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ka a energetická účinnost a rovněž rychlejší 
elektrická instalace díky jednokabelovému 
provedení motoru.

Servomotory MS2N jsou k dispozici také 
s integrovaným snímačem polohy a vyhovují 
podmínkám pro úroveň funkční bezpečnos-
ti SIL 3 a úroveň bezpečnostních vlastností 
PL e. Jsou proto vhodné i pro náročné úlohy 
s bezpečnostními funkcemi SafeMotion. To 
eliminuje potřebu dodatečných bezpečnost-
ních prvků v systému. Motory jsou dodávány 

i ve variantě do prostředí s nebezpečím výbu-
chu plynů a prachu ve shodě s ATEX pro sku-
pinu zařízení II, kategorie 3G/3D. 

Závěr

Výhody elektromechanických válců EMC, 
EMC-HD se servomotory MS2N a servopo-
hony řady IndraDrive jsou tyto:
– jednoduchý a kompaktní design pro pro-

storově úspornou integraci do stroje,

Obr. 5. Sortiment servomotorů M2SN

– větší energetická účinnost v porovnání 
s konvenčními fluidními systémy,

– možnost doplnit mechanismus o planeto-
vou převodovku pro snížení otáček a zvý-
šení krouticího momentu,

– volitelný výběr koncových a limitních 
magnetických spínačů,

– krytí IP65 válce i servomotoru,
– možnost použít speciální chemicky odol-

né materiály pro válce,
– přesné polohování, velká dynamika, vý-

konný pohon a dlouhá životnost díky po-
užití velmi přesných kuličkových nebo 
planetových válečkových šroubů a plane-
tových převodovek,

– kompletní systémy, které jsou připravené 
k instalaci a provozu, 

– jednoduchá a rychlá instalace a snadné 
uvedení do provozu,

– nízké náklady na elektroinstalaci a dodáv-
ku kabelů díky jednokabelovému připojení 
servomotorů MS2N,

– inteligentní pohonný systém pro volné pro-
gramování a realizaci složitých dynamic-
kých profilů (volné nastavení síly, polohy 
a rychlosti po celou dobu zdvihu).

(Bosch Rexroth, spol. s r. o.)
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y   Středoškoláci 
z Chomutova a Jablonce 
vyhráli v soutěži Technowizz 
120 000 korun 

Návrh elektrického ovládání pohybu ka-
mery pro kontrolu prasklého síta ve výro-
bě, to byl jeden z pěti úkolů, které v letoš-
ním ročníku soutěže Technowizz pro stu-
denty středních škol připravili zaměstnanci 
firmy AGC Automotive Czech v Chudeři-
cích. Tuto úlohu zdárně vyřešili studenti 
dvou týmů, jeden ze SPŠ technická Jablo-
nec nad Nisou a druhý ze SPŠ a VOŠ Cho-
mutov. Mezi sebe si tak rozdělili finanční 
odměnu 120 000 korun. 

Do letošního ročníku soutěže Tech-
nowizz se přihlásilo osm týmů ze čtyř 
technických škol. Vedle dvou vítězných to 
byly ještě školy SOU a SOŠ Kladno Dub-
ská a Střední škola AGC Teplice. Organi-
zaci soutěže zajistila Ústecká komunitní 
nadace, která je nejstarší komunitní na-
dací v ČR.

Vedle již zmíněného elektrického ovlá-
dání kamery, které řešily oba vítězné týmy, 
si soutěžící mohli vybrat i jiné praktické 
úlohy. Mohli se pokusit navrhnout zaříze-
ní kontroly konektoru pro napájení, vyřešit 
nasazování a snímání brousicích kotoučů, 
navrhnout systém přesného sledování doby 

přehozů nebo zlepšit čitelnost bezpečnostní-
ho značení.

Soutěž Technowizz vyhlašuje pravidelně 
firma AGC Automotive Czech, jeden z největ-
ších evropských výrobců automobilových skel, 
prostřednictvím svého dárcovského fondu. Do 
něj letos firma vložila 750 000 korun a kromě 
technického vzdělávání prostřednictvím fondu 
podporuje také neziskové aktivity v regionu.

Firma rovněž dlouhodobě podporuje vy-
sokoškolské vzdělávání technického směru. 
Spolupracuje např. s Technickou univerzitou 
v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem či ČVUT 
v Praze. Firma je též podporovatelem výstav-
by formule studentů TUL v Liberci.  (ev)

  B&R Innovation Day 2018
V závěru května se v areálu zámku v Li-

tomyšli konal tradiční Innovation Day spo-
lečnosti B&R. 

Program Innovation Day poskytl každé-
mu ze 130 účastníků mnoho zajímavých in-
formací ze života firmy, stejně jako o stávají-
cích i zcela nových produktech a vylepšeních. 
Společnost B&R patří k významným podpo-
rovatelům OPC UA a s tímto konceptem prů-
myslové komunikace je spojeno i mnoho je-
jích řešení, která umožňují přenášet výpočetní 
výkon co nejblíže k místu vzniku dat – k vý-
robním strojům, výrobním linkám, robotům 

a dalším zařízením, jež jsou spjata s produkcí 
(řízení kvality, trasování, genealogie produktu 
apod.). Tímto přístupem se dosahuje mnohem 
efektivnějšího využití komunikačních pro-
středků než v situaci, kdy by se surová data 
přenášela do cloudu a tam byla teprve zpra-
cována v informace, analyzována a následně 
by se změnily žádané hodnoty. 

Společnost B&R jako přední výrobce řídi-
cích a automatizačních prostředků představila 
mnoho nových komponent. Začlenění vysíla-
čů WiFi do nabídky komunikačních prostřed-
ků je již samozřejmostí, snížení nákladů před-
stavuje též využití stacionárních tabletů místo 
nejrůznějších zobrazovačů a rovněž přibyly 
novinky v oblastech softwarových nástrojů.

B&R Innovation Day 2018 nejenže před-
stavil technické novinky, názory na vývoj obo-
ru či úspěšné reference, ale také dal velký ča-
sový prostor předvádění vývojových prostředí 
těm posluchačům, kteří s nimi denně pracují. 
Od vizualizace a programování PLC po práci 
s nadřazenými informačními systémy.

B&R Innovation Day 2018 probíhal ve 
čtyřech přednáškových sálech, mnoho pre-
zentací se opakovalo, což umožňovalo ná-
vštěvníkům vybrat si program podle svých 
zájmů a potřeb a přitom o zajímavé přednáš-
ky nepřijít. Nelze než společnosti B&R auto-
matizace pogratulovat k velmi zajímavé, pří-
nosné a úspěšné akci v nesmírně atraktivním 
prostředí. (RA)


