí zabývat. Je potřeba vždy zvážit množ-
ství různých faktorů týkajících se specifi- 
kace, umístění, údržby a regulace. Přestože 
účinné řešení nouzového osvětacích, . . . 
Datum: 3.5.2022                      ) více na www.volty.cz
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VOLTY NA CESTÁCH KOLEM SVĚTA
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@volty.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí, 
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

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

Iva v rakouských AlpáchLea před Guggenheimovým muzeem v New Yorku
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Prototyp jaderné baterie má 
desetkrát vyšší výkon 
Ruští vědci z Moskevského fyzikálního a 
technologického institutu (MIPT), Tech-
nologického institutu pro supertvrdé a 
nové uhlíkové materiály (TISNCM) a Ná-
rodní vědeckotechnické univerzity MISIS 
optimalizovali konstrukci jaderné baterie, 
která generuje energii z beta rozpadu . . . 
Datum: 14.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Američtí technologičtí giganti 
se chtějí zbavit hesel 
Společnosti Apple, Google a Microsoft 
minulý čtvrtek oznámily podporu společ-
ného standardu, který umožní přihlašo-
vání pomocí odemykání mobilního 
telefonu, například pomocí otisku prstu 
nebo rozpoznávání obličeje. Tím se chtějí 
zbavit hesel a nahradit je bezpečnějším . . . 
Datum: 15.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Dovoz zeleného vodíku do Ev-
ropy má být od roku 2024 lev-
nější než jeho domácí výroba 
Americká nezisková organizace Rocky 
Mountain Institute (RMI) zabývající se 
ochranou životního prostředí uvedla, že 
zelený vodík dovážený do Evropy bude v 
roce 2024 levnější než všechny druhy vo-
díku vyráběného na evropském . . . 
Datum: 16.5.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nový analyzátor elektrické 
sítě C.A 8345 
Francouzská firma Chauvin Arnoux přichází 
na trh s novým modelem analyzátoru sítě 
z řady Qualistar. Tato modelová řada je již 
roky oblíbená mezi údržbáři a techniky, 
kteří potřebují sledovat kvalitu elektrické 
sítě a včas odhalit případné problémy. 
Nový třífázový analyzátor C.A 8345 . . . 
Datum: 17.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Testbed pro Průmysl 4.0 
v CIIRC ČVUT má nové  
technologie Siemens 
Technologie instalované v Testbedu pro 
Průmysl 4.0 na ČVUT v Praze jsou primárně 
určeny pro zájemce o automatizovanou a 
digitalizovanou výrobu dle principů Prů-
myslu 4.0 z řad menších a středních pod-
niků, které si zde mohou vyzkoušet . . . 
Datum: 12.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Dopravní podnik města Brna se 
bude zbavovat starých rozvá-
děčů využívajících k izolaci ne-
bezpečný skleníkový plyn SF6 
Nahrazení starých modelů rozváděčů vy-
užívajících k izolaci nebezpečný sklení-
kový plyn SF6 ekologičtějším řešením se 
rozhodl Dopravní podnik města Brna . . . 
Datum: 18.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Elvira představí ve svém 
showroomu 3D technologie, 
které mění zažitou praxi  
aditivní výroby 
Elvira, přední dodavatel 3D technologií a 
provozovatel portálu Abc3D, představí ve 
svém showroomu v Praze 5 - Hluboče-
pích v rámci svého Dne otevřených dveří 
nejnovější dostupné 3D technologie . . . 
Datum: 11.5.2022                      ) více na www.volty.cz

AGC Automotive Czech loni 
investovala 200 mil. Kč, 
hlavně do automatizace 
Více než 200 milionů korun investoval v 
loňském roce největší domácí výrobce 
autoskel, společnost AGC Automotive 
Czech. Zhruba polovina investic přitom 
směřovala do automatizace a robotizace 
výroby. Do svého výrobního závodu . . . 
Datum: 13.5.2022                      ) více na www.volty.cz
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AMPER 2022 – budoucí tech-
nologie příští týden v Brně! 
Veletrh AMPER je největším B2B veletr-
hem v oblastech elektrotechniky, energe-
tiky, elektroniky, automatizace a digitali- 
zace, ICT, osvětlení a zabezpečení v ČR i 
na Slovensku. Pravidelně se jej účastní 
více než 550 vystavovatelů a navštíví jej 
až 40 tisíc odborníků i nadšenců . . . 
Datum: 9.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Tesla žaluje Alexandera Yat-
skova z nezákonného získá-
vání firemních tajemství o 
projektu superpočítače s AI 
Dotyčný zaměstnanec Alexander Yatskov, 
kterého Tesla žaluje, je bývalý tepelný in-
ženýr, který byl najat právě na projekt 
Dojo, což je superpočítač, o kterém Elon 
Musk hovoří od roku 2019 . . . 
Datum: 9.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Americký středoškolák  
sestrojil protézu ovládanou 
myslí. Navíc nevyžaduje  
chirurgický zákrok 
Volný čas v období covidových lock-
downů se dá využít různě. Sedmnáctiletý 
student Benjamin Choi z americké Virgi-
nie, využil volného času, který mu tato 
pandemie nabídlak sestrojení levné . . . 
Datum: 10.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Ozáření po jaderné katastrofě 
nebo účinnost terapie jsou v 
hledáčku lékařů i techniků 
Diagnóza rakoviny hlavy či krku je špatná 
sama o sobě, bohužel ani léčba ozařová-
ním není jistotou, na velkou část pacientů 
totiž nezabírá. Následná operace po se-
lhání radioterapie je pro chirurga daleko 
složitější, protože se rány u již . . . 
Datum: 10.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Chtějí američtí politici rozbít 
světový ropný kartel? 
Usilují o to už dvě desetiletí. Teď se však 
daleko intenzivněji snaží ve Washingtonu 
prosadit legislativu, která by omezila čin-
nost Organizace zemí vyvážejících ropu 
(OPEC). Ruská invaze na Ukrajinu má na 
svědomí prudký nárůst cen ropy, kterou 
americká ekonomika – stále hodně . . . 
Datum: 7.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Nejlepší cestou k bezuhlíko-
vému letu je kapalný čpavek. 
Tvrdí start-up Aviation H2 
Australský start-up Aviation H2 uvádí, že 
po tříměsíční studii proveditelnosti do-
spěl k závěru, že použití kapalného 
čpavku v turbovrtulovém motoru je “nej-
lepší cestou k bezuhlíkovému letu”. Spo-
lečnost, která o sobě tvrdí, že má tým . . . 
Datum: 8.5.2022                      ) více na www.volty.cz
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Přístroje pro testy elektrotechniky
 Ruční trysky Tester 
IPX3 až IPX6 žhavou smyčkou 

Požární bezpečnost 
IEC60695-2 část10, 

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

teplota do 960°C,  
automatický pohyb

Prachové komory

Rázová 
kladiva

Zkušební prsty

Testy odolnosti výrobku proti 
vniknutí vody  
IEC 60529 : IPX3, IPX4, IPX4K, JIS 
D 0203 R1, R2, S1, S2  
Oscilační ramena do R600, 
mimo komoru do R1600 

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

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

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

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

mastek, Arizona prach, 
Portlandský cement 

Pracovní objem 1-3 m3 

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

LABIMEX CZ, s.r.o. 
Počernická 96, 108 00 PRAHA 10, tel: +420 241 740 120,   
+420 602 366 407 a +420 727 835 669, e-mail: info@labimex.cz www.labimexcz.cz 

LABIMEX CZ

Stanovení odolnosti 
izolantů na průchod 

povrchových proudů 
IEC 60112 

 
Metoda CTI a PTI 

Model 600V a 1000V 

Tester plazivých proudů

Ostřikové komory

MSV Brno 2022 
hala F, stánek F-30
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Odklon od ruských energií? 
Ideálním nástrojem je foto-
voltaika, zaznělo od Evropské 
komise na Solární konferenci 
Ideální náhradu za ruský plyn a ropu 
představuje solární energetika, která Ev-
ropě výrazně pomůže zajistit si energetic-
kou bezpečnost, uvedla eurokomisařka 
pro energetiku Kadri Simson . . . 
Datum: 27.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Robotizace stavebnictví  
v praxi. Silniční frézu v Třebíči 
pomůže řídit BIM 
Silniční fréza, která pracuje automaticky a 
je řízena pomocí informací z Digitálního 
modelu stavby (DiMS). To je další z mož-
ností, jak může využití metody BIM zefek-
tivnit a zlepšit práci stavařů. Robotická 
fréza totiž může pracovat mnohem . . . 
Datum: 31.5.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

V Americe vznikne největší 
bioreaktor na “pěstování” 
masa na světě. Má být lev-
nější, zdravější a ekologičtější 
Ve Spojených státech se připravuje vý-
stavba největšího zařízení na světě na vý-
robu masa neživočišného původu. 
Živočišná výroba má na svědomí 14,5 % 
emisí uhlíku, konkrérně 7 miliard tun . . . 
Datum: 28.5.2022                      ) více na www.volty.cz

GM1 – Panasonic synchronizo-
vaně řídí až 32 os servomotorů 
Díky až 32osému synchronizovanému ří-
zení točivého momentu nabízí GM1 kom-
paktní řešení pro náročné aplikace řízení 
pohybu. Panasonic Industry představuje 
první řídicí jednotku pohybu a zařazuje ji 
do svého automatizačního portfolia. GM1 
je kompaktní řídicí systém ve kterém . . . 
Datum: 30.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektrotechnická výstava 
Volty.cz v ostravském Trojhalí 
bude od 20. do 22. září 2022 
Už letos na podzim bude ostravské Troj-
halí hostit na ploše pěti tisíc metrů čtve-
rečních elektrotechnickou výstavu, které 
se zúčastní mnoho vystavovatelů z celé 
České republiky, Slovenska a Polska. Vstup 
pro všechny návštěvníky je zdarma . . . 
Datum: 25.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Studenti VUT představili 
letoš ní formuli. Stavbu Dra-
gona e2 brzdila krize v doda-
vatelských řetězcích 
Od návrhu až po hotový monopost 
schopný vyrazit na závodní okruh: za 
devět měsíců zvládli studenti VUT přivést 
na svět elektrickou formuli Dragon e2. 
Soutěžit s ní budou v celosvětovém . . . 
Datum: 27.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Situace je vážná,  
nikoli však zoufalá 
Tato slova zazněla na letošní konferenci 
Dny teplárenství a energetiky z úst Mirka 
Topolánka, předsedy Teplárenského sdru-
žení České republiky. V rámci dvou dnů 
nebylo snad jediné téma, kterého by se 
současná válka na Ukrajině nedotkla. Mu-
síme hledat a najít řešení – bylo sdělení . . . 
Datum: 24.2.2022                      ) více na www.volty.cz

Kabelové vodicí kladky: 
snadné odvíjení kabelů  
v problematických místech 
Při práci s kabely, zejména při tažení 
nebo protahování, potřebujeme zajistit 
ochranu nejen samotného kabelu před 
poškozením, ale také okolí, v němž s ka-
bely pracujeme. Navíc je mnohdy složité 
pracovat s těžkými kabely, které svojí . . . 
Datum: 26.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Téměř 40% účinnost: Vědci 
překonali rekord v nejvyšší 
účinnosti solárního článku 
Tým vědců z Národní laboratoře pro ob-
novitelnou energii (NREL – National Re-
newable Energy Laboratory) amerického 
ministerstva energetiky vytvořil solární 
článek s rekordní účinností 39,5 % při 
běžném slunečním osvětlení, čímž . . . 
Datum: 21.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Nabití 60 % za necelých  
6 minut. Nová Li-Ion baterie 
Týmu vědců z několika čínských institucí 
se podařilo zvýšit rychlost nabíjení li-
thium-iontové baterie přidáním mědě-
ného povlaku a nanodrátků na její 
anodu, aby se zlepšilo její uspořádání. Je-
jich studie byla zveřejněna v časopise Sci-
ence Advances. To je pro vědce . . . 
Datum: 22.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Rychlé a spolehlivé značení 
elektrických kabelů během 
výstavby datového centra 
Společnost Brand/Besamandla potřebo-
vala rychlé a spolehlivé řešení identifikace 
kabelů, aby byla schopna udržet termín 
pro výstavbu datového centra v Kapském 
městě. Řešení muselo být snadno použi-
telné a dostupné ve škále barev . . . 
Datum: 23.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Letošní šestý ročník konfe-
rence Solární energie a aku-
mulace proběhne už pozíří 
Česká i evropská energetika se překotně 
proměňují. Cenové šoky u energetických 
komodit, ruská invaze na Ukrajinu i po-
kračující snaha o dekarbonizaci výroby 
zvyšují tlak na rychlou a zásadní pře-
měnu energetického trhu . . . 
Datum: 24.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Počet dobíjecích stanic v 
Česku se blíží tisícovce. Stan-
dardních čerpaček s benzí-
nem a naftou je třikrát více 
Aktuální evidence Ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO) potvrzuje enormní růst 
počtu dobíjecích stanic. Statistiky však 
zřejmě nestíhají reflektovat aktuální . . . 
Datum:19.5.2022                      ) více na www.volty.cz

Jak efektivně stínit 
V současnosti je jedním z klíčových 
aspektů energetické efektivity budov 
správné stínění přímého slunečního zá-
ření. ČVUT UCEEB se proto ve spolupráci 
se společností ZEBR v rámci svého vý-
zkumu zabývá novými možnostmi v této 
oblasti. Společné projekty Exteriérový za-
stiňovací systém s integrovanými . . . 
Datum: 20.5.2022                      ) více na www.volty.cz
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ČVUT připravuje zdravá okna 
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT provádí pro společnost 
WINDOW HOLDING pokusy s cílem pro-
věřit stavebně-fyzikální vlastnosti velko-
rozměrových vzorků zabudovaných oken 
a na jejich základě navrhnout jejich opti-
mální řešení. Okna zabudovaná v kon-
strukci mají široký dopad na výslednou . . . 
Datum: 3.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Senzory budoucnosti STEINEL 
pro chytré budovy 
Při vývoji True Presence® zdokonalil STEI-
NEL detekci přítomnosti a ohlašuje nový 
věk technologie senzorů budov. True Pre-
sence® se tak stává plně funkčním detek-
torem skutečné přítomnosti člověka. 
Pomocí revo luční technologie založené 
na nejlepších vysokofrekvenčních . . . 
Datum: 9.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Elon Musk: Vraťte se  
do kanceláří nebo běžte  
předstírat práci jinam 
Podle e-mailu zaslaného zaměstnancům, 
jehož původní znění je zveřejněno níže, 
požádal šéf společnosti Tesla Elon Musk 
své zaměstnance, aby se vrátili do kance-
láří na plný úvazek, nebo aby společnost 
opustili . . . 
Datum: 3.6.2022                      ) více na www.volty.cz

10 věcí, co jste o Marsu 
(možná) nevěděli 
Náš nejbližší planetární souputník Mars 
byl odjakživa pro lidstvo velice přitažlivé 
téma. Před 83 lety, v neděli 30. října 1938, 
kdy byla živě odvysílaná – jako Hallowe-
enská epizoda v rozhlasové síti americké 
stanice CBS – epizoda z románu Válka 
světů, způsobila u amerického . . . 
Datum: 10.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Mikroelektrárna WAVE stála  
u zrození opavské Venuše 
Obce na Opavsku v souladu se strategií 
VENUS (Vizí energeticky úsporného regi-
onu) založily komunitní energetické spo-
lečenství ENERKOM s cílem vyrábět 
elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů a 
dodávat je domácnostem, veřejným bu-
dovám i firmám v sousedství . . . 
Datum: 4.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Stane se Česko  
energetickou velmocí? 
Česko je čistým vývozcem elektřiny s pře-
bytkem energetického výkonu, což vede 
mnohé lidi k myšlence, že je to potenciál 
být energetickou velmocí a jen Evropská 
unie nám brání se tohoto postavení do-
moci. To nebyla pravda ani před ukrajin-
skou válkou – a i když karty ještě nejsou . . . 
Datum: 11.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Energetická burza – prokletí 
nebo šance? 
Dramaticky rostoucí ceny energie vzbu-
zují kritiku a někteří lidé za neradostnou 
situaci viní takzvanou evropskou energe-
tickou burzu sídlící v zahraničí. Zdaleka to 
nejsou jenom laici; v tomto duchu se do 
médií ozývají i některé organizace, které 
mají k energiím a nebo obchodování . . . 
Datum: 12.6.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Světelná sauna od ČVUT  
pomůže léčit duševní potíže 
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT ve spolupráci s Národ-
ním ústavem duševního zdraví a 
společností Spectrasol vyvíjí fototerapeu-
tické pomůcky pro prevenci i podporu 
léčby pacientů s afektivními poruchami. 
Jako první byl dokončen funkční . . . 
Datum: 5.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Panasonic  
– více jak sto let vývoje 
Je tomu již více jak sto let, co Konosuke 
Matsushita založil společnost Panasonic 
(7. března 1918). Nejdříve zdokonalil zá-
suvku a pak následovala dvojitá objímka, 
která umožnila napájet světla a další spo-
třebiče z jediného zdroje. V dnešní době 
se jeho prvotní vynálezy mohou zdát . . . 
Datum: 7.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Chytrý vozík Qaddy®  
ulehčí práci s kabely 
Unikátní bubnový vozík pomáhá s trans-
portem nízkonapěťových kabelů a výrazně 
usnadňuje elektrikářům a instalatérům 
jejich každodenní práci. Seznamte se s 
Qaddy, který letos slaví v České republice 
již 5. narozeniny. Bubnový vozík Qaddy 
představený společností NKT v roce . . . 
Datum: 8.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Turecko chce se společnosti 
Rolls-Royce spolupracovat na 
motoru pro letoun TF-X 
Turecko chce se společnosti Rolls-Royce 
uzavřít dohodu o společné výrobě mo-
toru pro domácí stíhací letoun TF-X. Dva 
zástupci turecké armády minulý měsíc 
navštívili Spojené království za účelem 
jednání o této spolupráci. Turecko nyní . . . 
Datum: 2.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Nabíječka sdružující v sobě 
napájecí zdroj napětí i nabíječ 
baterií 2 v 1 
Pro splnění požadavků rostoucího počtu 
aplikací vyžadujících kombinované napá-
jecí jednotky přichází taiwanský výrobce 
MEAN WELL s novou řadou NPP sdružu-
jící v sobě napájecí zdroj napětí i nabíječ 
baterií 2 v 1. Předností NPP modelů . . . 
Datum: 6.6.2022                      ) více na www.volty.cz

5 důvodů, proč je záložní 
zdroj UPS nutností 
Nepřerušovaný a nerušený zdroj elek-
trické energie je klíčový pro všechny ob-
lasti průmyslu, zdravotnictví či 
domácnosti a jeho nezbytnost jsme za-
měnili v dnešní době za samozřejmost. 
Jeho potřeba však nikdy nebyla zásad-
nější. Budovy, služby a procesy . . . 
Datum: 1.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Profinet umožňuje komuni-
kaci v reálném čase v 5G síti 
Společnost Siemens představuje přenos 
Profinet IO paketů prostřednictvím pri-
vátní sítě 5G. Ta umožňuje přenášet data 
v reálném čase v případě průmyslových 
aplikací. To vše je možné díky přenosové 
technologii VXLAN (Virtual Extensible LAN) 
ve směrovačích a bezpečnostních . . . 
Datum: 2.6.2022                      ) více na www.volty.cz
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LAPP s bezolovnatým  
portfoliem SKINDICHT® 
Téměř před dvěma lety představila tato 
světová jednička na trhu integrovaných 
řešení v oblasti kabelové a spojovací 
techniky první kabelové vývodky SKIN-
TOP® z bezolovnaté mosazi na světě. 
Cílem společnosti LAPP je nabízet svým 
zákazníkům udržitelné a na . . . 
Datum: 17.6.2022                      ) více na www.volty.cz
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Chraňte se proti výpadkům 
elektřiny pomocí UPS 
Blíží se léto, tedy i sezóna bouřek, a to 
znamená zvýšenou potřebu chránit svoji 
elektroniku proti přepětí a výpadku elek-
třiny. Využít můžete přepěťové ochrany a 
záložní zdroje od společnosti Eaton, která 
nabízí mnoho řešení pro firmy i domácnosti. 
Předcházet zničení drahého vybavení . . . 
Datum: 16.6.2022                      ) více na www.volty.cz

S bezpečností chytrých  
elektroměrů pomůžou  
elektrotechnici z VUT 
Společnosti distribuující elektřinu musí 
do roku 2027 nainstalovat chytré elektro-
měry všem zákazníkům, jejichž roční spo-
třeba přesahuje 6 MWh. Pro ČR to předsta- 
vuje asi 1 milion nových zařízení, která 
umožňují mj. vzdálené sledování . . . 
Datum: 19.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Inovativní robotické systémy 
automatizují paletizaci vajec 
Hlavní cílovou skupinou společnosti 
Meggson v nizozemském Ede jsou velké 
chovy nosnic. Vždyť přemístit takových 
třicet, padesát nebo dokonce sto tisíc sle-
pičích vajec za hodinu, aniž by se některé 
z nich rozbilo, je stejně složité jako fy-
zicky náročné . . . 
Datum: 16.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Kubánci přecházejí  
z amerických veteránů rovnou 
do elektrických aut 
Po kubánské revoluci bylo zavedeno 
americké embargo a Castro zakázal 
dovoz amerických automobilů a mecha-
nických dílů. Proto je dnes Kuba taková, 
jaká je – v podstatě živé muzeum klasic-
kých automobilů. Staré americké . . . 
Datum: 20.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Nové výrobky v digitálním 
standardu IO-Link od Stego 
Tento komunikační standard je stále více 
přijímán ve stále větším počtu aplikací, 
protože tato komunikační technologie, 
nezávislá na zařízení, umožňuje inova-
tivní řešení v oblasti snímačů, senzorů, 
rozbočovačů a rozhraní. Podporuje glo-
bální dostupnost dat a informací . . . 
Datum: 20.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Brněnské elektronové mikro-
skopii se nadále daří. Thermo 
Fisher Scientific hlásí rekordní 
tržby i růst počtu zaměstnanců 
Jihomoravská metropole bývá mnohdy 
označována jako “hlavní město elektro-
nové mikroskopie”. Naráží se tím na fakt, 
že v Brně sídlí hned tři výrobci elektrono-
vých mikroskopů, jejichž společná . . . 
Datum: 21.6.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Na Elona Muska byly během 
24 hodin podány dvě žaloby 
Elon Musk byl v posledních 24 hodinách 
žalován hned dvakrát. Jednou v New 
Yorku a podruhé v Texasu. Šéf dvou slav-
ných firem – Tesla a SpaceX – se často do-
stává do potíží, především svými 
komentáři na Twitteru, kolem kterého 
také udělal dost velký humbuk . . . 
Datum: 17.6.2022                      ) více na www.volty.cz

ČEZ se stane jediným vlastní-
kem české firmy z oblasti  
jaderné energetiky Škoda JS 
Podle včerejší tiskové zprávy skupiny ČEZ 
se změní změní majitel tradiční české firmy 
z oblasti jaderné energetiky Škoda JS. No -
vým a zároveň jediným vlastníkem bude 
právě energetická skupina ČEZ. Vyřeší tak 
problematiku svého významného . . . 
Datum: 18.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Aramco plánuje obrovské 
větrné a solární energie a  
k tomu 2 mil. tun modrého H2 
Saúdskoarabský ropný gigant Aramco si 
stanovil cíl dosáhnout do roku 2035 vý-
konu 12 GW u solárních a větrných elekt-
ráren a do roku 2030 vyrobit 1,93 milionu 
tun modrého vodíku vyrobeného z fosil-
ního plynu . . . 
Datum: 19.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Dny rozváděčů jsou sečteny. 
Představujeme vám Vario-X 
Společnost Murrelektronik rozšiřuje svoje 
produktové portfolio a představuje vám 
inovativní novinku – Vario-X. Jedná se o 
první automatizační platformu, která při-
náší senzory a akční členy do terénu bez 
rozváděčů a decentralizovaně. Navíc díky 
digitálnímu dvojčeti šetříte nejen . . . 
Datum: 14.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Autonomní vozidla, robotičtí 
kurýři. Řešení pro městskou 
dopravu budoucnosti před-
staví Future City Tech 2022 
Zajímá Vás, jak budou vypadat města bu-
doucnosti? Jak zajistíme, aby byl život v 
nich v souladu s konceptem udržitel-
nosti? Pak Vás zveme na jedinečnou akci 
nazvanou Future City Tech 2022 . . . 
Datum: 18.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Osobní strážce pro elektrické 
obvody a zařízení 
Nějaký čas je již na českém trhu unikátní 
patentovaný elektrický přístroj a to velmi 
univerzální signalizátor z dílny vývojářů 
společnosti BONEGA. Je to monitorovací 
zařízení napájené z běžné elektrorozvodné 
sítě (bez potřeby mít záložní baterii), které 
reaguje na změny fyzikálních veličin . . . 
Datum: 13.6.2022                      ) více na www.volty.cz

ELS62 je nový IoT modul  
od společnosti Thales 
Současnou turbulentní situaci na trhu 
komponent řeší celosvětový výrobce mo-
dulů společnost Thales novinkou ve svém 
portfoliu. Představuje modul Cinterion 
ELS62, který poskytuje vylepšené zabez-
pečení a konektivitu pro IoT projekty a 
zároveň spolehlivý přenos a zpracování . . . 
Datum: 15.6.2022                      ) více na www.volty.cz
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Termokamery testo  
– efektivní nástroj pro de -
tekci tepelných anomálií 
Nový model termokamery testo 883 
umožňuje měřit a vizualizovat všechny 
požadavky pro servisní údržbu, napří-
klad: 

• Elektrotermografie - rozvaděčů, rozvodů, 
fotovoltaiky 

• Stavební termografie - tepelné mosty, 
kontrola zateplení budov a skladů 

• Instalatérská termografie - podlahové 
vytápění, otopné soustavy 

• Strojní termografie - ložiska pohonů,  
válečky dopravníků 

• Průmyslová termografie - 
horkovody a rozvody páry 

 

Využití v praxi 
• Včasné rozpoznání závad, 

zabránění ztrátám na vý-
nosu 

• Zvýšení provozní bezpeč-
nosti, prevence nebezpečí 
požáru, ochrana před po-
žárem, rychlejší a bezpeč-
nější inspekce 

• Ověřování účinnosti zaří-
zení a technologií 

• Rozpoznání horkých bodů, modulů běží -
cích naprázdno, zkratů, delaminací, pras -
klých článků, zkorodovaných a 
uvolněných kontaktů, přehřátí rozvod-
ných krabic 

• Kontrola spojů v rozvaděčích a vedení 
• Vytváření přidané hodnoty pro solární 

instalatéry a pro provozovatele solárních 
zařízení 

Elektro přístroje testo  
– pro montážní firmy 
Testo představuje revoluční měření elek-
trických veličin s průkopnickými měřicími 
přístroji. Díky unikátní technologii můžete 
měřit proud, napětí a mnoho dalších elek-
trických veličin snadněji a spolehlivěji než 
kdykoliv předtím: 
• Zkoušečky napětí a proudu - Klešťové 

multimetry - Digitální multimetry -  
Bezkontaktní indikátor napětí 

 
Technické výhody 
• Digitální multimetry s automatickým 

rozpoznáváním měřené veličiny 
• Klešťové multimetry s unikátním sklop-

ným mechanismem pro snadnou mani-
pulaci 

• Zkoušečky napětí s viditelností LED ze tří 
stran a výměnnými hroty 

• Bezdrátový přenos naměřených hodnot 
přes Bluetooth do termokamery nové 
Testo 871s / 872s / 883 

• Propojení s chytrým telefonem / table-
tem pomocí aplikace testo Smart Probes 
App  

Chytré sondy testo  
– pro měření  
neelektrických veličin  
Kompaktní profesionální měřicí přístroje 
jsou ideální pro všechna použití u chla-
zení, klimatizací, vytápění a ventilací a je 
možné je ovládat pomocí aplikace testo 
Smart App přímo z vašeho vlastního chyt-
rého telefonu nebo tabletu. 

Chytré sondy Testo umožňují mobil-
nější a snadnější měření: 
• Teploty - Tlaku -  Podtlaku - Vlhkosti - 

Rychlosti proudění vzduchu 

Technické výhody 
• Bezdrátové ovládání a čtení naměřených 

hodnot na chytrém telefonu nebo ta-
bletu ze vzdálenosti až 100 metrů 

• Bluetooth připojení a zobrazení 6 sond 
měřených hodnot 

• Rychle zobrazené změny naměřených 
hodnot v grafu nebo v tabulce 

• Předuložené profily měření vás prove-
dou různými způsoby použití 

• Údaje o zákaznících a body měření je 
možné ukládat a spravovat v aplikaci 

• Protokoly naměřených dat je možné do-
plnit obrázky a soubory. Další výhodou 
je možnost okamžitého odeslání proto-
kolu ve formátu PDF nebo v Excelu, 
nebo také možnost přenesení do počíta-
čového softwaru pro správu dat.  

Výhody měřicích  
přístrojů testo: 
• Servisní zázemí a náhradní díly přímo  

z Německa 
• Pravidelná kalibrace a technická pod-

pora v České i Slovenské republice 
• Školení techniků 
• Německá kvalita

ZAM - SERVIS s.r.o. 
Křišťanova 1116/14,  

702 00 Ostrava - Přívoz 
tel.: 733 187 042 

 e-mail: sido@zam.cz 
www.zam.cz
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CSG Aerospace představila  
řešení začleňující drony  
do přepravy 
Na prestižní akci World ATM Congress v 
Madridu došlo ve středu 22. června ke 
slavnostnímu představení CSG Unman-
ned. Jedná se o otevřené řešení, které za-
jišťuje bezpečný provoz bezpilotních 
prostředků ve vzdušném prostoru . . . 
Datum: 23.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Unikátní levné řešení od VUT 
pomůže od plísní v domech. 
Má překlenout dobu, než na 
zateplení majitelé našetří 
Zbavit se plísně na stěnách pomocí oby-
čejného hliníkového plechu. S tímto jed-
noduchým, leč velmi účinným řešením, 
přišel Miloš Kalousek z Fakulty stavební 
VUT. Na řešení, které rozvede . . . 
Datum: 27.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Nový stejnosměrný kabel od 
společnosti LAPP pomáhá 
průmyslu šetřit energii 
Náklady na energie rychle rostou a prů-
myslové firmy si stále častěji kladou 
otázku, kde je ještě možné hledat úspory. 
Jedním z řešení by mohl být důsledný 
přechod na stejnosměrný proud. Inteli-
gentní síť pro průmysl založená na . . . 
Datum: 24.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Když se řekne punčoška… 
Představte si, že protáhnete pero 100 m 
dlouhou chráničkou až k místu, kde v pří-
kopu leží cívka s kabelem, který se má 
vtáhnout dovnitř. Jak upevníte tlustý a 
tuhý kabel k peru, které má na konci jen 
malé očko? Nejsnazší je použít kabelovou 
punčošku, která je vyrobena z dvojitého 
nerezového opletení. Opletení je . . . 
Datum: 28.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Vytvoření umělé inteligence, 
která se chová lidštěji 
Zcela odlišný přístup udržení plazmatu v 
patřičných mezích však nabídla společ-
nost Zap Energy. Místo drahých magne-
tických cívek a stínicích materiálů 
používaných v tokamacích využívá elek-
tromagnetické pole. S tím rozdílem, že 
elektromagnetické pole při fúzi . . . 
Datum: 25.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Klimatizace mohou být v létě 
příčinou lokálních výpadků 
proudu. Spotřebovávají stále 
více energie 
Ještě před deseti lety byly klimatizace v 
ČR vymožeností. V posledních letech si je 
však s horkými léty pořizuje stále více do-
mácností a firem. Staví se mnoho moder-
ních kancelářských budov . . . 
Datum: 29.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Rok 2035: Ukončení prodeje 
spalovacích motorů.  
EU se včera shodla 
Evropská unie včera schválila plán na 
ukončení prodeje vozidel se spalovacími 
motory v Evropě do roku 2035. Opatření, 
které bylo poprvé navrženo v červenci 
2021, bude znamenat faktické zastavení 
prodeje benzinových a naftových . . . 
Datum: 30.6.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Němci se vracejí k uhlí.  
S ruským plynem jim to nevyšlo 
Německo se uchyluje k zoufalým opatře-
ním, aby si udrželo své rozsáhlé průmys-
lové parky v provozu, a obrací se ke 
špinavým palivům, i když to znamená ná-
růst emisí uhlíku. Až o šedesát procent 
omezila ruská státní firma Gazprom do-
dávky zemního plynu do Německa . . . 
Datum: 25.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Největší hybridní loď s baterií 
11,5 MWh vypluje za dva roky 
Dvousetmetrová hybridní loď Saint-Malo 
společnosti Brittany Ferries by už v roce 
2024 měla být nasazena na pravidelné 
lince mezi Velkou Británií a Francií, uvádí 
se v tiskové zprávě společnosti Brittany 
Ferries zveřejněné tento týden. Plavba na 
trase dlouhých 320 km) trvá . . . 
Datum: 26.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Eaton rozšíří spolupráci  
s Microsoftem na technologii 
UPS pro stabilizaci sítě 
Společnost Eaton zabývající se inteligent-
ním řízením napájení oznámila, že rozšíří 
svou spolupráci se společností Microsoft 
s cílem urychlit adopci své technologie 
UPS v klíčových segmentech po celém 
světě. Expanze je součástí . . . 
Datum: 27.6.2022                      ) více na www.volty.cz

První západoafrická hydro-so-
lární elektrárna v Ghaně 
V lednu byla v Ghaně s technickou podpo-
rou americké agentury pro mezinárodní 
rozvoj (USAID) a Národní laboratoře pro 
obnovitelné zdroje energie (NREL) uvede -
na do provozu první západoafrická hydro-
solární elektrárna. Jakmile bude spuštěna 
plná kapacita této hydro-solární . . . 
Datum: 22.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Brno a FEKT budou spolupraco -
vat na výzkumu poruch spánku 
Brněnští radní schválili podpis Memo-
randa o spolupráci mezi městem Brnem  
a Vysokým učením technickým v Brně na 
využití inovativního nástroje Intelligent 
Monitoring Tool. Tento nástroj dokáže  
z aktigrafických dat naměřených během 
spánku identifikovat poruchy spánku . . . 
Datum: 26.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Nová výrobní hala v Drásově 
umožní vyrábět velké statory 
a rotory o hmotnosti až 70 tun 
V pátek 17. června 2022 proběhlo v prosto -
rách výrobního závodu Siemens Electric 
Machines Drásov slavnostní otevření nově 
postavené výrobní haly těžké navijárny. 
Hala 2 100 m2 umožní vyrábět velké sta-
tory a rotory o hmotnosti až 70 tun . . . 
Datum: 21.6.2022                      ) více na www.volty.cz

Pentagon si od Lockheed 
Martin objednal GridStar 
Flow – systém pro dlouho-
dobé skladování energie 
Americké ministerstvo obrany zadalo 
společnosti Lockheed Martin zakázku na 
výstavbu prvního megawattového sy-
stému pro dlouhodobé skladování . . . 
Datum: 23.6.2022                      ) více na www.volty.cz
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Smart LED Lighting s.r.o. 
Josefa Suka 1756, 73801 Frýdek-Místek 
tel.: 608 577 376 
e-mail: info@b-smart.cz 
www.smartledlighting.cz

Chytré světlo 
Příprava světla pro chytré  
systémy nebo autonomní 

ovládání 

Zdravé světlo 
Je více aspektů světla, které 

ovlivňují řízení biorytmů, ale 
i psychickou pohodu.  

Proto je potřeba světlo navr-
hovat a přizpůsobit poža-

davkům a potřebám člověka 

Světla na míru 
Výroba, úpravy a návrhy 

osvětlení 

Návrhy a realizace 
osvětlení na míru  

Komerční prostory, kance-
láře, pracovní prostory,  

domácnosti, zahrady atd.
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Změna hry: Norská ropa  
do Evropy a ruská s velkou 
slevou do Asie 
V minulosti společnost Equinor posílala 
většinu své produkce ropy do Asie. To se 
teď radikálně mění. Jejím prvořadým 
partnerem je nyní Evropa kam přesměro-
vala své dlouhodobé dodávky z asijského 
kontinentu. Ten však bez ropy . . . 
Datum: 2.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Zní to neuvěřitelně,  
ale bicykl s dvěma zadními 
půlkoly skutečně jezdí 
Jak ukazuje video ukrajinského inženýra 
Sergeje Gordieieva, nebo-li "The Q", tak 
jeho poněkud podivný bicykl s jedním 
kolem vpředu a dvěma půlkoly vzadu 
skutečně funguje! Zdá se, že Gordiejeva 
baví vyrábět podivná kola - v minulosti . . . 
Datum: 6.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Stratosférický balon vynese 
teleskop od NASA  
40 km nad Antarktidu 
V rámci svého vědeckého balónového 
programu NASA každoročně vypustí do 
zemské atmosféry 10-15 balónových 
misí. Pro nadcházející misi NASA použije 
balon o velikosti fotbalového hřiště, který 
vynese obří teleskop se zrcadly . . . 
Datum: 3.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Obnovitelné zdroje žádají 
mnohem lepší baterie 
Díky rozmachu obnovitelných zdrojů 
energie není v současné době limitujícím 
faktorem energetické revoluce ani tak 
dodávka energie, jako její skladování.  
K delšímu nabíjení automobilů, elektro-
kol a zařízení jsou zapotřebí čistší a eko-
logičtější baterie . . . 
Datum: 6.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Lightyear: 70 km denně jen  
na solární panely integrované 
v automobilech. Ale jen  
ve Španělsku a jižní Itálii 
Startupy i velké automobilky začínají do 
svých elektromobilů montovat solární 
panely, což je doplněk, který prodlužuje 
dojezd vozů, i když perpetuum mobile 
zůstává pouhým snem. Zatímco se vůz . . . 
Datum: 3.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Odborníci z FAST testují  
energopiloty – zajistí statiku  
i chlazení budov 
Energie země může sloužit jako obnovi-
telný zdroj tepla a chladu. A to díky své 
celoročně stabilní teplotě. Postarají se o 
to energopiloty – tepelně aktivované zá-
kladové piloty, které se nacházejí pod 
stavbami a zajišťují statiku budov . . . 
Datum: 7.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Měřicí přístroje Bender  
pro monitorování uzlového  
odporníku (NGR) 
Uzlový odporník (NGR, Neutral Ground 
Rezistor) je klíčovým prvkem distribuč-
ních sítí s odporovým uzemněním uzlu. 
Odporníky se instalují mezi uzel vinutí 
transformátoru a zem a slouží k omezení 
poruchového proudu v síti do . . . 
Datum: 7.7.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Norští těžaři chtějí přidat.  
Od zítřka stávkují 
Norsko je země s jednou z nejnižších in-
flací (6%) na světě. Přesto je právě tohle 
důvodem pro zaměstnance norského 
energetického sektoru jít od zítřka do 
stávky. Podle Norského sdružení pro ropu 
a zemní plyn by stávka mohla snížit pro-
dukci plynu v zemi o 13 % . . . 
Datum: 4.7.2022                      ) více na www.volty.cz

20 GWh vodní baterie  
ve Švýcarsku je v provozu 
Může uložit pětkrát větší množství ener-
gie než naše známá přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku. 
Jedná se o vodní baterii ve Švýcarsku, 
která je se svou kapacitou 20 milionů kWh 
schopna uskladnit elektřinu odpovídající 
400 000 baterií do elektromobilů . . . 
Datum: 5.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Moskva potřebuje nové záka-
zníky. Indie a Čína tak kupuje 
ruské uhlí s výraznou slevou 
Navzdory odvážným slibům řešit klima-
tickou krizi se Čína nyní soustředí na vy-
vedení své ekonomiky z útlumu způso- 
beným často až drakonickými protikoro-
navirovými opatřeními a potřebuje uhlí 
pro pohon elektráren a výrobu oceli . . . 
Datum: 5.7.2022                      ) více na www.volty.cz

VW před prázdninami zkrátil 
u Touranu na CNG dojezd na 
100 km. Svolávačka o letních 
dovolených nepotěší 
Mnozí majitelé vozů VW Touran s poho-
nem na CNG dostali minulý týden dopo-
ručený dopis od společnosti Porsche 
Česká republika, dovozce automobilů ze 
skupiny Volkswagen Group . . . 
Datum: 1.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Speciální tribometr na míru 
vyrobili brněnští vědci  
pro japonskou firmu 
Unikátní optický tribometr kombinující 
dvě různé metody měření vznikl pod ru-
kama odborníků z Fakulty strojního inže-
nýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská 
firma zabývající se vývojem maziv. Podo-
bný přístroj není žádný komerční . . . 
Datum: 4.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Nenaleťte kyberzločincům  
– 6 bezpečnostních tipů 
Stále více lidí nedává svůj počítač, tablet 
nebo mobilní telefon z ruky ani na dovo-
lené. Kyberzločinci si ale volno neberou,  
i na cestách je proto potřeba dávat pozor 
na bezpečnost dat i elektronických zaří-
zení. Pokud se vám dovolená nemá pro-
dražit o ztráty způsobené nenechavci . . . 
Datum: 1.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Minority Report v praxi?  
Průlomový algoritmus prý  
dokáže předpovědět zločiny 
na týden dopředu 
Vědci z Chicagské univerzity vyvinuli al-
goritmus, který až nápadně připomíná 
slavný film s Tomem Cruisem Minority 
Report. Dokáže totiž předpovědět krimi-
nalitu v městských oblastech až týden . . . 
Datum: 2.7.2022                      ) více na www.volty.cz
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MHD budoucnosti: autobusy 
na biometan, tramvaje ještě 
bezpečnější 
Moderní metropole včetně řady měst v 
České republice směřují k bezemisní, 
tedy zelené dopravě, která nejenom šetří 
životní prostředí a snižuje hlučnost i zatí-
žení automobilovou dopravou, ale 
především spoří městskému rozpočtu . . . 
Datum: 10.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Mikrovlny účinně extrahují 
Mn a Zn z použitých baterií 
Vědci z japonské univerzity Ritsumeikan 
přicházejí s myšlenkou distribuovaného 
recyklačního systému, který využívá mi-
krovlnný ohřev k extrakci kovů ze starých 
alkalických baterií. Distribuované recy-
klační systémy zahrnující malá recyklační 
zařízení nabízejí udržitelnou alternativu . . . 
Datum: 14.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Jeden z největších pobřežních 
zdrojů energie v Evropě bude 
v Kielu 
Německá společnost SEEHAFEN KIEL 
GmbH & Co. KG si u koncernu Siemens 
AG zadala výstavbu dalších dvou pobřež-
ních pobřežních řešení pro elektrické na-
pájení SIHARBOR v kielském přístavu 
Ostuferhafen. Projekt, jehož celková . . . 
Datum: 11.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektrotechnická výstava v Os-
travě bude už za dva měsíce 
S letními prázdninami blížící se do své 
poloviny se zároveň přibližuje termín ko-
nání elektrotechnické výstavy v Ostravě, 
která je určená pro širokou veřejnost. Ta 
se už bude za dva měsíce konat v Trojhalí 
Karolina od 20. do 22. září. Vstup na vý-
stavu bude zcela zdarma . . . 
Datum: 15.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Systém přípojnic WÖHNER  
Efektivní řešení rozvodů  
nízkého napětí 
Ať už konstruujete nový rozváděč, nebo 
revitalizujete starší rozvodnu, jedním z 
úkonů, které je potřeba vyřešit, je způsob 
distribuce elektrické energie. Společnost 
Wöhner, která je předním leaderem ve 
vývoji a výrobě komponentů pro . . . 
Datum: 12.7.2022                      ) více na www.volty.cz

100kW laserový Iron Beam 
dokáže zničit letící raketu  
za méně než 4 dolary 
Laserový paprsek izraelské zbraně Iron 
Beam zaměřený po dobu pěti sekund na 
letící raketu jí dokáže v letu zneškodnit. 
Oproti perfektně fungujícímu, ale draž-
šímu Iron Domu, který se Izraeli osvědčil 
především na zneškodňování raket . . . 
Datum: 16.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Baterie fungující v extrémních 
teplech i mrazech 
Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu 
vyvinuli lithium-iontové baterie, které 
dobře fungují v mrazu i horku a přitom 
dokáží uchovat velké množství energie. 
Tohoto úspěchu dosáhli díky vývoji elek-
trolytu, který je nejen univerzální a od-
olný v širokém rozsahu teplot, ale . . . 
Datum: 17.7.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Příští topná sezóna bude  
finančně náročná. Vytápějte 
úsporně s chytrými  
termostaty tado° 
Topná sezóna sice skončila, ale přijde 
další a vzhledem k energetické krizi a ra-
zantnímu zvyšování cen bude i z finanč-
ního pohledu poměrně „tuhá“. Právě teď, 
kdy topení nevyužíváme, je nejlepší čas . . . 
Datum: 13.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Ceny paměťových čipů klesají 
z vysokých pandemických cen  
Ceny těchto paměťových čipů během 
pandemie prudce vzrostly v důsledku 
zvýšené poptávky po elektronických zaří-
zeních. Výsledkem byl jejich historický 
nedostatek, který vedl k dalšímu růstu 
cen a šťastným časům pro firmy vyrábě-
jící polovodiče. V loňském roce měli . . . 
Datum: 14.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Samomazné kloubové hlavy 
pro potravinářství – i s vyšším 
zatížením 
Pravidelné mazání kovových ložisek stojí 
čas a peníze a v potravinářském prů-
myslu zvyšuje i riziko kontaminace. Bez-
údržbová kloubová ložiska igubal jsou 
ekonomickou a bezpečnou alternativou. 
Specialista na pohyblivé triboplasty . . . 
Datum: 14.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Kanada pod dvojím tlakem. 
Ukrajina: Turbínu Rusům  
nevracejte. Německo: Vraťte 
turbínu Rusku 
Ve velice prekérní situaci se ocitla Ka-
nada, která v souladu se sankcemi za-
držuje ruskou turbínu do plynovodu 
Nord Stream 1. Německo ji vyzývá, aby ji 
vrátilo Rusku, protože se obává . . . 
Datum: 8.7.2022                      ) více na www.volty.cz

NASA zveřejnila úžasné 
snímky z vesmírného  
teleskopu Jamese Webba 
NASA zveřejnila první velmi ostré snímky 
pořízené teleskopem Jamese Webba, nej-
dražšího teleskopu postaveného touto 
americkou vesmírnou agenturou. NASA  
nabízí zájemcům o vesmír kompletní 
sadu prvních Webbových barevných. . . 
Datum: 13.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Společnost Megger je přední 
světový výrobce měřící techni -
ky již od pozdních let 19. stol. 
Při vývoji a následné výrobě je vždy kla-
den důraz na aktuálnost a spolehlivost 
měřící techniky. I proto se v poslední době 
společnost Megger zaměřila mimo jiné 
například na ucelení portfolia přístrojů 
pro revizi a údržbu fotovoltaických . . . 
Datum: 8.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Transformace energetiky  
se odehrává právě teď.  
Co od ní očekávat? 
V současné době se stále více lidí a firem 
zaměřuje na transformaci energetiky 
směrem k obnovitelným zdrojům a způ-
sobům, jak mohou optimalizovat výrobu, 
ukládání a dodávku energie. Pojďme na-
hlédnout na tuto problematiku . . . 
Datum: 9.7.2022                      ) více na www.volty.cz
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Nový hráč plánuje vybudovat 
portfolio větrných a solárních 
elektráren o výkonu v řádech 
gigawattů spolu s řešením pro 
skladování energie 
Včera zahájila činnost nová společnost 
Rezolv Energy jako nezávislý výrobce 
udržitelné energie. Firma byla založena . . . 
Datum: 21.7.2022                      ) více na www.volty.cz

RUNPOTEC RT 2008:  
sen každého elektrikáře 
Mechanická protahovací pistole RUNPO-
TEC RT 2008 v kombinaci s ocelovým 
perem je opravdovým snem každého 
elektrikáře. Kolikrát jste si už odřeli prsty 
nebo dokonce začali krvácet, když jste 
nasouvali protahovací pero do husího 
krku proti ostré hraně krabice? . . . 
Datum: 27.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Největší vertikální farma na 
světě vyrostla v Dubaji 
Elektrickou energii sice tato farma využívá 
ze sítě, která svým mixem složeným pře-
vážně ze zemního plynu a ropy není příliš 
ekologická, ale v budoucnu to její majite -
lé – Emirates a americká Crop One – chtějí 
změnit. Elektrickou energií mají v plánu 
čerpat převážně z fotovoltaických . . . 
Datum: 22.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Na chlazení záleží: Proč je CO2 
přirozená volba?  
K vyřazování látek poškozujících ozóno-
vou vrstvu (jedná se například o freony) 
dochází po celém světě v zájmu ochrany 
životního prostředí. Mezi nejúčinnější al-
ternativy za tyto škodlivé látky patří oxid 
uhličitý. Historie využívání CO2 pro účely 
chlazení se začala v Panasonic . . . 
Datum: 28.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Obchodní válka mezi USA  
a Mexikem kvůli energiím? 
Spojené státy ve středu zahájily ob-
chodní válku proti Mexiku a obvinily 
vládu prezidenta Andrése Manuela Ló-
peze Obradora ze zvýhodňování svých 
státních energetických a ropných společ-
ností na úkor amerických podniků. Ame-
ričané usilují o urovnání sporů v rámci . . . 
Datum: 23.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Kamera Brinno se v proudu 
času neztratí 
Dokáže jít vyloženě proti nám a jindy 
zase pracovat v náš prospěch. Pádí jako 
splašený, ale někdy se pro změnu vleče 
nekonečné hodiny. Ve skutečnosti však 
odměřuje zcela spravedlivě, bez rozdílu a 
úplně všem. Je tedy pouze na nás, jak s 
časem naložíme. V případě speciální . . . 
Datum: 29.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Ve vesnicích je hitem Osvět-
lení za korunu, obcím snižuje 
spotřebu elektřiny o 80 % 
Program Osvětlení za korunu, který na-
bízí společnost ČEZ Energetické služby z 
ČEZ ESCO, zaujal hlavně starosty malých 
vesnic, kteří chtěli pro své občany zmo-
dernizovat veřejně osvětlení, ušetřit na 
provozních nákladech a přitom . . . 
Datum: 30.7.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Účinná klimatizace šetrná  
k životnímu prostředí.  
Zajímavé řešení z Harvardu 
Vědci z katedry chemie a chemické biolo-
gie na Harvardu vyvinuli ekologicky še-
trný mechanismus umožňující chlazení v 
pevném stavu pomocí dvourozměrných 
perovskitů. Jejich výsledky jsou popsány 
v časopise Nature Communications . . . 
Datum: 24.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Proč vlastně chcete sbírat 
data? +5 dalších otázek, které 
si předtím rozmyslet 
Téma sběru dat z výrobních strojů nebylo 
nikdy aktuálnější než letos. Ať už vás k ně -
mu dotlačila energetická krize a potřeba 
sledovat spotřeby, požadavky zákazníků 
nebo mateřská firma, měli byste dobře 
promyslet několik základních otázek . . . 
Datum: 26.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Vrtulník na hašení požáru  
v Hřensku zapůjčí zbrojaři 
Holding Czechoslovak Group (CSG), který 
je známý především svými aktivitami ve 
zbrojařském průmyslu, vyšle na sever 
Čech kompletně vybavenou helikoptéru i 
s posádkou. Vypomůže s hašením lesního 
požáru v Českém Švýcarsku. Pomoc do-
stala na starost společnost European . . . 
Datum: 27.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Nízkonapěťový řídicí systém 
LVRSys™ - stavební kámen  
budoucnosti 
Nízkonapěťový řídicí systém LVRSys™ 
představuje cenově výhodnou alterna-
tivu rozšiřování vedení. Ekonomické vy-
užití se vyplatí ve všech nízkonapěťových 
sítích, ve kterých je dostatečná zkratová 
kapacita, ale jsou zde problémy se . . . 
Datum: 19.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Vhodná technika  
pro každou budovu 
Moderní technika budov umožňuje reali-
zaci kompletních energetických technic-
kých zařízení a inovativních 
elektronických řídicích a regulačních sy-
stémů. Se svým sortimentem, zaměře-
ným speciálně na technické vybavení, 
nabízí platforma Conrad Sourcing . . . 
Datum: 25.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Vysoce flexibilní ethernetový 
kabel s konstrukcí Fast Con-
nect od společnosti LAPP 
Na hannoverském veletrhu představila 
společnost Lapp nový vysoce flexibilní 
ethernetový kabel s připojením Fast Con-
nect ETHERLINE® Cat. 6A FD FC určený 
pro trvale pohyblivé použití v energetic-
kých řetězech a pro krátké přenosové . . . 
Datum: 18.7.2022                      ) více na www.volty.cz

Solární baterie za miliardu. 
Malina řeší obrovskou pop-
távku po fotovoltaice v ČR  
Firmy v České republice začínají čím dál 
častěji řešit nedostatek komponentů spo-
lečně se zvyšujícími se cenami surovin 
pro fotovoltaické elektrárny. Energetický 
Holding Malina, který bude generálním 
partnerem elektrotechnické výstavy . . . 
Datum: 20.7.2022                      ) více na www.volty.cz
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Cílem našich školení, kurzů a seminářů je 
zajistit komplexní servis zákonného tech-
nického vzdělávání pro firmy na  míru, 
včetně hlídání termínů a  přizpůsobení 
náplně výuky.  

Jako Centrum technického vzdělávání 
UNIT s.r.o. se specializujeme na vzdělá-
vání techniků, servisních či montážních 
pracovníků v oborech:  
- elektro,  
- plyn a tlak, 
- obsluha jeřábů, zdvihadel a vazačů,  
- obsluha manipulačních vozíků a ramp, 
- BOZP, PO  
- a mnoho dalších. 

„Od počátku jsme budovali firmu jako 
rodinnou a odbornou. Spolupracujeme 
s více než stovkou specialistů, spoluau-
torů zákonů či tvůrců norem. Kvalita od-
bornosti je u nás vždy na prvním místě, 
což platí obzvlášť v  technických profe-
sích,“ říká Blanka Tomíšková, zaklada-
telka společnosti.  

V roce 2015 jsme se sloučili s renomova-
ným vydavatelstvím elektrotechnické litera-
tury IN-EL, spol. s  r.o., které provozuje i 
poradenský systém pro elektrotechniky 
iiSEL. Tento krok umožnil ještě více rozšířit 
aktivity v oboru elektro. „Její název IN-EL 
nebyl zvolen náhodou - IN, to jsou infor-
mace, EL, to je elektrotechnika, společně in-
formace pro elektrotechniky. Informace, to 
byl, je a stále bude atribut velmi ceněný,“ 
zmiňuje Jan Lojkásek, jednatel společnosti. 

Firma UNIT má každý rok nějakou no-
vinku. K nejzajímavějším patří projekt prak-
tické výuky pro revizní techniky elektrických 
zařízení. Účastníci mají možnost vyzkoušet 
naše měřicí přístroje na funkčních modelech 
rozváděčů, přípojkových skříních či ochra-
nách před přepětím. Na připravených počí-
tačích a software následně zpracovávají 
cvičnou revizní zprávu.  

Napomáhá to k prohloubení teoretických 
znalostí a přípravě na praxi, což potvrzuje i 
větší úspěšnost při zkouškách a zvýšený 
zájem o naše kurzy. 

 
 
 
 

 
„V roce 2020 jsme se přestěhovali do bu-
dovy s vlastními školicími prostory. Sa-
mozřejmostí je dnes i  výuka on-line, 
investovali jsme také do technického vy-
bavení pro streamování kurzů. Nicméně 
hlavní důraz stále klademe na osobní 
kontakt a  praktické zapojení našich  
klientů do výuky. Kladné ohlasy jak ze 
strany účastníků, tak lektorů nám po-
tvrzují, že jdeme správnou cestou,“ do-
dává David Tomíška, majitel společnosti. 

"Jsme tu pro vás již 30 let,  
děkujeme za důvěru." 

VÁŠ TÝM UNIT 
www.unit.cz 

www.technicke-vzdelavani.cz

30 let na českém trhu technického vzdělávání

Co o nás možná nevíte….. 
Proškolili jsme přes 55 000 účastníků našich akcí • Spolupracovalo s námi více než 500 externích lektorů a školitelů • Děkujeme více než 120 partnerům, kteří s námi spolupracovali  
Byli jsme v 59 městech republiky • Za 30 let jsme realizovali 207 témat vzdělávacích akcí • Navštívili jsme 118 konferenčních nebo školicích místností
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Náplast na kůži umožní  
pomocí ultrazvukových 
snímků pohled dovnitř těla 
Vědci z Massachusettského technologic-
kého institutu vytvořili unikátní snímač 
ve formě náplasti velikosti známky, který 
dokáže v reálném čase zobrazovat cévy 
a vnitřní orgány ultrazvukem s vysokým 
rozlišením. Podle článku zveřejněného . . . 
Datum: 3.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Switche: 4 otázky pro odborní -
ky společnosti Murrelektronik 
Seznamte se s našimi switchi! Přečtěte si, 
jak může správa dat pomocí správného 
switche vylepšit průmyslovou síť s mini-
málním úsilím a za správnou cenu. Fak-
tory, jako je decentralizace a kompletní 
systémový přístup, pro který Murrelektro-
nik nabízí možnosti řešení na míru . . . 
Datum: 4.8.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Létající auto  
Samson Switchblade 
Switchblade je v angličtině sklápěcí nůž a 
právě tomuto noži evokují výsuvná křídla 
úchvatného létajícího auta od společ-
nosti Samson Sky, jehož vývoj trval dlou-
hých 14 let. Americký federální letecký 
úřad (FAA) končně potvrdil technickou 
způsobilost této rychlé tříkolky . . . 
Datum: 3.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Ukrajinská jaderná elektrárna 
se vymkla kontrole, tvrdí šéf 
jaderné sekce OSN 
Šéf OSN pro jadernou energetiku varoval, 
že největší evropská jaderná elektrárna 
na Ukrajině se “zcela vymkla kontrole”, a 
naléhavě vyzval Rusko a Ukrajinu, aby 
urychleně umožnily návštěvu odborníků 
v rozsáhlém komplexu, aby se situace . . . 
Datum: 4.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Nová éra jaderné energetiky: 
Americký jaderný dozor  
minulý týden schválil první 
modulární reaktor 
Americká komise pro jadernou regulaci 
(NRC ) souhlasila s certifikací prvního ma-
lého a modulárního jaderného reaktoru, 
čímž otevřela cestu k použití této kon-
strukce ve Spojených státech . . . 
Datum: 2.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Brněnské ABB se bude podílet 
na prvním globálním systému 
dopravy a skladování CO2 
Do projektu Northern Lights budou inte-
grována elektrotechnická, automatizační 
a digitalizační řešení ABB, která umožní 
dálkový provoz nového terminálu pro za-
chycování oxidu uhličitého a zajistí opti-
mální účinnost zařízení . . . 
Datum: 3.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Siedle – tam,  
kde začíná domov 
Branka, vrata, vchodové dveře – místa, 
kde začíná domov. Jejich nedílnou sou-
částí a důležitým prvkem je, stejně jako 
zámek nebo klika, domovní zvonek. Tedy 
býval. V dnešní moderní době namísto 
obyčejného zvonku používáme zvonková 
tabla s kamerou, hláskou nebo se . . . 
Datum: 1.8.2022                      ) více na www.volty.cz

UV záření a vlhko:  
Energetické řetězy  
v experimentálním projektu 
Stále více ústavů a univerzit, ale i soukro-
mých firem se pouští do projektů netra-
dičního pěstování rostlin. Jedním z nich 
je třeba i nejnovější dokončený projekt 
ve Spojených arabských emirátech. Při 
tomto zatím netradičním způsobu . . . 
Datum: 2.8.2022                      ) více na www.volty.cz
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MSV 2022: Digitální továrna 
2.0 se zaměří na inteligentní 
digitalizaci průmyslu 
Již potřetí bude součástí říjnového Mezi-
národního strojírenského veletrhu v Brně 
také Digitální továrna 2.0, která se letos 
zaměří na inteligentní digitalizaci v růz-
ných podobách. Projekt přiblíží technolo-
gie umožňující transformaci nejen . . . 
Datum: 5.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Přidělte každé položce majetku 
unikátní digitální identitu 
Kompletní RFID řešení společnosti Brady 
Corporation, Inc. může majetku v jakém-
koli průmyslovém prostředí dodat jedi-
nečnou, digitální identitu pouhou aplikací 
etikety. Uživatelé budou schopni identifi-
kovat a lokalizovat majetek označený eti-
ketou najednou, z dálky a v reálném . . . 
Datum: 8.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Diagnostika ČVUT zlepšuje  
a zlevňuje provoz otopných 
soustav a vzduchotechnic-
kých jednotek 
Po několikaleté spolupráci Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov 
ČVUT s firmou Energocentrum Plus, s.r.o., 
dochází k úspěšné implementaci sy-
stému automatické detekce . . . 
Datum: 6.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Ruské drony v ohrožení.  
Ukrajinský startup na ně  
vyvinul speciální pušku 
Startup v západní Ukrajině vyvinul proti-
dronovou zbraň, která údajně dokáže za-
měřit ruské drony na vzdálenost přes tři 
kilometry. Ukrajinská společnost Kvertus 
Technology vyrobila protidronové pušky 
s názvem KVS G-6 s dosahem až 3,5 km . . . 
Datum: 8.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Solární věž vyrábí palivo pro 
trysková letadla z CO2, vody  
a slunečního světla 
Vědci ve Švýcarsku vyvinuli uhlíkově 
neutrální letecké palivo. Výfukové plyny  
z letecké dopravy jsou jedním z hlavních 
zdrojů emisí uhlíku do atmosféry, které 
přispívají ke změně klimatu. Přibližně 5 % 
klimatických změn způsobených . . . 
Datum: 6.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Svět je zaplaven pobídkami  
k výrobě čipů. USA nabízí  
výrobcům daňové úlevy ve 
výši 77 mld. dolarů 
Svět je zaplaven pobídkami k výrobě čipů. 
Výrobců čipů však není, vzhledem k ob-
rovským počátečním investicím, příliš 
mnoho. Spojené státy rozhodně nestojí 
stranou a jsou si vědomy nutnosti . . . 
Datum: 9.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Transformátory s rozebíratel-
ným jádrem nově pro měření 
do 20 kHz! 
Německá společnost MBS AG se již více 
než 40 let zabývá výrobou měřicích trans-
formátorů proudu nízkého napětí. Již od 
počátku klade vysoký důraz na bezpeč-
nost, kvalitu a přesnost měření. Na zá-
kladě dlouholetých zkušeností nyní . . . 
Datum: 9.8.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Amazon koupí výrobce iRobot 
Roomba za 1,7 mld. dolarů  
Zdá se že největší internetový obchod 
Amazon je při penězích a s velkým apeti-
tem kupovat další firmy. Po letošní akvi-
zici slavného filmového studia MGM za 
8,5 miliard dolarů se tato společnost roz-
hodla ke koupi výrobce robotického vy-
savače Roomba . . . 
Datum: 7.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Egyptský ropný terminál pomohl 
Rusku vyhnout se sankcím 
Rusko pravděpodobně našlo další způ-
sob, jak přepravovat ropu, aby obešlo zá-
padní sankce, uvedla ve středu agentura 
Bloomberg. Podle ní k tomu pomůže 
ropný terminál El-Hamra v Egyptě, který 
má šest skladovacích nádrží, které po-
jmou 1,5 milionu barelů ropy . . . 
Datum: 7.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Plug-in hybridy získávají v USA 
na popularitě poté, co ztratily 
přízeň elektromobilů 
V poslední době ve Spojených státech 
prudce vzrostl prodej automobilů, které 
mohou na krátké vzdálenosti jezdit 
pouze na elektřinu a na delší cesty jsou 
vybaveny benzinovým motorem. Prodej 
plug-in hybridů v Americe stoupá . . . 
Datum: 8.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Kus modulu SpaceX se zřítil 
na Austrálii 
Farmář Mick Miners z Nového Jižního Wa-
lesu v Austrálii poprvé v životě spatřil na 
svých pozemcích něco, co ještě v životě 
neviděl. Myslel si, že jde o mrtvý strom. Po 
bližším prozkoumání a ověření od odbor-
níků však zjistil, že to co je doslova zapíchlé 
na jeho pozemku, spadlo z vesmíru . . . 
Datum: 4.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Regulační úřad v Kalifornii ob-
vinil Teslu z klamavé reklamy 
Kalifornský regulační úřad obvinil společ-
nost Tesla z klamání zákazníků ohledně 
asistenčních systémů řidiče a podal stíž-
nost, která by mohla automobilce zabrá-
nit v prodeji jejích vozů v tomto státě. Šéf 
společnosti Tesla Elon Musk nemá již delší 
dobu dobré vztahy s kalifornskými . . . 
Datum: 7.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Měsíc po zablokování CNG  
nádrží u VW Touran stále není 
jasné, kdy se majitelé dočkají 
jejich výměny 
Výrazné snížení dojezdu na 100 km z dů-
vodu zablokování plynových nádrží a 
navíc v době letních prázdnin se určitě 
mnoha majitelům vozidel VW Touran ne-
líbí. Ale chápou, že bezpečnost je na . . . 
Datum: 4.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Generátor energie z vln po roč-
ním testu překonal očekávání 
Vyrábět elektřinu z dynamiky vodních vln 
je stará myšlenka. Společnost Wave Swell 
Energy používá u svého systému s názvem 
UniWave 200 umělý výduch k vytváření 
změn tlaku vzduchu, které pohá nějí tur-
bínu a dodávají tak vyrobenou energii na 
břeh. Po roce testování společnost . . . 
Datum: 5.8.2022                      ) více na www.volty.cz
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Univerzální tlačítko na míru, 
řídicí jednotka hotelových  
pokojů a bytů a další 
Loxone představil největší novinky letoš-
ního roku. Dotykové tlačítko Touch Pure 
Flex odpovídá zejména na individuální 
potřeby hotelů. Možnosti inteligentní 
automatizace rozšiřuje i malá řídicí jed-
notka Miniserver Compact. Nové . . . 
Datum: 11.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektřina: Řešení krizových  
situací v domácnosti 
Od počátků používání elektrické energie 
se populace postupně rozdělila na roz-
vážné a hrdiny. Patříte mezi ty, co se elek-
třiny bojí a doma nevymění ani žárovku? 
Nebo nemáte problém šroubovákem tes-
tovat, zda je kabel „živý“? Ať už jste v kte-
rékoli skupině, máme pro vás pár . . . 
Datum: 12.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Španělský gigant v oblasti  
obnovitelných zdrojů  
Iberdrola spouští největší  
solární elektrárnu v Evropě 
Společnost Iberdrola, která se zabývá ob-
novitelnými zdroji energie, uvedla do 
provozu dosud největší evropskou solár -
ní elektrárnu, jejíž 590MW fotovoltaické 
pole Francisco Pizarro nyní dodává . . . 
Datum: 13.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Revoluční dopravní prostře-
dek s nulovými emisemi 
Vzhledem k tomu, že 40 % světové popu-
lace žije v pobřežních oblastech, budou 
elektrické hydroplány REGENT první stroje, 
které nabídnou bezpečnou, levnou, rych-
lou a bezemisní dopravu pro tento seg-
ment. Mezi prvními zákazníky firmy 
REGENT patří firmy z leteckého . . . 
Datum: 12.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Vysoce odolný díky vyztužení: 
Extrémně pevný filament  
pro 3D tisk 
Nový filament pro 3D tisk, který je díky 
vyztužení uhlíkovými vlákny extrémně 
tuhý a pevný se jmenuje igumid P190. 
Toto složení jej předurčuje k využití pro 
konstrukční díly a speciální spojovací 
prvky pro energetické řetězy . . . 
Datum: 14.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Wilsonovo centrum zveřejnilo 
mapy rezerv důležitých kovů 
pro elektromobilitu 
Nedávná zpráva Wilsonova centra nazvaná 
The Mosaic Approach označila geografic-
kou koncentraci kritických nerostných su-
rovin za velkou výzvu pro dodavatelský 
řetězec pro výrobu elektromobilů a no-
vých technologií. Následující mapy . . . 
Datum: 14.8.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Jak se dá odstranit graffiti  
šetrně a ekologicky?  
Tři nejpoužívanější metody 
Nelegální graffiti způsobují každoročně 
škody za desítky milionů korun. Existuje 
celá řada metod, jak odstranit barvu ve 
spreji, jde to i šetrně a ekologicky. Jsou 
také způsoby, jak chránit povrchy jako 
preventivní opatření, takže graffiti pak . . . 
Datum: 13.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Profesionální odvíječky kabelů 
a svazků RUNPOTEC X BOARD 
V sortimentu rakouské značky RUNPOTEC 
najdete profesionální nástroje a po-
můcky, které maximálně zefektivní práci 
a zklidní nervy každého elektromontéra a 
elektrikáře. Ať se jedná o protahování, ta-
žení nebo odvíjení kabelů, vždy má po-
řádná esa v rukávu! Jedním z nich je . . . 
Datum: 10.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Vědci úspěšně oživili mrtvé 
orgány. Zatím jen u prasat 
Vědci z Yaleovy univerzity našli způsob, 
jak oživit mrtvou tkáň pomocí roztoku 
zvaného OrganEx. Skupina tamních neu-
rologů, biomedicínských inženýrů, gene-
tiků a patologů se snaží zvýšit nabídku 
orgánů vhodných pro transplantace li -
dem oživením buněk zemřelých zvířat . . . 
Datum: 10.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Používali byste u nejnověj-
šího Ferrari bezpečnostní  
systémy staré přes 60 let? 
Moderní doba chrlí na zákazníky spotře-
biče se samými superlativy – nejvýkon-
nější, nejúspornější, nejmenší a podobně. 
To je zapříčiněno rozmachem použití nej-
modernějších technologií v těchto spo-
třebičích. V téměř každém spotřebiči . . . 
Datum: 11.8.2022                      ) více na www.volty.cz

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby 
Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR kom-

plexní přípravu pracovníků údržby v souladu s požadavky normy 
ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby. 

TECHNIK ÚDRŽBY 2022 
začíná 16.11.2022 

Na kurzy je možno čerpat dotační tituly např. POVEZ II.  

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ 
www.udrzba-cspu.cz 

ANALÝZA MANAGEMENTU ÚDRŽBY 
Základ pro zlepšování procesu 

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) nabízí organizacím  
provedení nezávislé analýzy managementu údržby. 

Výstupem je: 
• soubor zjištění z analýzy v 10 oblastech 

• kvantitativní zhodnocení současného stavu managementu údržby 
• grafické vyjádření 

• popis silných a slabých stránek 
• formulace opatření ke zlepšení 

• návrh spolupráce. 
 

Na základě analýzy pak ČSPÚ nabízí spolupráci  
a pomoc při realizaci opatření ke zlepšení. 
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1modulové 1N přístroje  
MiniaMini 
Jedná se o unikátní 6 kA 1modulové jisti-
čochrániče LMF, 1modulové 1N jističe 
LMB, unikátní „jističové“ obloukové 
ochrany LMA a celý systém dotváří na-
bídka propojovacích lišt LMS nejen pro 
vzájemné propojení všech těchto pří-
strojů, ale k propojení s vypínači . . . 
Datum: 16.8.2022                      ) více na www.volty.cz

5 tipů, jak vybrat kvalitní  
fotovoltaiku 
Instalace fotovoltaiky je pro mnoho maji-
telů domů v dnešní době raketového 
růstu energií rozumnou finanční investicí. 
Při vyhodnocování nabídek různých reali-
začních společností je třeba vzít v úvahu 
mnoho faktorů – zařízení, které si pro svůj 
systém vyberete, možnosti financování . . . 
Datum: 18.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Distribuční transformátory  
v energetické infrastruktuře 
Rostoucí poptávka po energii a změna 
návyků při využívání energie v kombinaci 
s naléhavou potřebou snižovat výrobu 
energie z fosilních paliv se zaměřením na 
uhlíkovou neutralitu naznačuje, že se 
naše elektrická síť musí změnit. Při opti-
malizaci energetické infrastruktury . . . 
Datum: 16.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Konfigurátor OEZ propojen  
s dokumentací na webu 
Webové stránky OEZ v poslední době 
prošly významnými změnami. Jednou z 
nich je nová produktová část, která je nyní 
propracována až na úroveň jednotlivých 
položek. A tuto novou funkci webu nyní 
přímo využívá nová verze programu Kon-
figurátor OEZ, která byla prezentována . . . 
Datum: 17.8.2022                      ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nabíjení elektromobilu  
doma není žádná věda 
Nabíjení elektromobilu není žádná věda 
a realizace takového nabíjecího bodu v 
domácnostech nestojí žádné statisíce. 
Pořízení nabíjecího zařízení do domác-
nosti je velmi snadná záležitost a elektro-
mobilista tak nemusí nabíjet na veřej- 
ných stanicích, což mu může šetřit . . . 
Datum: 17.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Jak nejlépe „tahat“ kabely? 
Už na první poslech to zní jako něco, co 
by měl dělat zkušený elektrotechnik. 
Vždy je však dobré znát alespoň důležité 
základy. Proto se dozvíte, jaké parametry 
jsou rozhodující pro pokládání kabelů, 
časy, druhy kabeláže, přes co vést kabely, 
a přidáme i pár rad. V elektrotechnice má 
všechno své normy a také načasování. To 
je rozhodující u každého úspěšného . . . 
Datum: 18.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Novinky v elektrotechnice, fotovoltaice, osvětlení  
a v energetických úsporách už v září na výstavě v Ostravě 
Řešení úspor je v dnešní době vysokých cen energií veliké téma zajímající 
spoustu lidí. Věnovat se mu bude mimo jiné i elektrotechnická výstava 
Volty.cz pořádaná od 20. do 22. září v Ostravě. Na ploše pěti tisíc metrů 
čtverečních v historické budově bývalé elektrocentrály Trojhalí Karolina se 
budou moci návštěvníci dozvědět více o úsporách díky fotovoltaice a elek-
tromobilitě, ale i v osvětlení či v provozech kanceláří i v průmyslových halách. 
Generálním partnerem výstavy je společnost Malina Group, která se zabývá 
fotovoltaikou, ale v rámci své expozice nabídne i zajímavé pracovní příleži-
tosti. Energetický Holding Malina je společnost působící na trhu obnovitel-
ných zdrojů energie a jejího financování, výrobce solárních panelů a přidru- 
žených technologií, díky čemuž může zajistit neomezenou výrobní a mon-
tážní kapacitu. Na výstavě se prostě dozvíte spoustu informací z elektrotech-
niky, vědy a techniky, ale určitě se i pobavíte při poslechu moc dobré hudby, 
navíc si můžete si vyzkoušet testovací jízdy novým Enyaqem iV RS Coupé od 
Auto Heller. Určitě stojí za to se zastavit u expozice společnosti SECTRON . . . 

Datum: 15.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Tohle je pro fotovoltaiku dů-
ležité: Malina vyřídí vše za vás 
Jak ušetřit v době, kdy ceny energií letí 
čím dál víc nahoru? Stále více lidí si poři-
zuje fotovoltaickou elektrárnu. A vědí proč. 
Ta totiž vyrobí nejen dostatek elektrické 
energie pro domácnost, ale přebytek je 
pak možné prodat do sítě. Energetický 
Holding Malina je firma, která v oblasti . . . 
Datum: 15.8.2022                      ) více na www.volty.cz
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Nabíjecí stanice pro elektromobily 
jako doplněk fotovoltaické elektrárny 
 
Dobíjení z přebytků FVE 
řízené střídačem nebo zcela nezávisle na FVE 
 
Výhodné obchodní podmínky pro dodavatele FVE 
                 Zboží skladem 
              Odborná pomoc a poradenství 
              Vzdálená podpora při instalacích 
              Zaškolení 
              Velkoobchodní ceny

www.Chytre-Nabijeni.cz provozuje Grep energie s.r.o.  |  info@chytre-nabijeni.cz  |  +420 605 467 967 
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více najdete na www.volty.cz

Americké námořnictvo  
převzalo taktickou laserovou 
zbraň Lockheed Martin 
Ve stavebnictví byly dominantní železné 
výztuže, to se ale pomalu mění. Slabinou 
železobetonu je poměrně nízká odolnost 
oceli vůči korozi a z toho vyplývající ome-
zená životnost a nutnost častých oprav 
železobetonových konstrukcí . . . 
Datum: 21.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Panasonic: IIoT brána do světa 
automatizace s novými funkcemi 
FP-I4C poskytuje plnohodnotný přehled 
o všech zařízeních IoT v reálném čase. 
Tato brána rozšiřuje funkce systémů říze-
ných PLC … a nejen PLC Panasonic. Díky 
široké škále komunikačních možností je 
možné FP-I4C použít téměř s libovolným 
zařízením a přesnou funkčnost si . . . 
Datum: 22.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Flexibilita a bezpečnost: První 
monitorovací systém energe-
tických řetězů pro roboty 
Roboti jsou již dlouho nedílnou součástí 
mnoha oblastí průmyslové výroby – a 
rozsah jejich úkolů v průběhu digitalizace 
stále roste. Ať už se jedná o svařování, la-
kování, pájení nebo paletizaci: průmys-
loví roboti pracují dynamicky . . . 
Datum: 21.8.2022                      ) více na www.volty.cz
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ODT 3C: nový multifunkční  
senzor pro detekci a měření 
V řadě průmyslových procesů je potřeba 
zjišťovat nejen přítomnost objektu, ale i 
jeho polohu na dopravníkovém pásu v 
určité vzdálenosti od stroje. Pro následné 
kroky (například v procesu balení) může 
být zásadní i to, zda se objekty pohybují 
jednotlivě nebo leží na sobě. Aby bylo . . . 
Datum: 19.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Pilot s umělou inteligencí je 
schopen navigace v přeplně-
ném vzdušném prostoru 
Mají se piloti a letečtí navigátoři bát o 
práci? Vědci z Carnegie Mellon University 
se totiž domnívají, že vyvinuli prvního pi-
lota s umělou inteligencí, který umožňuje 
autonomním letadlům navigaci v pře-
plněném vzdušném prostoru . . . 
Datum: 20.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Obrněná ponorka dosahuje 
pod vodou maximální  
rychlosti 50 km/h 
Společnost Highland Systems rozšiřuje 
své portfolio o jedenáctimístnou obrně-
nou rychlostního ponorku, které nazvala 
Kronos. Toto hybridní monstrum má sklá-
dací křídla a pohon o výkonu 1 200 koní. 
Jeho použití bude především při . . . 
Datum: 20.8.2022                      ) více na www.volty.cz
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Elektrická auta jsou tichá. 
Dodge je ale výjimkou 
Dodge je především v Americe známý 
tím, že nabízí vozy s velkými a výkonnými 
osmiválcovými motory. To se ale bude 
časem měnit. Postupně už totiž také 
bude přecházet na elektrický pohon. Aby 
tato ikonická společnost usnadnila jejím 
fanouškům vstup do nové éry, . . . 
Datum: 27.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Šéf Intelu: Do roku 2030 budou 
mít čipy bilion tranzistorů 
Na konferenci HotChips 34, která se ko-
nala tento týden, představil šéf společ-
nosti Intel Pat Gelsinger vizi své Intelu do 
budoucna a jejím základním kamenem je 
systém kombinující více čipů. Zmínil se 
také o připravovaných procesorech 
Meteor Lake. Gelsinger podrobně . . . 
Datum: 27.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Theben vás ve tmě nenechá! 
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. Avšak ne 
každé světlo musí být stále zapnuté . . . 
Datum: 24.8.2022                      ) více na www.volty.cz

S unikátním RUNPO 5 je  
protahování kabelů hračkou 
Na trhu je k dispozici široká škála elektri-
kářských protahovacích per z různých 
materiálů a s různým typem zakončení. 
Nevýhodou levnějších protahovacích per 
bývá malá odolnost v tahu, ale také větší 
tuhost, resp. malá ohybnost špičky. Hrozí 
tedy přetržení pera, odtržení . . . 
Datum: 26.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Speciální head-up displeje 
pro nejnovější Mercedes  
pocházejí z Chudeřic 
Světová strana, náklon vozu, rychlost, za-
řazený rychlostní stupeň nebo dojezd – 
to jsou informace, které si řidič může pro-
mítat přímo na čelní sklo například v nej-
novějším modelu automobilky Mercedes 
-Benz GLC. Čelní skla s těmito . . . 
Datum: 23.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Německo se odklání od ruské 
energie a uzavřelo s Kanadou 
vodíkovou alianci 
Kanada a Německo podepsaly dohodu o 
vytvoření vodíkové aliance, jejímž cílem 
je vybudovat transatlantický dodavatel-
ský řetězec zeleného vodíku a jeho deri-
vátů, přičemž první dodávky do největší 
evropské ekonomiky se předpokládají . . . 
Datum: 24.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Typově zkoušený rozvádě-
čový systém xEnergy Light 
Návrh a výroba rozváděčů s sebou nese 
velká rizika. A to tím spíš, pokud se jedná 
o výkonové rozváděče, napájející celé ob-
jekty či důležité technologické celky. Tyto 
rozváděče musí zajišťovat spolehlivé na-
pájení elektrickou energií. Jakýkoliv nežá-
doucí výpadek způsobený technickou . . . 
Datum: 25.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Baterie z hliníku, síry a soli  
je bezpečná, levná a rychle  
se nabíjí 
Vědci z MIT vyvinuli novou konstrukci ba-
terie s využitím běžných materiálů jako je 
hliník, síra a sůl. Baterie je nejen levná, ale 
také odolná proti požárům, což je veliký 
argument odpůrců elektromobility. Záro-
veň ji lze velmi rychle nabíjet, což by ji . . . 
Datum: 26.8.2022                      ) více na www.volty.cz

V Olomouckém kraji se stává 
hitem Osvětlení za korunu, 
obcím snižuje spotřebu o 80 % 
Zatímco například v Moravskoslezském 
kraji bylo úsporné veřejné světlení bez 
nutnosti investovat hitem už vloni, v ob-
cích Olomouckého kraje se začalo prosa-
zovat až v letošním roce. Moderní osvětlení 
„za korunu“ si jako první pořídili . . . 
Datum: 28.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Elektrodílna v hradecké střední 
škole dostala nový kabát 
Nový školní rok – nová odborná učebna. 
Elektrotechnická firma Schrack Technik 
zrekonstruovala ve spolupráci s vedením 
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králo -
vé učebnu se zaměřením na výuku silno-
proudu a specializovaných softwarových 
nástrojů. Téměř jeden rok trvající . . . 
Datum: 29.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Vypínače a zásuvky Schneider 
Electric se jako první v oboru 
pyšní certifikátem udržitelnosti 
Cradle to Cradle stříbrné úrovně 
Společnost Schneider Electric, lídr v ob-
lasti energetického řízení a automatizace, 
rozšiřuje své portfolio produktů s certifi-
kací Cradle to Cradle (C2C) . . . 
Datum: 30.8.2022                      ) více na www.volty.cz

Elvira představila kompletní 
portfolio 3D skenerů Scantech 
Elvira, přední dodavatel 3D technologií a 
provozovatel portálu Abc3D, oficiálně 
představila ve svém showroomu kom-
pletní portfolio 3D skenerů Scantech, 
které jsou nyní dostupné zákazníkům a 
partnerům v ČR a SR. Živé ukázky aktu-
ální řady 3D skenerů, které následují . . . 
Datum: 31.8.2022                      ) více na www.volty.cz

S
R

P
E

N
 

 
2

0
2

2

wrapup.cz



Internetový portál v tištěné edici v PODZIM 2022

109



Internetový portál v tištěné edici v PODZIM 2022

110

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

ELKOV – 30 prodejen v ČR. Centrum technického vzdělávání UNIT. 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)






