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Jakou strategii uplatňuje ABB v oblasti 
úspor energií. Jak se tato strategie kon-
krétně projevuje ve výrobcích?

Naší snahou je vyvíjet řešení, která bu-
dou účelně a účinně sloužit v rezidenčních 
i komerčních budovách a zaručí jak efektivní 
nakládání s energiemi, tak pohodlí a bezpe-
čí všem, kteří v těchto budovách bydlí nebo 
pracují. Patříme k lídrům v oblasti inteligent-
ních domů, budov, továren, měst a v našem 
portfoliu je široké spektrum výrobků, řeše-
ní a služeb jak pro e-mobilitu, tak pro chyt-
rou automatizaci budov a chytřejší hospoda-
ření s energií.

Uvedu jeden konkrétní příklad, a to baterio-
vý systém REACT 2, který je určen pro rezi-
denční projekty s fotovoltaikou a ukládáním 
energie do baterií. Má dvě programovatelná 
(go-go) relé, uživatel tedy může spínat spotře-
biče podle různých režimů (čas, výkon elek-
trárny apod.) a tím optimalizovat a posunout 
svou spotřebu například z večerních hodin 
na denní dobu, kdy je nejlepší osvit (sepnu-
tí pračky, myčky apod.). Znamená to, že uži-
vatel využívá energii z obnovitelných zdrojů. 
Tento produkt představíme na letošním vele-
trhu Amper s propojením na systém domov-
ní automatizace ABB-free@home.

Obytné i komerční stavby jsou dnes vy-
bavovány inteligentní elektroinstalací. Na 
jedné straně to znamená komfortní ovlá-
dání, na druhé straně je taková elektro-
instalace složitější a pravděpodobně ná-
kladnější. Jaký přístup volí ABB v této 
oblasti?

Naše řešení jsou škálovatelná a dávají uži-
vatelům možnost vybrat si úroveň vybavení 
odpovídající funkčním představám a součas-
ně jeho možnostem. Nutno také podotknout, 
že ani přechod od základní instalace k inteli-
gentní díky bezsběrnicovému systému nemusí 
znamenat složitější postupy. Inteligentní insta-
lace se dále rozvíjejí a i my na veletrhu Amper 
představíme novou generaci systémového mo-
dulu ABB-free@home®2.0. Oproti předchozí 
verzi bude nabízet spoustu vylepšení a mož-
ností – např. připojení až 150 prvků, a to buď 
sběrnicově, bezsběrnicově, nebo v kombina-
ci bezsběrnicového a sběrnicového zapoje-
ní. ABB-free@home® tak bude moci ovládat 
ještě větší instalace, než tomu bylo doposud.

ABB představí techniku pro chytré budovy 
a továrny i pro elektromobilitu

Jaký vývoj očekáváte v koncepcích smart 
homes a smart cities? Jaké jsou již kon-
krétní kroky a instalace v této oblasti?

Jak jsem již zmínil, lze očekávat další roz-
voj v oblasti, který kopíruje obecné trendy, ať 
už v oblasti přizpůsobení produktů a řešení, 

hlasového ovládání, nebo využití umělé inte-
ligence. Jako příklad přizpůsobení potřebám 
zákazníka ruku v ruce s designem můžu uvést 
senzor ABB-tacteo®KNX, extrémně flexibil-
ní systém, jehož prostřednictvím lze ovládat 
široké spektrum různorodých funkcí. Patří 
rovněž mezi uživatelsky nejpřívětivější sen-
zory na trhu. Vzhledem k nenápadnému de-
signu je oblíbenou volbou architektů a byto-
vých návrhářů. Díky svým kvalitám si senzor 
v roce 2018 vysloužil významné ocenění na 
soutěži Iconic Awards 2018 v kategorii Inno-
vative Architecture.

Přichází ABB na veletrh Amper s novinka-
mi pro elektromobilitu?

Vzhledem k současnému boomu elek-
tromobility bude určitě zajímavé přijít se 
k nám do stánku podívat na novou rychlo-
nabíjecí stanici Terra HP, pracující s výko-
nem 350 kW. Ta pro dojezdovou vzdálenost 
200 km umožňuje dobití za pouhých osm mi-

nut. Představuje tak ideální řešení pro dálnič-
ní odpočívadla a čerpací stanice, ultravelký 
proud má při plném výkonu kapacitu pro na-
bíjení vozů s napájením 400 i 800 V.

Jaké exponáty představíte pro průmyslo-
vou automatizaci? Uvedete nějaké novin-
ky koncepce ABB Ability?

Na veletrhu představíme vizuální inspekč-
ní robotický systém ABB Air Gap Inspector. 
Ten umožňuje zjišťovat stav vnitřních povr-
chů statorů a rotorů na místě, bez nutnos-
ti vyjmout rotor. Velmi zajímavým exponá-

tem bude i naše sada digitálních řešení ABB 
Ability™ Digital Powertrains, která obsahují 
zařízení, software a služby kombinující ko-
nektivitu a analýzu dat s odbornými znalost-
mi a zkušenostmi ABB. Toto digitální řešení 
využívá cloud a umí integrovat data ze senzo-
rů a pohonu s analytickými službami v celém 
řetězci průmyslových zařízení využívaných 
v továrnách, od pohonů a motorů po čerpa-
dla a ložiska. ABB Ability Digital Powertrain 
je první řešení ABB využívající internet věcí 
pro velmi detailní monitorování celého hnací-
ho ústrojí. Rovněž musím zmínit robot YuMi. 
Letos jsme si pro návštěvníky našeho stánku 
připravili zajímavou demonstraci: návštěvník 
si může ve spolupráci s naším robotem nechat 
podepsat fotografii, kterou mu na místě poří-
díme fotoaparátem Instax. Robot reaguje na 
ťuknutí návštěvníka a podepsanou fotografii 
mu opět podá zpět.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Vize chytrých domů, továren a měst se stává skutečností a vzniká tak velký prostor pro 
pokročilou automatizační techniku. O tom, jaké výrobky a systémy v tomto segmentu 
uplatňuje společnost ABB, jsme si povídali s Vladimírem Janypkou, marketingovým a ob-
chodním ředitelem divize Elektrotechnické výrobky ABB, s. r. o. Zajímalo nás také, jaké 
výrobky ABB představí na veletrhu Amper pro elektromobilitu a ukládání energie a jak 
se rozvíjí koncepce ABB Ability.

Obr. 1. Vladimír Janypka, marketingový a obchodní ředitel divize Elektrotechnické výrobky 
ABB, s. r. o.


