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Společnost E-THERM a. s. je výhradní 
zástupce značek, které jsou dlouhodobě vy-
hlášené svou vysokou kvalitou v oblasti prů-
myslového měření, regulace a automatizace.

Bezdotykové měření teploty

V oblasti bezdotykového měření teplo-
ty firma již dlouhá léta dodává kvalitní brit-
ské přístroje značky Land Instruments. Špič-
kou nabídky jsou skenery teploty LSP pro 
měření teplotních profilů, typicky ve sklář-
ské nebo hutní výrobě, nebo termovizní sys-
témy pro průmyslové pece NIR-Borescope. 
Pro úlohy, kde je vyžadováno měření v jed-
nom bodě, jsou v nabídce ruční pyromet-
ry Cyclops a řada stacionárních pyrometrů 
včetně nejnovějších modelů Spot (obr. 1), 
které jsou k dispozici i ve verzi s optickým 
vláknem, a jejich variant pro speciální úlohy 
(např. pro výrobu hliníku).

Převodníky signálů

Co se týče převodníků procesních sig-
nálů, E-THERM dodává výrobky švéd-
ské značky Inor, které jsou představite-
lem přesnosti a spolehlivosti. Osvědče-
né základní modely IPAQ-H a IPAQ-L 
nyní nahrazují modely IPAQ C330 a R330 
(obr. 2). Tyto převodníky lze bez problé-
mů nastavovat pomocí konfigurační sady 
Icon-X a softwaru ConSoft nebo z chyt-
rého telefonu prostřednictvím NFC. Oba 
typy převodníků jsou dostupné i ve vari-

Aktuální trendy v sortimentu automatizační 
techniky E-THERM v roce 2022

antách s označením X, určených do pro-
středí s nebezpečím výbuchu.

Sortiment doplňují nové modely převod-
níků IPAQ R530 a IPAQ C530 pro úlohy, 
kde je využita komunikace HART. Nahrazu-
jí tedy starší modely MESO. Také tyto nové 
modely jsou dostupné ve variantě do prostře-

dí s nebezpečím výbuchu ve verzích R530X 
a C530X.

I pro jednodušší úlohy, kde se osvědčily 
neizolované převodníky řady APAQ, je do-
stupná nová generace ve dvou provedeních 
– pro odporové a pro termočlánkové senzory 
teploty APAQ C130 a R130. Výhodou opro-
ti převodníkům předchozí generace, které se 
nastavovaly pomocí pájecích plošek a poten-
ciometrů, je snadné nastavení při použití ko-
munikace NFC a aplikace Inor Connect, na-

víc nový typ umožňuje připojení nejen sen-
zorů Pt100, ale i Pt1000.

Stálicí v nabídce je vynikající převodník 
IPAQ C/R 520 s možností dvojitého vstupu, 
kompatibilitou s požadavky SIL 2, komuni-
kací HART a variantou do prostředí s nebez-
pečím výbuchu.

Regulátory teploty

Významné  změny 
jsou též v sortimentu re-
gulátorů teploty znač-
ky Eurotherm. V souvis-
losti s ukončením výro-
by většiny modelů řady 
2000 se stávají nosnými 
typy nabídky regulátorů 
nové modely, řada 3200 
pro nejjednodušší úlohy, 
pro středně náročné úlohy 
řada EPC3000. EPC3000 
jsou jednosmyčkové re-
gulátory s volně konfigu-

rovatelnou strukturou a volitelným hard-
warem s možností komunikace prostřednic-
tvím Ethernetu. Základní model EPC3016 
s rozměrem 48 × 48 mm, až třemi výstu-
py a volitelným komunikačním rozhraním, 
buď pro sériový výstup, nebo pro Ether-
net, je určen pro jednodušší úlohy s vyšší-
mi požadavky na přesnost, jako jsou např. 
laboratorní pece a ohřívače, a to pro regu-
laci na konstantní hodnotu nebo podle ča-
sových programů.

Obr. 1. Stacionárních pyrometr Spot od firmy Land Instruments
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Modely EPC3008 a EPC3004 s až čtyř-
mi základními výstupy, komunikací Modbus 
485 v základní výbavě a možností rozšíření 
o druhý analogový vstup, komunikaci Ether-

net a digitální IO jsou vyhovující 
i pro náročné úlohy, včetně např. 
regulace atmosféry při chemicko-
-tepelném zpracování.

Pro náročnější úlohy jsou urče-
ny modulární dvousmyčkové regu-
látory řady 3500 a až trojsmyčkové 
2704 nebo přístroj nanodac.

Eurotherm nanodac (obr. 3) je 
kombinací dvousmyčkového vý-
konného programovatelného regu-
látoru s konfigurovatelnou vnitřní 
strukturou a spolehlivého digitál-
ního zapisovače, v základu se čtyř-
mi přesnými univerzálními vstu-
py rozšiřitelnými až na osm vstu-
pů, možností virtuálních kanálů 
(zápis dat z matematických výpo-
čtů, vnitřních hodnot regulátoru či 
komunikace), kombinací až pěti 
výstupů a komunikací Ethernet, 
která umožňuje přenos dat pomo-
cí FTP, integrovaného webového 
serveru, a sdílení dat pomocí pro-
tokolů Modbus TCP, EtherNet/IP 
nebo BACnet.

K zobrazení a základní práci 
se zaznamenanými daty lze vyu-

žít buď základní bezplatně dodávaný soft-
ware Review, nebo novější software Euro-
therm Data Reviewer. Ten je k dispozici 
v základní variantě Foundation či v roz-

šířené variantě Enterprise s architekturou 
klient–server.

Dodávky ucelených systémů

Kromě dodávek jednotlivých zařízení na-
bízí E-THERM i dodávky celých systémů 
měření, regulace a automatizace nebo elekt-
rotechnických systémů tzv. na klíč.

E-THERM vystaví dodávané produkty 
na veletrhu Amper 2022 v Brně v hale V ve 
stánku 1.07.

(E-THERM a. s.)

Obr. 2. Převodníky IPAQ C330 a R330 lze nastavovat pomocí 
konfigurační sady Icon-X a aplikace ConSoft nebo z chytrého 
telefonu prostřednictvím NFC

Obr. 3. Eurotherm nanodac je kombinací 
dvousmyčkového výkonného programo-
vatelného regulátoru s konfigurovatelnou 
vnitřní strukturou a spolehlivého digitálního 
zapisovače 
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y   Kurz prezentačních 
dovedností – Minutový 
řečník

Musí technici umět slovně prezentovat 
výsledky své práce? Ano. Ať už je to na inter-
ní poradě před několika kolegy, na obhajobě 
projektu před zákazníky, nebo na konferenci 
před desítkami neznámých lidí. Přestože se 
inženýři vyjadřují převážně písemně, nebo 
ještě raději čísly, schématy a výkresy, slov-
nímu projevu se zkrátka nevyhnou.

Kurz s názvem Minutový řečník upozor-
ňuje účastníky na nejčastější chyby slovní-
ho projevu: např. používání parazitních slov, 
nevhodný postoj řečníka, nedostatek očního 
kontaktu a nepřiměřená gesta.

Počet účastníků kurzů je omezený na 
sedm, protože nejde o teoretickou před-
nášku, ale každý má možnost si své minu-
tové vystoupení vyzkoušet a nechat lekto-
ra a ostatní účastníky, aby ho upozornili na 
jeho chyby a nedostatky, avšak i na zlepše-
ní a pokroky.

Cílem totiž není jen poukázat na chyby 
v projevu, ale zejména zlepšit prezentační 
dovednosti a rovněž omezit stres z mluve-
ní před lidmi. To jsou dvě věci, které často 
jdou ruku v ruce – cítí-li se řečník v poho-
dě, bývá také jeho projev lepší a pro poslu-
chače srozumitelnější a příjemnější.

Během čtyřhodinového kurzu se poslucha-
či naučí jen několik základních dovedností – 
ale už po čtyřech hodinách může být zlepšení 
projevu opravdu výrazné. Účastníci se o tom 
mohou přesvědčit sami – z kurzu si totiž od-
nesou také videozáznam jednotlivých cviče-
ní. A na první kurz je navíc možné navazovat 
dalšími pokračujícími kurzy nebo individuál-
ními konzultacemi.

Více informací zájemci najdou na https://
minutovyrecnik.cz/. Kurzy jsou určené pro ši-
rokou veřejnost, ale je možné uspořádat i fi-
remní kurzy pro zaměstnance, a to jak v čes-
kém, tak i v anglickém jazyce. (Bk)

  Kontejnery v praxi
Do informačních systémů, které se použí-

vají v průmyslových podnicích, pronikají čím 
dál více aplikace, které spolupracují s cloudo-
vými úložišti. Ve většině případů jde o aplika-
ce, které nejsou vyvíjené přímo pro konkrét-
ní průmyslový technologický uzel nebo lin-
ku. Klasickými příklady mohou být bankovní 
aplikace, účetní aplikace apod. Naproti tomu 
mnoho provozních systémů může ukládat 
data v cloudu. Aplikace potom slouží k ana-
lýzám uložených dat a vizualizaci výsledků.

Po počátečních potížích spojených s obje-
vováním možností a úskalí cloudu jsou v po-
slední době vytvářeny standardy pro zpraco-
vání jednotlivých částí řešení do podoby kon-

tejnerů. A právě možnostem provozu, správy, 
vývoje a řešení změn při užívání aplikací vy-
tvářených pomocí kontejnerů byla věnována 
konference, kterou v únoru 2022 zorganizo-
vala společnost Exponet.

Na konferenci zazněly přednášky od re-
nomovaných společností – od přehledových, 
kde byly vysvětleny možnosti jednotné plat-
formy pro provoz aplikací Kubernetes, která 
je v současné době považována za standard, 
přes přednášky věnující se provozním otáz-
kám, jako je např. efektivní správa většího 
množství clusterů Kubernetes, po softwarově 
definovaný networking v datacentru a zálo-
hování nebo monitorování aplikací v kontej-
nerovém prostředí. Zajímavé byly přednášky 
zaměřené na vývoj kontejnerových aplikací. 
Nedílnou součástí jsou služby, které koneč-
nému zákazníkovi zajišťují např. efektivní 
ukládání a správu dat a bezpečnost provozu, 
prostředky pro zjednodušení vývoje nebo ná-
stroje pro migraci mezi různými cloudy a ře-
šeními on-premise. Ke kladně hodnoceným 
prezentacím patřily ty, které představovaly 
úspěšné realizace a osobní zkušenosti.

Konference byla hybridní, po dlouhé době 
bylo opět vidět plný sál zájemců o tuto tema-
tiku a kvalifikované dotazy svědčily o aktuál-
nosti tématu. Za to určitě společnosti Ex-
ponet patří velký dík. Detailní informace 
jsou k dispozici na www.exponet.cz nebo na 
www.konference.cz. (ra)


