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vého zařízení. Robustní a plně zalité spína-
né zdroje v krytí IP67 odolávají extrémním 
okolním podmínkám. Napětí z 230 V AC 
na 24 V DC se mění přímo 
u spotřebiče. Tím se snižují 
na minimum ztráty ve vedení 
a redukují náklady na elektři-
nu. Protože ztrátové teplo za 
provozu je minimální (účin-
nost dosahuje téměř 94 %), 
je možné se zdroje dotknout 
holou rukou. Zdroje pracují 
spolehlivě do okolní teploty 
+85 °C. Přesunutím napájení 
do prostoru zařízení se ušetří 
prostor v rozváděči. Činnost 
zdrojů Emparro67 neovlivňu-
jí ani nečistoty, vlhkost, chla-
dicí kapaliny nebo maziva.

Emparro67 Hybrid 
– napájení, jištění a komunikace 
v provozním prostředí

Inovativní spínaný zdroj Emparro67 Hyb-
rid (na obr. 1 první zprava) je „multitalent“ 
s mnoha přednostmi. Jeho výhodou není jen 
přesun elektrického napájení z rozváděče do 
prostoru zařízení, ale navíc pomocí dvou in-
tegrovaných kanálů Mico pro kontrolu zátě-

Obr. 2. Spínaný zdroj Emparro HD lze využít např. v rozvádě-
čích kontejnerových překladačů

žových obvodů 24 V DC sleduje proud a po-
máhá tak zajišťovat vysokou provozní spo-
lehlivost. Samostatně s ním lze kontrolovat 

jak napájení senzorů a modulů, tak i napájení 
akčních členů připojených sběrnicových sys-
témů. V obou kanálech lze hodnotu sledova-
ného proudu nastavit samostatně.

Komunikaci umožňuje rozhraní IO-Link 
(konektor M12). Díky tomu je možné Em-
parro67 Hybrid použít v propojených inteli-
gentních zařízeních. Konkrétním příkladem 
je sledování životnosti zařízení.

Proč klade Murrelektronik velký důraz 
na umístění komponent do provozního 
prostředí?

Na tuto otázku odpovídají experti společ-
nosti Murrelektronik pro oblast napájení De-
nnis Braun a Florian Holzmann: „Sledujeme 
myšlenku „nulového rozváděče“ a přesou-
váme funkce z rozváděče přímo do zařízení. 
Naši zákazníci mohou dimenzovat rozvádě-
če menší a někdy je zcela vynechat. Umístě-
ní spínaných zdrojů mimo rozváděč znamená, 
že odpadá jeden zdroj tepla a chlazení může 
být méně výkonné. Kromě toho se tak snižu-
je i náročnost instalace kabelů. Převod napětí 
probíhá přímo v místě spotřebiče, což má po-
zitivní vliv na energetickou bilanci. Myšlenka 
nabízet spínané zdroje určené přímo do za-
řízení je progresivní, ale také logická, neboť 
jdeme vždy důsledně cestou decentralizace. 
Máme celý sortiment komponent přímo pro 
zařízení, od roviny senzorů a akčních členů až 
po rovinu řízení. Schopnost vyrábět produkty 
pro použití v drsném průmyslovém prostředí 
byla využita i při vývoji spínaných zdrojů.“
[Tisková zpráva Murrelektronik. Foto: Murr-
elektronik.]
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Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal 
18. června u příležitosti stoletých oslav své-
ho založení mezinárodní odbornou konferen-
ci s názvem Budoucnost průmyslu. Zahranič-
ní i čeští odborníci a podnikatelé zde hovo-
řili o nových trendech v průmyslu, jako jsou 
digitalizace a robotizace, a o požadavcích na 
školství a vzdělávání s nimi spojených. Ve-
čer čeští průmyslníci oslavili sté výročí na 
slavnostním galavečeru ve Španělském sále 
Pražského hradu spolu s designovaným pre-
miérem a zástupci vlády, diplomacie a zahra-
ničních průmyslových svazů.

Svaz průmyslu a dopravy je zaměstna-
vatelský svaz, založený 5. května 1990 jako 
Svaz průmyslu České republiky; doprava do 
jeho názvu přibyla v roce 1994. Posláním 
Svazu průmyslu a dopravy je, podle jeho 
stanov, „hájit společné zájmy svých členů 
a ovlivňovat hospodářskou a sociální politi-
ku vlády s cílem vytvářet optimální podmínky 
pro podnikání, zvyšování konkurenceschop-
nosti a k dlouhodobě udržitelné prosperitě“. 
Svaz toto poslání naplňuje především pro-
střednictvím rozsáhlého lobbingu: předsta-

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslavil 100. výročí 
odbornou konferencí a galavečerem

vitelé svazu se účastní zasedání parlament-
ních výborů a jednají s poslanci a senátory, 
ministry a zástupci státní a veřejné správy. 
Svaz tak ovlivňuje tvorbu zákonů a vyhlášek 
ve prospěch svých členů a prosazuje zlepšení 
podmínek pro jejich podnikání. Svaz je ofi-
ciálním připomínkovým místem pro legisla-
tivu. Členové tak mohou jeho prostřednic-
tvím iniciovat změny právních norem smě-
řující ke zlepšení podnikatelského prostředí. 
Zástupci svazu působí také v komisích, jako 
je např. Rada vlády pro výzkum, vývoj a ino-
vace. Zaměstnavatelské zájmy prosazuje svaz 
v Radě hospodářské a sociální dohody (tripar-
titě). Svaz zastupuje své členy i na meziná-
rodní úrovni: působí v exportních výborech 
Evropské komise a lobbuje mezi europoslan-
ci. Na bilaterální úrovni spolupracuje s part-
nerskými průmyslovými svazy, obchodními 
komorami a ostatními hospodářskými insti-
tucemi v zahraničí.

Proč Svaz průmyslu a dopravy ČR slaví 
100 let od svého vzniku, když vznikl v roce 
1990? Je to proto, že se hlásí k tradici Čes-
kého svazu průmyslníků, který vznikl z české 

sekce Ústředního svazu rakouského průmyslu 
právě 18. června 1918 – tedy ještě před vzni-
kem Československé republiky. Ten (později 
pod názvem Ústřední svaz českých průmysl-
níků a za protektorátu pod názvem Ústřední 
svaz průmyslu pro Čechy a Moravu) půso-
bil až do roku 1950. Ústřední svaz českých 
průmyslníků patřil v období první republiky 
k významným určovatelům hospodářské po-
litiky Československa.

Časopis Automa byl krátce řádným čle-
nem Českomoravské elektrotechnické aso-
ciace (nyní Elektrotechnické asociace České 
republiky), jež je jako odvětvový svaz čle-
nem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Proto-
že ale nejsme ani zaměstnavatelem, ani vý-
robní firmou, členství jsme ukončili. Ovšem 
dále působíme jako mediální partner celého 
Svazu průmyslu a dopravy ČR: informujeme 
své čtenáře o jeho činnosti, zvláště s ohledem 
na průmyslovou automatizaci a informatiku, 
včetně aktivit v oblasti Národní iniciativy 
Průmysl 4.0, a také o aktivitách svazu v ob-
lasti technického vzdělávání.

Petr Bartošík


