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podnikání

ných na různých místech ve výrobě, popř. 
i mobilních. Údaje jsou předávány do cloudu 
Netilion a mohou být využívány např. apli-
kacemi Netilion Inventory nebo SupplyCare 
Hosting pro sledování stavu zásob a optima-
lizaci zásobování.

Ultrazvukový průtokoměr vhodný i pro 
vlhké plyny

Další novinkou je ultrazvukový průtoko-
měr Prosonic Flow G300/500, určený k mě-
ření průtoku plynů. Z principu měření vy-
plývá, že průtokoměr nemá žádnou tlakovou 
ztrátu a nepodléhá opotřebení. Dokáže mě-

řit i průtok vlhkého plynu a volitelně jej lze 
doplnit funkcí analýzy plynu. Kromě měře-
ní zemního plynu je vhodný k měření průto-
ku různých procesních plynů a směsí plynů, 
bioplynu nebo břidlicového plynu.

Přenosný multiparametrický analyzátor 
kapalin

Liquiline Mobile CML18 je přenosný 
multiparametrický snímač k analyzování ka-
palin vhodný pro provozní i laboratorní mě-
ření. Měří pH, redox, vodivost, obsah kyslíku 
a teplotu. Jeho výhodou je, že se napájí bez-
drátově, indukční vazbou.

Univerzální emisní spektrometr 
s indukčně vázanou plazmou

Poslední novinkou, kterou bych chtěl zmí-
nit, je PlasmaQuant 9100 – přesný a flexibilní 
optický emisní spektrometr s indukčně váza-
nou plazmou. Využití najde při analýze vzorků 
hornin, vysoce čistých kovů, vzorků v chemic-
kém a v petrochemickém průmyslu nebo při 
analýze půdy či průmyslových odpadních vod. 
Lze jej přizpůsobit různým druhům měření.

Jde o produkt firmy Analytik Jena, která je 
součástí skupiny Endress+Hauser. O tom, jak 
tato firma přispívá k boji proti koronaviru, po-
jednává samostatný článek.

Petr Bartošík

Veletrh Formnext 2020 se uskuteční ve 
Frankfurtu nad Mohanem podle původ-
ního plánu ve dnech 10. až 13. listopadu, 
avšak ve formě zohledňující ochranu před 
šířením infekčních nemocí. Přední meziná-
rodní veletrh aditivní výroby tím vysílá dů-
ležitou zprávu nejen tomuto odvětví, nýbrž 
celému výstavnictví.

Formnext (formnext.com) je veletrh adi-
tivní výroby a nové generace inteligentních 
výrobních řešení. Zaměřuje se na efektivní 
realizaci komponent a výrobků od jejich ná-
vrhu po sériovou výrobu. Veletrh organizuje 
společnost Mesago Messe Frankfurt GmbH.

„Aditivní výroba v posledních měsících vý-
znamně přispěla k boji proti pandemii způsobe-
né koronavirem. Nadále je hnacím faktorem pro 
inovace,“ vysvětluje Sascha F. Wenzhler, vice-
prezident této společnosti. „S veletrhem Form-
next 2020 pokračujeme v podpoře tohoto tren-
du i v těchto ekonomicky obtížných dobách.“

Inovovaný koncept veletrhu Formnext 
2020 získal výslovnou podporu poradního 
výboru vystavovatelů. „Pochopitelně ještě 
nebyl dokončen kompletní scénář pro listo-
pad, avšak náš závazek i nadále platí. Je pro 
nás důležité, že veletrh pokračuje, a rádi tak 
přispějeme k dalšímu vývoji jeho konceptu,“ 
uvádí Dr. Christoph Schumacher ze společ-
nosti Arburg.

Dr. Karsten Heuser ze společnosti Siemag 
podtrhuje zvláštní význam aditivní výroby: 
„Aditivní výroba právě nyní prokázala, že 
je jednoznačně technologií budoucnosti pro 
mnoho průmyslových odvětví.“

Dále Dr. Markus Heering ze sdružení 
VDMA, pracovní skupiny Aditivní výroba, 
která je čestným sponzorem veletrhu Form-
next, vysvětluje: „Hospodářský pokles nastal 
neočekávaně rychle, což činí rozhodování 
o novém uspořádání procesů o to náročnější. 

Veletrh Formnext se uskuteční podle původního 
plánu, ale v nové formě

Formnext je jeden z prvních důležitých kro-
ků v tomto směru.“

Komplexní opatření pro ochranu zdraví

Při navrhování koncepce ochrany zdraví 
šli organizátoři výstavy nad rámec právních 
požadavků, přičemž cílem bylo poskytnout 
maximum ochrany pro vystavovatele, ná-
vštěvníky i zaměstnance. Koncept je založen 
na několika opatřeních zaměřených na hygie-
nu (např. četnější úklid a čištění), na sociál-
ním odstupu (včetně profesionálního řízení 
pohybu návštěvníků) a velkorysém přísunu 
čerstvého vzduchu (vzduch v celé hale bude 
kompletně vyměněn každou hodinu).

V plánu je rovněž důkladný proces regis-
trace návštěvníků, stejně jako výdej vstupe-
nek, které budou platné pouze v určité dny. 
Zbytný kontakt bude eliminován díky plně 
elektronické registraci a platebnímu systé-
mu. Povinné bude také prohlášení o aktuál-
ním zdravotním stavu účastníků.

Přepracované uspořádání stánků a uliček

Formnext uplatňuje též nové přístupy při vy-
pracovávání návrhu výstavních prostor a stánků: 
uličky mezi stánky budou podstatně širší (zvět-
šení z původních 3 na 6 m) a budou na každé 
straně lemovány komunikačním pásem o šířce 
1 m. Dodržování požadavků na sociální odstup 
bude monitorovat proškolený personál a průmy-
slové kamery. Obecný koncept dodržení vzdále-
nosti je založen na výpočtu, který má zajistit do-
statečný prostor pro každého návštěvníka. Směr-
nice pro konstrukci stánků byly rovněž upraveny 
podle doporučení týkajících se např. stravování. 
Navíc veletrh Formnext nabízí vystavovatelům 
výstavbu tzv. stánků na klíč, které jsou navrže-
ny v souladu s veškerými požadavky na dodržo-
vání odstupu a opatřeními pro ochranu zdraví.

„S těmito opatřeními jdeme nad rámec 
právních požadavků na bezpečnost a zároveň 
lidem umožníme opět navštívit osobně vele-
trh, a sdílet tak myšlenky a inovace a dělat ob-
chod,“ komentuje Wenzler. „I když je fantas-
tické, že všichni máme přístup k digitálním 
pracovním a komunikačním nástrojům, ty ne-
mohou nikdy nahradit osobní interakci a všem 
tak známý zážitek skutečného veletrhu.“ Proto, 
kromě speciálně upravených stánků, budou mít 
návštěvníci rovněž možnost prohlédnout si vý-
stavky, účastnit se přednášek a dalších událostí.

Rainer Lotz, předseda poradní rady vysta-
vovatelů ze společnosti Renishaw GmbH, zdů-
razňuje: „V nejisté době musí být projekty rea-
lizovány pragmaticky. Koncept veletrhu Form-
next 2020 je živý a všichni členové poradní 
rady vystavovatelů jej podporují. Koronavi-
rus nás donutil k nejvyšší flexibilitě a vyžadu-
je ochotu věci vyřešit a uvést je do pohybu.“

Digitální nabídka

Tento rok bude veletrh Formnext daleko 
více doplněn digitální nabídkou, aby účastní-
kům, kteří nemají možnost cestovat, poskytl 
příležitost zúčastnit se ho alespoň virtuálně. 
Digitální nabídka veletrhu spočívá v zahrnutí 
online prezentací produktů a zprostředková-
ní spojení s kontaktními osobami. To umožní 
rychlou a širokou výměnu informací ve vir-
tuálním prostředí. Digitální networking také 
poskytuje možnosti, jak navázat kontakt na 
základě podobných zájmů a podpořit tak vý-
měnu informací. Nová koncepce rovněž zahr-
nuje přímé přenosy a vyžádané přenosy z vel-
kého počtu jednotlivých doprovodných akcí.
[Mesago Messe Frankfurt. Exhibitor advisory 
board supports health and hygiene concept for 
Formnext 2020. Tisková zpráva, červen 2020.]
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