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Amtek, spol. s r. o. V 029 
www.amtek.cz

Amtek představí jako novinku dvě řady 
měničů frekvence společnosti Fuji Electric, 
a to Frenic AQUA (obr. 1) a Frenic HVAC. Jde 
o první měniče se štíhlým pouzdrem speciál-
ně vyvinuté pro úsporu energie. Nižší spotřeba 
výrazně přispívá ke snížení nákladů a k ochra-

ně životního prostředí. Tyto měniče s vektoro-
vým řízením jsou nástupci řady Eco. Jsou do-
dávány ve verzi s krytím IP21 nebo IP55 s ve-
stavěným filtrem EMC a DC tlumivkou. Měnič 
frekvence Frenic Aqua o výkonu až 710 kW je 
určen pro pohon čerpadel a kompresorů. Funk-
ce kaskádního řízení čerpadla napomáhá rov-
noměrnému opotřebení motorů. Model Fre-
nic HVAC o výkonu 0,75 až 710 kW zajišťuje 
pohon v soustavách vytápění, ventilace a kli-
matizace (HVAC). Pro použití v chladicích 
věžích je vybaven funkcí psychrometru, kte-
rá zabrání růstu výkonu ventilace v momentě, 
kdy vlhkost vzduchu neumožňuje dále zvýšit 
chladicí schopnost soustavy. Tím se zamezu-
je ztrátám energie.

B+R automatizace, spol. s r. o.          V 126 
www.br-automation.com

B+R automatizace, spol. s r. o., představí 
inovace nabízející nové příležitosti výrobcům 
strojů a posilující jejich konkurenceschopnost. 
Nové robustní a spolehlivé průmyslové počí-
tače typu box PC včetně Automation PC 910 
(obr. 2) vybavené procesorem Intel® Core™ 

i třetí generace jsou všestranné a cenově vý-
hodné. Velký výpočetní výkon zajišťují proce-
sory Core i3, Core i5 a Core i7 s až čtyřmi já-
dry spárované s novou čipovou sadou QM77 
Express. Představen bude také nástroj pro mo-
nitorování spotřeby energie – APROL EnMon. 

Pomáhá uživatelům splňovat požadavky nor-
my ISO 50001 a zlepšuje energetickou účin-
nost. Toho dosahuje měřením a vyhodnocová-
ním všech relevantních údajů o spotřebě ener-
gie. Program funguje samostatně nebo může 
být integrován do existujícího řídicího systému 
APROL. Předvedeno bude také vývojové pro-
středí Automation Studio 4, které pomáhá sni-
žovat náklady na vývoj a zkracuje dobu uvede-
ní produktu na trh. Optimální vývoj a sériovou 
výrobu strojů v různých konfiguracích podpo-
ruje Automation Studio díky unikátním vlast-
nostem, jako je modularita softwaru, grafický 
konfigurační nástroj, komunikace prostřednic-
tvím OPC-UA a otevřených rozhraní.

a

Balluff CZ s. r. o. V 038

Přímá cesta k efektivní výrobě vede přes 
vysoce výkonné snímače. Zákazníci společ-
nosti Balluff mohou využívat dlouholeté zku-
šenosti a vysokou úroveň technických zna-
lostí jejích pracovníků. Na veletrhu Amper 
Balluff představí hned několik velmi zajíma-
vých novinek pro průmyslovou automatizaci: 
vyhodnocovací jednotky BIS V pro až čtyři 

čtecí a zapisovací hlavy RFID a s rozhraním 
IO-Link, magneticky kódovaný systém mě-
ření polohy BML-S1H, novinky v sortimen-
tu snímačů pro odměřování lineární absolut-
ní polohy Micropulse nebo nové ultrazvuko-
vé snímače řady BUS. Blíže se o nich čtenáři 
dočtou v článku na str. 42 a 43.

Zákazníci se ve stánku společnosti Balluff 
budou moci seznámit s úplnou nabídkou sní-
mačů a jejich příslušenství a diskutovat s pří-
tomnými odborníky o možnostech jejich po-
užití v praxi. Do sortimentu společnosti patří 
zejména (obr. 3): snímače polohy – indukč-
ní, ultrazvukové, magnetostrikční (Micro-
pulse), fotoelektrické a magnetické, sníma-
če pro detekci objektů – indukční, kapacit-
ní, fotoelektrické, magnetické, ultrazvukové 
a mechanické, snímače obrazu, systémy pro 
průmyslovou identifikaci – optické a RFID, 
snímače tlaku, komponenty pro průmyslové 
komunikační sítě a distribuované I/O a boha-
té příslušenství.

BD Sensors s. r. o. V 089 
www.bdsensors.eu

Při příležitosti výročí dvaceti let na trhu 
představí firma BD Sensors nový typ progra-
movatelného tlakového spínače řady DS 300 
(obr. 4). Spínač, určený k univerzálnímu po-

užití pro nespojité řízení tlaku kapalin a ply-
nů, je složen z jednoho nebo dvou nezávis-
lých spínačů tvořených tranzistorem PNP 
s otevřeným kolektorem pro spínací prou-
dy do 200 mA. Verze s jedním spínačem má 
analogový výstupní signál 4 až 20 mA. K dis-
pozici je i provedení s rozhraním IO-Link. 
Spínač DS 300 je vybaven čtyřmístným dis-
plejem LED a dvěma různobarevnými LED 
pro indikaci stavu spínačů. Dvěma tlačítky 
membránové klávesnice lze nastavit např. 

Co uvidíte na veletrhu Amper 2013 v Brně

Obr. 1. Měnič frekvence Fuji Electric Frenic 
Aqua ve velmi štíhlém provedení (Amtek)

Obr. 2. Průmyslový počítač Automation PC 
910 (B+R automatizace)

Obr. 3. Ve stánku firmy Balluff bude vystaven 
celý sortiment snímačů polohy a snímačů pro 
detekci objektů 

Obr. 4. Tlakový spínač DS300 (BD Sensors)
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úroveň a zpoždění sepnutí a rozepnutí, spí-
nací mód atd. Neoprávněnému přístupu lze 
zabránit heslem. Kompaktní a promyšlená 
konstrukce usnadňuje montáž bez ohledu na 
místní podmínky. Modul displeje s klávesni-
cí a konektorem lze totiž nastavit natočením 
ve dvou osách. Tlaková přípojka i oddělova-
cí membrána spínače jsou z korozivzdorné 
oceli 1.4435, těsnění je typu FKM. Díky své 
konstrukci a použitým materiálům jsou spí-
nače DS 300 vhodné k nespojitému řízení 
tlaku v pneumatických nebo hydraulických 
systémech výrobních linek, zkušebních za-
řízení a speciálních strojů ve všech oblas-
tech průmyslu.

Beckhoff Automation GmbH V062 
www.dyger.cz

Firma Beckhoff představí široké spektrum 
průmyslových počítačů, servomotorů, inte-
grovanou bezpečností techniku TwinSAFE i, 
sběrnici EtherCAT pro ethernetovou komu-
nikaci v reálném čase a automatizační soft-
ware TwinCAT pro PLC a řízení pohybu. 
TwinCAT 3.1 je oproti předchozí verzi roz-
šířen o nové funkce. Podstatným rozdílem 

je vývojové prostředí, které používá shell 
Microsoft Visual Studio 2012. V jediném 
vývojovém prostředí lze jak programovat 
PLC podle normy IEC 61131 včetně říze-
ní pohonů (NCi, CNC), tak realizovat vizu-
alizace (C#, Visual Basic, Java atd.). Výho-
dou je možnost integrovat projekty Matlab/ 
/Simulink. Projekty C++ lze zahrnout do 
řízení v reálném čase. Vývojové prostředí 
TwinCAT 3.1 je podporováno 32- i 64bi-
tovými systémy Windows XP, Windows7, 
Windows 8. Novinkou je lineární transportní 
systém XTS (obr. 5), který přináší nový stu-
peň volnosti při navrhování mechanických 
zařízení. Jde o lineární motor pohybující se 
v kruhu, který kombinuje výhody rotačních 
i lineárních pohonů. V motoru je vestavěna 
celá napájecí elektronika s měřicími obvo-
dy. Jeden či několik jezdců je možné dyna-
micky polohovat rychlostí až 4 m/s po téměř 
libovolné cestě. 

BHV senzory, s. r. o. V 063 
www.bhvsenzory.cz

BHV senzory představí novou verzi di-
gitálního tlakoměru PM-111 (obr. 6), kte-
rý lze propojit s počítačem prostřednictvím 
rozhraní USB. Součástí je i nové programo-

vé vybavení urče né ke zpracování naměře-
ných hodnot. Uživatel má teď jednak možnost 
v reálném čase pořizovat soubor s časovým 
záznamem měření a jednak může v průběhu 
měření uspořádat data do libovolně předde-
finované tabulky a zpracovat z nich kalibrač-
ní protokol, který obsahuje výpočet chyb mě-
ření a stanovení nejistoty kalibrace. Shodné 
programové vybavení je nyní k dispozici i pro 
přesné kalibrační tlakoměry LPC-300 a TL-
DMM od firmy Leitenberger. 

Další novinkou jsou snímače rozdílu tlaků 
typu 984 a 985 od firmy Beck ve variantách 
Q a A, které jsou určeny pro méně náročná 
měření v oblasti vzduchotechniky. Specific-
kou vlastností snímače varianty Q je možnost 
přepínat mezi osmi měřicími rozsahy ve škále 
od –50/+50 do 0/1 000 Pa. Snímače varianty 
A měří už v rozsazích od –25/+25 Pa, proto-
že přesnost měření je zvýšena automatickým 
nulováním pomocí vestavěného solenoidové-
ho ventilu. Snímače typu 985 se od typu 984 
liší robustnějším zapouzdřením, a tedy i stup-
něm krytí; oba typy se vyrábějí ve variantách 
bez displeje a s displejem. 

Cognex Corporation V 020  
www.cognex.com

Kromě osvědčené techniky budou ve stán-
ku společnosti Cognex prezentovány i nejno-
vější produkty z oblasti počítačového vidění 
a průmyslového snímání ID kódů. Mezi zaří-

zení, která dokážou „vidět“ a která si zájem-
ci budou moci ve stánku prohlédnout, se řadí 
zařízení osvědčené řady DataMan pro čtení 
ID kódu. Ta budou předvedena v mnoha va-
riantách pro použití v různých podmínkách 
průmyslových provozů. Chybět nebudou ani 
kamery pro inspekční úkoly a kontrolu kvali-
ty na výrobních linkách. Specialisté firmy zá-
jemcům předvedou také displeje SensorView, 
určené pro obrazové snímače Checker. Sys-
témy počítačového vidění a snímání ID kódů 
společnosti Cognex jsou využívány po celém 
světě – v nesčetných inspekčních, identifi-
kačních a naváděcích úlohách ve výrobních 
a distribučních procesech. Klíčovými odběra-

teli jsou automobilový průmysl, výrobny po-
travin a nápojů, farmaceutický průmysl, lo-
gistika a výrobci OEM. Společnost Cognex 
má sídlo ve státě Massachusetts (USA) a re-
gionální zastoupení a distributory po celé Se-
verní Americe, v Evropě, Asii, Japonsku či 
v Latinské Americe. Další podrobnosti jsou 
na www.cognex.com.

CRESSTO
Cressto s. r. o. V 040 
www.cressto.cz

Česká firma Cressto má více než dvace-
tileté zkušenosti s vývojem a výrobou sní-
mačů, převodníků a speciálních zařízení pro 
měření tlaku a netěsností. Do sortimentu pa-
tří jak standardní průmyslové snímače tlaku 
s širokým spektrem tlakových rozsahů a vý-
stupů, tak zakázkové snímače s uživatelský-
mi rozsahy a různými analogovými i digi-
tálními výstupy. Specialitou firmy Cressto 
jsou inteligentní plně softwarově konfigu-
rovatelné snímače tlaku řady S, především 
však jejich varianty pro měření nízkých tla-
ků SV a SP. Nejviditelnější novinkou je le-
tos nový veletržní stánek. Z výrobků je to 
konfigurační USB adaptér CresProg s galva-

Obr. 5. Lineární transportní systém XTS 
(Beckhoff Automation)

Obr. 6. Klešťová kalibrační pumpa LPP-30 
s tlakoměrem PM-111 s možností přenášet 
data na PC (BHV senzory)

Obr. 7. Kamery společnosti Cognex se uplat-
ní při inspekci v průmyslových provozech 
(Cognex)
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nickým oddělovačem, vyvinutý pro sníma-
če tlaku řady S. Oproti předchozí verzi má 
propracovanější konstrukci a daleko men-
ší rozměry. Jiskrově bezpečné snímače tla-
ku (obr. 8) určené pro provoz v prostředích 

s výbušnou atmo sférou, byly nově schvá-
leny jak pro třídu I M1 Ex ia I Ma (důlní), 
tak i pro třídu II1G Ex ia IIB T4 Ga (ply-
nařskou). Jde o univerzální snímače tlaku sé-
rie Z-JB, snímače nízkých a velmi nízkých 
tlaků série N-JB a bateriový digitální měřič 
tlaku DMU-JB.

Dinel, s. r. o.   V 071 
www.dinel.cz

Výrobce elektronických systémů pro mě-
ření výšky hladiny, průtoku a detekci úni-
ků Dinel představí několik novinek. Nej-
významnější z nich je první český radarový 
hladinoměr s vedenou vlnou s označením 

GRLM – 70 Miranda (obr. 9), prozatím se 
třemi variantami měřicích elektrod – tyčo-
vou bez izolace s délkou do 5 m, tyčovou 
s izolací do 2 m a lanovou pro délky až do 
40 m. Hladinoměr je určen k měření kapa-
lin i sypkých látek, a to i v nepříznivém pro-
středí (prach, agresivní páry, vibrace, vyso-
ké a nízké teploty a tlaky apod.). Ke komu-
nikaci lze použít protokol HART. V hlavici 
z hliníkové slitiny je umístěn výměnný zob-
razovací a nastavovací modul s maticovým 
displejem OLED spolehlivě pracujícím při 
teplotě od –30 °C. Další novinkou je elek-
tromagnetický průtokoměr EFM-115, urče-
ný k měření průtoku a průtočného množství 
vody a jiných elektricky vodivých kapalin 
v trubkách o světlosti 15 až 200 mm. Nově 
je rovněž nabízen software pro PC s Win-
dows BasicSCADA, umožňující komunika-
ci s hladinoměry s protokolem Modbus na 
RS-485 a jejich parametrizaci. Miniaturní 
kapacitní hladinové snímače CLS-23 mají 
nově certifikát ATEX. 

DISTRELEC Ges. m. b. H. F 034 
www.distrelec.cz

Distrelec, distributor elektroniky a počíta-
čového příslušenství, se na letošním odbor-
ném veletrhu Amper v Brně představí s no-
vým aktuálním katalogem, v němž je kom-
pletní program s velmi zajímavými cenami. 
Ze sortimentu přibližně 1 000 výrobců na-

bízí Distrelec rozsáhlé spektrum kvalitních 
produktů z oboru elektroniky, elektrotechni-
ky, měřicí techniky, automatizace, pneuma-
tických zařízení, nářadí a ostatního příslušen-
ství. Jednotlivé výrobní oblasti jsou průběžně 
rozšiřovány a prohlubovány a osvědčený sor-
timent tvoří nové doplňkové skupiny výrob-
ků. Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena 
za dopravu zásilky činí 5,50 eura plus DPH. 
Tato cena je nezávislá na velikosti zásilky. 
Mimo tištěný katalog je možné najít veškerý 
sortiment v on-line obchodě (www.distrelec.
cz). Nakupovat lze pomocí funkcí elektronic-

Obr. 8. Snímače tlaku firmy Cressto s novými 
certifikáty do prostředí s nebezpečím výbuchu

Obr. 9. Radarový hladinoměr s vedenou vlnou 
GRLM-70 Miranda (Dinel)

Obr. 10. Obrazovka on-line obchodu zásilkové 
firmy Distrelec
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RFID. Za pozornost stojí bezpečnostní dveř-
ní systém ESL – multifunkční dveřní madlo 
s integrovaným bezpečnostním spínačem pro 
ochranu a monitorování bezpečnostních dve-
ří, krytů a klapek na strojích a výrobních lin-
kách (obr. 12). Kompaktní a symetrické pro-
vedení dovoluje montáž na hliníkové nebo 
ocelové profily šířky 30 až 50 mm pro dveře 
zavěšené jak vpravo, tak i vlevo. Novinkou je 
bezkontaktní bezpečnostní spínač CES-C04 
miniaturních rozměrů. Integrované antény do-
volují přibližování aktuátoru z několika smě-
rů. Díky symetrickému provedení lze spínač 
použít jak v posuvných dveřích, tak i ve dve-

řích na pantech – levých i pravých. Pro in-
dikaci stavu a diagnostiku jsou na pouzdře 
spínače dva indikátory LED, viditelné při ja-
kékoliv instalaci. Expozici doplní i tradiční 
sortiment elektromechanických bezpečnost-
ních dveřních spínačů a zámků. 

HARTING s. r. o. F 013 
www.harting.cz

Harting představí konektorovou techni-
ku, přepínače a komponenty RFID pro prů-
mysl, automatizaci, dopravu, telekomunika-
ce a zdravotnictví. Novinkami jsou konek-
tory Push-pull Signal s deseti kontakty pro 
kovový i plastový, rovný i zalomený kryt 
(obr. 13). Mají napájecí i datové metalické 
optické vložky. Vystavovány budou konekto-
ry řady Han-Yellock® 10 pro všechny vložky 
formátu 3A a řady Han-Yellock 30/60 s bo-
hatou výbavou. Mezi zajímavé produkty patří 
gigabitové a megabitové datové moduly, včet-
ně kategorie High density pro dvacet pólů. 
Ve stánku nebude chybět výkonové nepáje-
né rozebíratelné propojení vodič-deska Han- 
-Fast® Lock a konektor har-flex®. Pod ozna-
čením Han-port® je nabízeno pohodlné ser-
visní rozhraní pro Ethernet a USB. K vidě-
ní bude také první konektor pro zemnicí vo-
dič Han® GND, nové drážní silové kontakty 

a kryty, včetně stavebnicových, výkonové sní-
mače proudu a dále deterministický přepínač 
Fast track pro průmyslový Ethernet v řízené 
verzi a verzi pro optický kabel i další přepína-

če, konektory a kabeláž a zdroje s krytím až 
IP67 (–40 až +70 °C) certifikované pro energe-
tiku a železnice a odolávají vibracím a rázům. 

JUMO Měření a regulace s. r. o. V 028 
www.jumo.cz

Společnost JUMO představí obrazovkový 
zapisovač JUMO Logoscreen fd (obr. 14), 
který zaznamenává, archivuje a vyhodno-
cuje data podle předpisu FDA 21 CFR Part 
11. Je dodáván s čelním rámečkem z tla-
kové zinkové slitiny nebo z ušlechtilé oce-
li (s certifikátem ATEX). Software přístro-
je a softwarové komponenty pro PC splňují 
požadavky FDA ohledně zabezpečení mě-

řených hodnot, přístupu k datům pro okruh 
oprávněných uživatelů s přidělenými přístu-
povými právy (až 50 uživatelů), s ohledem 
na vedení auditní stopy (audit trail) a mož-
nost elektronického podpisu. Pomocí přístro-
je JUMO Logoscreen fd lze vyhodnocovat 
a archivovat data v až 42 měřicích kanálech. 
Pro účely validace jsou k dispozici přizpůso-
bitelné dokumenty pro instalační a operační 
kvalifikaci (IQ/OQ). Přístroj se snadno ovlá-
dá pomocí knoflíku nebo senzorového pole, 
dovoluje záznam dat na kartu CompactFlash 

Obr. 12. Dveřní madlo se zámkem (Euchner)

Obr. 13. Konektory Push-pull Signal mají 
napájecí, datové a optické vložky v kovových 
i plastových krytech (Harting)

Obr. 14. Obrazovkový zapisovač JUMO Logo-
screen fd (JUMO)

kého obchodu (e-commerce). Zákazníci, pro 
něž je důležitá cena, najdou nyní v on-line 
obchodě aktuální týdenní výhodné nabídky.

Endress+Hauser Czech s. r. o. V 023 
www.cz.endress.com

Endress+Hauser představí další řadu pří-
strojů z platformy dvouvodičových snímačů 
hladiny a průtoku ProToF. Po mikrovlnném 
radarovém hladinoměru s vedenými impulzy 
Levelflex FMP5x a hmotnostním průtokomě-
ru Promass B200, za který Endress+Hauser 
získal v roce 2011 ocenění Zlatý Amper, to 
bude řada mikrovlnných radarových hladino-
měrů Micropilot FMR5x, kterou tvoří sedm 
typů přístrojů pro širokou oblast měření hla-

diny téměř ve všech průmyslových odvět-
vích (obr. 11). Další novinkou budou mag-
neticko-indukční průtokoměry Promag 400 
a Promag 800. Oba používají osvědčené sen-
zory průtoku Promag W a Promag L a jsou 
určeny hlavně pro vodní hospodářství. Pro-
mag 400 lze snadno nastavit prostřednictvím 
ethernetového rozhraní TCP/IP přímo z PC. 
Senzory průtoku Promag W je možné do-
dat také s certifikovanou protikorozní ochra-
nou po dle EN ISO 12944 pro přímé uložení 
v zemi nebo pro ponoření do odpadní vody. 
Převodník Promag 800 je napájen z baterií 
s životností patnáct let, umístěných přímo 
v hlavici převodníku. Data z převodníku lze 
odesílat prostřednictvím GSM/GPRS. Ko-
munikační modul GSM, umístěný také přímo 
v hlavici, se pouze připojí k externí anténě.

EUCHNER electric s. r. o. V 032 
www.euchner.cz

Výrobce elektronických a elektromagne-
tických prvků pro zajištění bezpečnosti stroj-
ních zařízení představí letos komponenty 
pro automatizaci a rozhraní mezi člověkem 
a strojem. Rozšířen byl sortiment bezpečnost-
ních spínačů a systémů využívajících bezkon-
taktní princip plně kódovaných transpondérů 

Obr. 11. Mikrovlnný radarový hladinoměr 
Micropilot FMR5x (Endress+Hauser)



13AUTOMA 3/2013

téma

radarový hladinoměr s vedenou vlnou (TDR) 
může být díky své modulární konstrukci in-
stalován v různých pozicích a v různých pod-
mínkách. Lze ho použít k měření kapalných 
i tuhých látek. Je certifikován pro použi-
tí v bezpečných provozech kategorie SIL 2 
podle IEC 61508. Zájemci si ve stánku pro-
hlédnou také magneticko-indukční průtoko-
měry Waterflux, které nevyžadují přímé úse-

ky před snímačem ani za ním. K vidění bude 
rovněž nový typ termického hmotnostního 
průtokoměru společnosti Sierra Instruments 
řady Quadratherm (obr. 16) s novým typem 
snímací části a vysokou přesností ±0,5 % 
z rozsahu. Snímače jsou dodávány podle po-
žadavků uživatele ve dvou provedeních – pro 
montáž do potrubí (inline) a v zásuvné verzi.

LAPP KABEL s. r. o. P 076 
www.lappgroup.cz

Po dvaceti letech působení v České repub-
lice a Slovenské republice uvádí Lapp Kabel 

na trh další inovaci světově prvního průmyslo-
vě vyráběného kabelu ÖLFLEX®. Osvědčené-
mu ovládacímu kabelu ÖLFLEX® Classic 110 
byly v rámci jeho revitalizace přidány další 
užitné vlastnosti, které jej kvalifikují pro ješ-
tě širší využití, než tomu bylo doposud. Jeho 
nová verze je nyní odolná proti olejům (po dle 

normy DIN EN 50290-2-22, TM54) a pro-
ti zkrutu, což je např. podmínkou použití ve 
větrných elektrárnách WTG (TW0 & TW1). 
Kromě toho je v omezené míře vhodný i pro 
použití v energetických řetězech a pro příle-
žitostné namáhání střídavým ohybem. Dále 
nový Ölflex Classic 110 vykazuje v porov-
nání se svým předchůdcem rozšířený teplotní 
rozsah, který je nyní v rozmezí –15 až +70 °C 
a při pevném uložení odolává teplotě až –40 
°C. Důvodem pro další vývoj této klasiky mezi 
flexibilními ovládacími kabely byl požadavek 
na co největší individualizaci ovládacích kabe-
lů. Se 145 rozměry a až 100 žilami může kabel 
Ölflex Classic 110 přesně splnit potřeby zákaz-
níků z nejrůznějších odvětví i zemí.

LARM a. s. V 016 
www.larm.cz

Česká firma LARM a. s., tradiční účast-
ník veletrhu Amper, představí ve svém stán-
ku kromě optoelektronických a magnetic-
kých inkrementálních a absolutních snímačů 
typu IRC/MIRC, ARC/MARC, MSL30/50 a 
LS501 pro měření vzájemné polohy, délek, 
úhlu natočení a počtu otáček, které nachá-
zejí uplatnění především v průmyslové au-
tomatizaci, také nové magnetické snímače 
MIRC/MARC (obr. 18) ve verzi s výstupní-

mi komutačními signály, které jsou určeny 
pro bezkartáčové vícepólové elektromoto-
ry. V současné době je k dispozici provedení 
s komutačními výstupními signály od dvou 
do šestnácti pólů. Další verze firma připra-
vuje. V rámci programu Vycházíme vstříc je 
společnost LARM jako výrobce schopna na-
bídnout různé náhrady za dříve vyráběné sní-
mače a nestandardní provedení nebo vyvinout 
nové optoelektronické nebo magnetické sní-
mače přímo podle konkrétní specifikace zá-
kazníka. Ve výstavním stánku pracovníci fir-
my LARM seznámí všechny zájemce s vý-
robním sortimentem a poskytnou kompletní 
přehledový katalog. 

Obr. 16. Termický hmotnostní průtokoměr 
Quadratherm ve dvou provedeních (Krohne)

Obr. 17. Řada kabelů Ölflex byla rozšířena 
o nový typ Ölflex Classic 110 odolný proti 
olejům, zkrutu a také velmi nízkým teplotám 
(Lapp Kabel)

Obr. 18. Magnetický snímač MIRC 648 s mož-
ností vícepólových komutačních výstupních 
signálů (LARM)

nebo USB flash disk a také automatické na-
čtení dat s použitím softwaru PCA. Zapiso-
vač má integrovaný webový server a rozhra-
ní Ethernet, Profibus-DP a Modbus (master/
/slave). Mezi užitečné funkce patří součas-
ný záznam až tří nezávislých šaržových pro-
tokolů a ovládání šaržových záznamů (start, 
stop, zadávání textů) také prostřednictvím 
čtečky čárových kódů.

KCT Data, s. r. o. V 069 
www.kctdata.cz

Společnost KCT Data, s. r. o., je český po-
skytovatel služeb v oblasti podnikových in-
formačních systémů. Firma založená v roce 
1999 se zabývá podporou, rozvojem a inte-
gracemi IS SAP. Společnost KCT Data pro-
vozuje SAP Akademii a školicí centrum pro 
zákazníky. Letošního veletrhu Amper se zú-
častní jako spoluvystavovatel rakouské firmy 

Copa Data GmbH, se kterou uzavřela stra-
tegické partnerství v oblasti vizualizace vý-
robních dat. Návštěvníci veletrhu budou mít 
ve stánku KCT Data možnost seznámit se se 
softwarem Zenon 7 kategorie HMI/SCADA 
a jeho integrací do podnikového informační-
ho systému SAP. Systém Zenon pomáhá jak 
výrobním a provozním ředitelům, vedou-
cím údržby a vedoucím pracovníkům vý-
roby, tak celé firmě ke zvýšení výkonnosti, 
a tím i úspoře nemalých finančních prostřed-
ků. Zájemci si tento software budou moci na 
místě vyzkoušet, vznést dotazy či připomín-
ky a konzultovat je přímo se zástupci spo-
lečnosti. 

KROHNE CZ, spol. s r. o. V 067 
www.krohne.cz

Společnost KROHNE CZ, spol. s r. o., na 
veletrhu Amper 2013 představí nový typ mo-
dulárního hladinoměru Optiflex 2200. Tento 

Obr. 15. Software Zenon pomáhá zlepšovat 
efektivitu firem (KCT Data)
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barev. Novinkou v sortimentu, která bude 
k vidění ve stánku firmy, je on-line systém 
pro měření barev colorControl ACS 7000, 
jehož přesnost dosahuje hodnoty ΔE ≤ 0,08. 
V oblasti detekce barev bude dále představen 
modernizovaný systém colorControl MFA, 
používaný pro kontrolu barev a intenzity 

LED. V expozici Micro-Epsilon naleznou 
návštěvníci také novinky z oblasti lasero-
vých optických snímačů řady optoNCDT 
ILD1700 BlueLaser, dále konfokální sní-
mače s řídicí jednotkou IFC2451 (obr. 20) 
a snímače pracující na bázi vířivých prou-
dů a také kapacitní snímače. V oboru infra-
červeného měření teploty bude možné si 
vyzkoušet infračervenou kameru TIM200 
a stacionární průmyslové teploměry.

Microsys spol. s r. o. V 051 
www.promotic.cz

Firma Microsys uvede novinky ve svém 
systému SCADA/HMI PROMOTIC. Vedle 
funkcí běžných pro software typu SCADA, 

disponuje Promotic také propracovaným we-
bovým serverem, který umožňuje automatic-
ky zpřístupnit obrazy v internetu nebo intra-
netu. Možné jsou také zpětné zásahy do sys-
tému ze strany síťového klientu. Na webu je 
možné zpřístupnit také alarmy, události, tren-
dy a tiskové sestavy. Promotic umožňuje na-
pojení na informační systémy – od jednodu-
chých souborových databází (např. Access), 
přes databáze klient-server (např. MS SQL, 

MySQL, Firebird) až po podnikové informač-
ní a datové systémy (např. SAP, PI). Software 
má zabudované ovladače pro komunikaci 
s různými PLC a podporuje také standardní 
rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML atd. Sys-
tém Promotic je k dispozici i jako freeware, 
tedy bezplatně, přičemž lze vyžívat všechny 
komunikační funkce ovladače a standardní 
rozhraní. Jediným omezením je, že aplikač-
ní program může obsahovat nejvýše 30 pro-
měnných. Ve stánku společnosti Microsys bu-
dou předvedeny novinky systému Promotic. 
Veškeré informace včetně dokumentace a in-
stalačního balíčku jsou zdarma ke stažení na 
www.promotic.eu.

Moravské přístroje a. s. V 163 
www.mii.cz

V expozici společnosti Moravské přístro-
je bude představen systém spolupracujících 
a snadno propojitelných hardwarových i soft-
warových produktů. Jednotícím prvkem ce-

lého systému je vyspělé programové prostře-
dí Control Web. Toto programové prostředí 
umožňuje rychle a velmi efektivně sestavit 
libovolnou aplikaci v oboru průmyslové auto-
matizace. Schopnosti tohoto prostředí budou 
předváděny v ukázkových úlohách z oblasti 
řízení výrobních linek, sběru dat, vizualiza-
ce, strojového vidění, komunikace a spolu-
práce s databázemi. V prostředí Control Web 
bude představena i nová verze systému stro-
jového vidění VisionLab. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout i digitální kamery Da-
taCam, osvětlovací jednotky DataLight, prů-
myslové vstupní a výstupní jednotky DataLab 
a přesvědčit se, že řešení každé úlohy je díky 
„ekosystému“ spolupracujících produktů ne-
obyčejně snadné a účinné. Návštěvníci vele-
trhu Amper jsou zváni do stánku společnosti 
Moravské přístroje – mohou si zde vše osob-
ně prohlédnout a prodiskutovat své požadav-
ky s odborníky firmy.

Obr. 20. Řídicí jednotky konfokálních snímačů 
IFC2451 (Micro-Epsilon)

Obr. 21. Obrazovka systému Promotic 
(Microsys)

Obr. 22. Snadno propojitelné produkty pro 
efektivní řešení automatizačních systémů 
(Moravské přístroje)

Megatron, s. r. o. V 055 
www.megatron.cz

Firma Megatron dodává více než třicet typů 
potenciometrů a potenciometrických snímačů 
úhlu a jejich modifikací vlastní výroby. Po-
užívá dvě základní konstrukce. Jedna z nich 
je založena na drátem vinutém prvku a plasto-
vém prvku (CP – Conductive Plastic). Velkou 
předností snímačů CP je jejich vysoká úhlo-
vá rozlišitelnost, v praxi asi 0,01°, dlouhá ži-
votnost – u některých typů až 50 · 106 pohybů 
hřídelky. Naproti tomu drátové potenciometry 
(obr. 19) vykazují větší robustnost a elektric-
kou zatížitelnost. Výhody obou spojuje hyb-
ridní konstrukce, která je použita u některých 
druhů víceotáčkových potenciometrů. Hřídel-

ky jsou uloženy v kluzných nebo kuličkových 
ložiskách. Co se týče mechanického upevně-
ní, uživatel má různé možnosti – může sní-
mač upevnit pomocí centrálního závitu, pří-
ruby nebo pájením přímo do plošného spoje. 
U většiny potenciometrů Megatron je možné 
na přání vyrobit i různé nestandardní varian-
ty, např. tandemové, s prodlouženou hřídelkou, 
s těsnicím kroužkem, s odbočkou na odporo-
vé dráze, s užším tolerančním pásmem odpo-
ru a linearity atd. Pracovníci firmy Megatron 
provedou návštěvníky stánku výrobním pro-
gramem senzorů a potenciometrů.

MICRO-EPSILON Czech Republic, 
spol. s r. o. V 048 
www.micro-epsilon.cz

Společnost Micro-Epsilon je nadnárodní 
společnost, která hraje důležitou roli v obo-
ru měřicí techniky. Již více než 40 let nabízí 
spolehlivá, vysoce výkonná a jedinečná za-
řízení, která splňují především požadavky 
na přesné měření nebo kontrolu. Sortiment 
výrobků zahrnuje snímače pro měření vzdá-
lenosti a profilu, snímače pro bezkontakt-
ní měření teploty a rozpoznávání a měření 

Obr. 19. Desetiotáčkový potenciometr AL1910M 
(Megatron)
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o vzdálené I/O moduly, poskytující vynikají-
cí výkon a rychlost přenosu signálů. Do nad-
řazeného systému jsou integrovány pomocí 
sběrnice EtherCAT a tímto spojením je do-
sahováno značné rychlosti a přesnosti v au-
tomatizaci strojů. Sysmac NX I/O využívá 
jedinečnou metodu NsynX, která ve spoje-
ní s funkcí distribuovaného času sběrnice 

EtherCAT zajišťuje přidělení časové značky 
jednotlivým I/O signálům s rozlišením v jed-
notkách nanosekund, a tak vývojáři aplikace 
umožňuje vyhodnotit přesný časový okamžik 
aktivace vstupního signálu a na základě této 
informace zvolit časový okamžik aktivace 
výstupního signálu. Mezi další novinky patří 
nová generace fotoelektrických senzorů řady 
E3FA v pouzdře M18, které kombinují jedno-
duchý výběr a instalaci se spolehlivostí, vše-
stranností, robustní konstrukcí a vynikajícím 
poměrem výkonu a ceny, rozšíření řídicí jed-
notky platformy Sysmac o funkce pro ovlá-
dání robotů Delta (obr. 24) a kompletní řada 
zdrojů napájení S8VK.

Panasonic Electric Works V 077 
www.panasonic-electric-works.com

Panasonic Electric Works (PEW) patří 
k největším výrobcům relé a nabízí široký 
sortiment automatizační techniky. Nejdůle-
žitější letošní novinkou je infračervený ma-
ticový senzor Grid-EYE, který dokáže mě-

Obr. 24. Řídicí jednotka Sysmac byla roz-
šířena o funkce pro ovládání robotů Delta 
(Omron Electronics)

Obr. 25. Infračervený maticový senzor Grid- 
-EYE snímá přítomnost i směr pohybu osob 
(Panasonic Electric Works)

Murrelektronik CZ, spol. s r. o. V 081 
www.murrelektronik.cz

Nejvýraznější novinkou ve stánku spo-
lečnosti Murrelektronik bude řada spínaných 
zdrojů Emparro (obr. 23) určených pro vý-
robce strojů a rozváděčů. Zdroje Emparro 

pro rozvody 24 V DC jsou k dispozici ve ver-
zích 5, 10 a 20 A (120, 240 a 480 W). Vzhle-
dem k tomu, že dosahují účinnosti na hranici 
95 %, produkují výrazně méně tepla než běž-
né zdroje. To prodlužuje jejich životnost a ve 
srovnání s běžnými spínanými zdroji s účin-
ností do 90 % mají minimálně o polovinu 
menší ztráty. Spínané zdroje Emparro jsou na-
vrženy s pasivním chlazením – vzduch zdro-
jem přirozeně proudí vertikálním směrem. Po 
dobu 4 s lze do systému dodávat 150 % jme-
novitého proudu. Hladký průběh větších zá-
těží a rozsáhlých řídicích systémů zajišťu-
je funkce automatického omezení výkonu. 
Výstražný kontakt signalizuje zkrat, přetíže-
ní a přehřátí. Zdroje Emparro mají optimální 
charakteristiky EMC a fungují spolehlivě při 
teplotách –25 až +60 °C. Mají široký rozsah 
vstupního napětí (85 až 265 V AC, popř. 90 až 
250 V DC). Tyto vlastnosti je předurčují k po-
užití v nejrůznějších zařízeních po celém světě. 

OMRON Electronics spol. s r. o. V 018 
www.industrial.omron.cz

Omron, přední světová společnost v obo-
ru automatizace, na veletrhu tradičně před-
staví několik novinek. Nejdůležitější z nich 
je rozšíření automatizační platformy Sysmac 

Obr. 23. Spínané zdroje Emparro pro rozvody 
25 V DC (Murrelektronik)

účinnost?
90%

POŘÁD
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Schneider Electric CZ P 30 
www.schneider-electric.cz

Společnost Schneider Electric je průkop-
níkem v systémech inteligentního rozvodu 
elektrické energie. Špičková úroveň produk-
tů firmy se nejlépe projevuje v novém modu-
lárním systému koncových rozvodů elektro-
instalací Acti 9. Na základě zkušeností pěti 
generací s nízkonapěťovými systémy byl na-
vržen a vyroben systém, který optimalizuje 
časové nároky na práci profesionálů. Při jeho 
vývoji bylo přihlášeno 22 patentů. Modulár-
ní systém Acti 9 lze použít pro všechny typy 
koncových rozvodů a je vhodný i pro ta nej-
náročnější prostředí. Komunikační sběrnice 
Smartlink s protokolem Modbus umožňuje ří-
dit, sledovat a měřit koncové obvody. Funkce 
VisiTrip je určena k rychlému rozlišení, zda 
byl přístroj vypnut z důvodu poruchy, nebo 

obsluhou (obr. 28). Nástroj VisiSafe zajišťu-
je nejvyšší úroveň bezpečnosti při bezpečném 
odpojení. Přístroje jsou navíc stoprocentně 
recyklovatelné a minimalizují negativní do-
pad na životní prostředí. Tyto a další výhody 
nového modulárního systému Acti 9 budou 
prezentovány ve stánku společnosti Schnei-
der Electric na veletrhu Amper.

Systeme Helmholz GmbH V 042 
www.helmholz.cz

Přístroj FLEXtra® FO (obr. 29) je plno-
hodnotný opakovač (repeater) Profibus 
s možností rozšíření na dva až pět optických 
vývodů (segmentů). Elektrický signál ze za-
řízení Profibus převede přístroj FLEXtra FO 
na signál optický a po připojené optické lin-

Obr. 28. Přístroje systému Acti 9 jsou vybave-
ny funkcí VisiTrip, která umožňuje rozlišit, zda 
byl přístroj vypnut obsluhou, nebo z důvodu 
poruchy

řit teplotu ve čtverci 8 × 8 samostatných 
prvků. Díky tomu je možné snímat nejen 
přítomnost, ale i směr pohybu či rozlišovat 
více objektů (osob) v oblasti (obr. 25). Ná-
vštěvníci se seznámí také s novou řadou ser-
vopohonů řady LIQI, novými rozšiřujícími 
komunikačními moduly pro PLC, webovým 
serverem s modulem pro archivaci dat, doty-
kovým ovládacím panelem GT32E, určeným 
pro venkovní použití při teplotách v rozsahu 
–20 až +60 °C, s novým inteligentním elek-
troměrem Eco-Power-Meter KW9M a rov-
něž s novými hlavicemi pro UV vytvrzová-
ní s maximálním výkonem 12 800 mW/cm2. 
Představeno bude i relé řady EV, schop-
né spínat až 300 A (odolnost pro krátkodo-
bé přetížení 2 500 A), a polovodičové relé 
PhotoMOS řady AQZ192, jež je vhodné 
pro spolehlivé spínání stejnosměrných zá-
těží do 60 V a 10 A. Do výčtu novinek patří 
též laserové popisovače typu FAYb a CO2, 
jejichž zvýšený výkon dokáže ještě zkrátit 
popis u časově kritických úloh.

Papouch s. r. o. V 049 
www.papouch.com

Papouch s. r. o. představí na veletrhu Am-
per 2013 mnoho novinek, o kterých bude 
možné si promluvit přímo s jejich tvůrci. 
Nově budou uvedeny produkty společností 
B&B Electronics a Datcon. Ethernet, USB, 

RS-232, RS-485/422, WiFi, M-Bus, prou-
dová smyčka a Wiegand – to jsou rozhraní, 
pro které firma Papouch dodává převodníky 
a jiné moduly. Mezi zajímavé novinky patří 
dvojice převodníků Wiegand-RS-232 a mo-
dul analogových výstupů DA2RS (obr. 26). 
Dále budou vystavovány měřicí moduly AD4 
s rozhraními Ethernet, USB, RS-232 nebo 
RS-485, které jsou určeny pro zpracová-
ní signálů z čidel. Představena bude i nové 
verze ethernetového teploměru TME a vlh-
koměru TH2E. Firma Papouch je výhradním 
distributorem produktů společností B&B 

Electronics a Datcon pro Českou republi-
ku. Z produkce firmy Datcon budou před-
staveny analogové převodníky a oddělova-
če, měřicí moduly a měření příkonu. B&B 
Electronics nabídne mnoho komunikačních 
převodníků, produkty pro prodloužení a od-
dělení Ethernetu či USB, průmyslové přepí-
nače, panely HMI a zajímavé bezdrátové pří-
stroje – komunikační převodníky i I/O mo-
duly. Přítomen bude i zástupce společnosti 
B&B Electronics, Ltd.

SCHMACHTL CZ, spol. s r. o. P  071
www.schmachtl.cz                                  V 033

Schmachtl CZ s. r. o. působí od roku 
1992 a zastupuje mnoho zahraničních fi-
rem, a proto je její nabídka výrobků a slu-
žeb komplexní. Na veletrhu Amper předsta-

ví na dvou místech (v hale V a P) již zná-
mé výrobky, ale především novinky. Hlavní 
letošní novinkou jsou LED světelné zdroje, 
pásky a reflektory značky McLED (obr. 27). 
Nebudou chybět ani senzory od firmy Leu-
ze electronic, které čtou čárové kódy vel-
kou rychlostí a upozorní na nebezpečí úra-
zu, dále programovatelné automaty od firmy 
Unitronics, které ulehčí práci programáto-
rům v průmyslových provozech. K vidění 
bude bezpečnostní oplocení od firmy Satech, 
koncové spínače od firmy Pizzato a nové řa-
dové svorky od firmy Wieland, které urych-
lí elektroinstalaci. Vystavovány budou také 
rozvodné bloky od firmy Erico, průmyslové 
zásuvky od firmy PCE, kabelové kanály od 
firmy Iboco, vodicí řetězy a popisovací plotr 
od firmy Murrplastik a elektromotory od fir-
my Dunkermotoren. Dalšími exponáty jsou 
podlahové sloupky od firmy Simon a pod-
lahové krabice PUK. Návštěvníci si budou 
moci vyzkoušet průmyslová rádiová ovládá-
ní od firmy Jay a další výrobky.

Obr. 26. Modul analogových výstupů DA2RS 
(Papouch)

Obr. 27. Barevný ukazatel signalizuje různé 
stavy systému (Schmachtl)
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modem GSM ve velikosti jističe, modul pro 
ří zení až 64 zářivkových nebo LED předřad-
níků na sběrnici DALI. K vidění budou i do-
tykové panely 5,7" ID-18 a brána KNX/IP 
BAOS pro propojení mezi Foxtrotem a sys-
témem KNX.
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Tecon s. r. o. V 035 
www.tecon.cz

Firma Tecon na veletrhu Amper tradičně 
vystavuje programovatelné automaty firmy 
Koyo, grafické operátorské panely Weintek, 
ethernetové přepínače a průmyslová PC. Po-
prvé zde budou představeny přepínače pro 
kolejová vozidla firmy ORing splňující poža-
davky normy EN 50155. Z nabídky společ-
nosti Crevis budou na veletrhu předvedeny 
vzdálené I/O komunikující prostřednictvím 
sítí Profibus, Profinet, Ethernet/IP, CAN-
open, CC-Link, DeviceNet a Modbus RTU/ 
/TCP. Nově bude vystavován komunikační 

modul pro sběrnici EtherCat. Návštěvníci se 
budou moci seznámit s novým přírůstkem 
skupiny panelů Weintek, řadou eMT3000 
(obr. 31). Panely této řady jsou celokovové, 
s novým výkonným procesorem a podporou 
protokolu CANopen. Z produkce firmy Koyo 
bude uvedena novinka, procesor DoMore pro 
řadu DL205. Tento procesor v sobě integruje 

Obr. 31. Celokovové panely Weintek řady 
eMT3000 (Tecon)

Obr. 29. Přístroj FLEXtra FO – opakovač 
Profibus s možností rozšíření na dva až pět 
optických vývodů (Systeme Helmholz)

Obr. 30. Novinky firmy Teco na veletrhu 
Amper 2013

ce ho distribuuje k další připojené stanici. 
Signál podléhá i dalšímu zpracování – zno-
vuvytvoření náběžných a sestupných hran, 
zesílení. Automaticky detekuje přenosovou 
rychlost a umožňuje komunikaci v rychlos-
tech od 9,6 kb/s do 12 Mb/s. Díky optické-
mu přenosu dat FLEXtra FO zajišťuje do-
konalé galvanické oddělení mezi stanicemi 
Profibus a odolnost proti elektromagnetic-
kému rušení. Pro dohled nad stavem připo-
jených zařízení jsou určeny stavové LED 

pro každý segment, které nepřetržitě ukazu-
jí vytížení sítě Profibus a chyby v jednotli-
vých větvích. Po odpojení jednoho nebo více 
segmentů přepínačem DIP spolu zbývající 
segmenty i nadále komunikují, což je ide-
ální pro použití při diagnostice. Tento opa-
kovač se dvěma nebo pěti rozhraními MPI/ 
/Profibus, jenž je určen pro světlovody POF 
i PCF, lze snadno začlenit do sítě Profibus.

TECO a. s. V 161 
www.tecomat.cz

Teco a. s. slaví dvacet let své existence 
a na veletrhu Amper se představí s novým 
logem. Ve stánku budou k vidění novinky 
v oboru průmyslové automatizace a inteli-
gentních budov. Nový centrální modul sys-
tému Tecomat Foxtrot CP-1003 s celkem 
32 vstupy a výstupy je určen pro rychlé a roz-
sáhlé řídicí systémy ve strojírenství a průmys-
lu. Lze k němu připojit až dvacet periferních 
modulů. Osm vstupů je čítačových s frekven-
cí až 100 kHz, dalších osm je univerzálních. 
Čtyři výstupy zvládnou spínací frekvence až 
100 kHz (pro režim pulzně šířkové modula-
ce). Nabídka modulů pro sběrnici CIB byla 
rozšířena o tlačítkové ovladače v provedení 
Logus90 a o univerzální modul C-IR-0203M, 
který obsahuje dva univerzální vstupy pro při-
pojení tlačítek, detektorů nebo snímačů tep-
loty, dva reléové výstupy 16 A a jeden ana-
logový výstup 0 až 10 V s režimem PWM. 
Je připravován také semigrafický interiéro-
vý displej pro ovládání klimatu v místnosti, 

účinnost!
95%

EMPARRO

by Murrelektronik

SIMPLY THE BEST

murr_57x248.indd   3 5.2.2013   14:54:12



18 AUTOMA  3/2013

A
m

p
er

 2
0

1
3

téma

Časopis Automa vystavuje na veletrhu Amper 
v pavilonu V, stánek č. 127.

ku stlačeného vzduchu, kyslíku, CO2, dusí-
ku, helia či jiných neagresivních a nehořla-
vých plynů. Jde o hmotnostní měření s vy-
sokou přesností a spolehlivostí.

WAGO-Elektro spol. s r. o. P 003 
www.wago.cz

České zastoupení výrobce pružino vých  
svorek, elektronických rozhraní a kompo-
nent pro automatizaci budov a průmys-
lu zve návštěvníky veletrhu Amper do své 
expozice. Společnost WAGO Kontakttech-
nik GmbH & Co. KG od svého založení 
v roce 1951 uvedla na trh mnoho inovací, 
které se staly standardem, např. instalační 

„WAGO svorku“, řadovou svorku s připoje-
ním Cage Clamp (s klecovými pružinkami) 
a první modulární systém pro automatizaci 
WAGO-I/O-SYSTEM. Produkty WAGO vy-
užívají standardizované sběrnice (BacNet, 
KNX, LON, Ethernet atd.), což umožňuje pro-
pojit všechny systémy a technická zařízení do 
jednoho celku správy budovy. S řídicími sys-
témy WAGO je v současnosti možné se setkat 
téměř ve všech typech budov (administrativní, 
logistické, průmyslové, ale i rezidenční a další), 
protože jde o zcela otevřené řešení se zařízení-
mi schopnými komunikovat napříč všemi sys-
témy dostupnými na trhu. Na letošním veletrhu 
bude jako hlavní novinka prezentován systém 
flexROOM® (obr. 34), díky kterému je pro-
vozovatel nemovitosti schopen nezávisle mě-
nit dispozice a využití jednotlivých místností. 

Obr. 34. Řídicí jednotka systému flexroom, 
který dovoluje měnit dispozice nemovitostí 
(WAGO Elektro)

Ethernet, sériové rozhraní i rozhraní USB 
a poskytuje velmi vysoký výpočetní výkon. 
Firma Tecon na veletrhu představí také nové 
ultrazvukové snímače hladiny a vzdálenosti 
za velmi příznivé ceny.

Tectra a. s.  V 091 
www.tectra.cz

Tradiční výrobce kalibrátorů teploty 
Ametec Jofra uvedl na trh kalibrační pec  
RTC 159 (obr. 32), která pracuje v rozsa-

hu teplot –100 až +155 °C při teplotě oko-
lí 23 °C. RTC 159 je jedinou přenosnou pecí 
s takto širokým rozsahem teplot. Řada RTC 
nabízí několik unikátních a patentově chráně-
ných zařízení. Během veletrhu Amper bude 
možné vidět kalibrační pec RTC v nejvyšší 
verzi B s dokumentačními funkcemi a uni-
kátním systémem dynamické kompenzace 
DLC. Pece řady RTC dosahují nejlepších do-
stupných parametrů na trhu. Stánek Tectra na 
veletrhu Amper by neměli minout odborníci, 
kteří se zajímají o nejistotu, s jakou kalibrují 
své teploměry. Mohou se podívat na rozpočet 
nejistot jednotlivých modelů pecí Jofra RTC, 
které pokrývají rozsah teplot –100 až +700 °C 

a vykazují stabilitu od 0,005 °C. Návštěvníci, 
kteří mají konkrétní zadání, si mohou dohod-
nout termín návštěvy a technik firmy Tectra je 
bude očekávat. K dispozici bude i nový pro-
gram pro dokumentační kalibrátory Jofracal, 
který nově obsluhuje i kalibrátory ASC321. 
Pracovníci firmy Tectra předvedou, jak snad-
no lze vytvořit kalibrační proceduru a vytisk-
nout si vlastní protokol.

Top Instruments, s. r. o. V 004 
www.topinstruments.cz

Firma Top Instruments je významnou 
firmou na trhu již šest let. Výhradně zastu-
puje švýcarskou firmu Huba Control, která 
je jedním z největších evropských výrobců 
specializujících se na snímače tlaku a tla-
kové spínače. Velký podíl má i zastoupení 
firmy E+E Elektronik, jež je předním svě-
tovým výrobcem snímacích prvků relativní 
vlhkosti, teploty, rychlosti proudění a kon-
centrace CO2.

Mezi skutečné novinky firmy Huba Control 
patří především snímač průtoku kapalin, 
typ 210. Je unikátním přístrojem určeným 

pro přesné měření průtoku bez větších in-
vestic; rozsah průtoku je od 0,9 do 150 l/min 
s výstupem frekvenčním či analogovým. Fir-
ma E+E Elektronik přichází i letos s novin-
kou, kterou je snímač objemového průto-
ku EE771a EE776 (obr. 33), vhodný přede-
vším pro měření proudění v potrubí DN15 až 
DN50 a DN50 až DN300, pro měření průto-

Obr. 32. Zobrazení teploty kalibrační pece 
RTC (Tectra)

Obr. 33. Snímač objemového průtoku řady 
EE77x, vhodný především pro měření prou-
dění v potrubí (Top Instruments)


