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Praktické výhody a příležitosti digitaliza-
ce při výrobě řídicích a distribučních rozvá-
děčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. 
Tyto firmy se na veletrhu Amper 2022 před-
staví s mottem: Vaši silní partneři pro výrobu 
rozváděčů. Budou společně prezentovat to, 
co projektanti a výrobci rozváděčů potřebu-
jí znát, aby mohli naplno využít síťová inže-
nýrská řešení a digitální data. Důraz je kla-
den především na přímý a dlouhodobý pří-
nos řešení – zcela v souladu s filozofií obou 
společností. Návštěvníci se seznámí s mož-
nostmi vývoje rozváděčů od návrhu po výro-
bu dle konceptu průmyslu 4.0. Při této příle-
žitosti budou představena následující řešení 
a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudo-
vé řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení 
z nabídky Rittal Automation Systems (RAS) 
a produkty pro výrobu průmyslových rozvá-
děčů a IT řešení.

Stejně jako strojírenství i výroba řídicích 
a distribučních rozváděčů čelí problémům, 
mezi které patří neustálé zlepšování produk-
tivity, systematicky vytvářené inovace a vý-
roba a dodání výrobků pod stále větším ča-
sovým a finančním tlakem. Příležitosti, které 
se otevřely díky digitalizaci procesů v soula-
du s průmyslovým internetem věcí (průmy-
sl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se 
snaží zákazníkům společně a v praxi předvést 
potenciální výhody svých řešení.

Představena bude vzájemná interakce soft-
waru, dat a konfiguračních řešení nabíze-
ných společnostmi Rittal a Eplan. Návštěv-
níci se dozvědí, jak jednotlivé nástroje fun-
gují společně, což vede k lepší produktivitě 
práce a zlepšuje se tím účinnost inženýrských 
postupů. Eplan bude prezentovat inovativ-
ní řešení pro zvýšení efektivity během vý-
voje výrobku.

Ústředními body veletržní prezentace jsou 
nová verze Eplan Platforma 2022 podporují-
cí mezioborovou spolupráci a sdílení dat pro-
střednictvím cloudu, integrace tepelného ná-
vrhu (Thermal Design Integration), konfigu-
rační nástroj RiPanel a Rittal Therm a také 
portály pro CAD/CAE data (Eplan Data Por-
tal, PARTcommunity).

Automatizace ve výrobě rozváděčů

Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší 
produkty z nabídky Rittal Automation Sys-
tems, jako jsou: přířezové centrum Secarex 
AC18 pro přípravu kabelových kanálů a lišt 
DIN, mobilní stanice CW 120-M pro děle-
ní, děrování a ohýbání měděných přípojnic, 
poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lif-
ter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro 
rozváděčové skříně, a rovněž sortiment ruč-
ního nářadí. Propojení reálného a virtuální-

Firmy Eplan a Rittal na veletrhu Amper

ho světa si bude možné vyzkoušet při zapo-
jování rozváděče pomocí aplikace EPLAN 
Smart Wiring.

chlazení společnosti Rittal, novou rozvádě-
čovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. 
Jde o zástupce nové řady Blue e+ S, kte-

rá je právě uváděna 
na trh (k dispozici 
budou výkony 300, 
500 a 1 000 W). 
Doplňuje nástěn-
né chladicí jednot-
ky Blue e+ vyšších 
výkonů (1,6 až 
5,8 kW) a má veš-
keré atributy tech-
nologie Blue e+ 
(invertorem říze-
ný výkon jednot-
ky, aktivní a pasiv-
ní chladicí okruh 
atd.). Tato chladi-
cí jednotka je vý-
znamně inovována: 
používá nové chla-
divo R513A s niž-

ším GWP (potenciál globálního oteplování) 
a umožňuje připojení k systému dálkového 
dohledu Smart Service Portal.

IT připravené na budoucí výzvy

V současné době rychle roste počet za-
řízení připojených k internetu, ať jde o za-
řízení zapojená do systémů inteligentních 
domů a bytů a měst (Smart Home, Smart 
Cities), nebo systémů IoT, popř. IIoT. 
Všechna tato zařízení generují obrovská 
množství dat, která je třeba zpracovávat 
a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. ze-
lená řešení, která se zaměřují na monito-
rování okolních podmínek a efektivní ří-
zení výkonu jednotlivých komponent na 

Obr. 1. Rittal a Eplan společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, 
pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat 
a konstruovat ve 3D

Obr. 2. Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání  
a velká výkonnost

Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 
6 300 A

Ze sortimentu skříní bude k vidění řada 
malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, 
které úspěšně nahradily předcházející řady. 
V sekci věnované rozvodu proudu bude vy-
stavena skříň s ověřeným řešením podle ČSN 
EN 61439 až do 6 300 A, vedle kterého bude 
pole s ochranou proti obloukovému zkratu, 
tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku bude 
i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal.

Průmyslové chlazení

Na letošním veletrhu budou mít návštěv-
níci možnost vidět, kromě jiných systémů 
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základě naměřených hodnot. V souvislos-
ti s tím společnost Rittal nabízí ucelené ře-
šení v podobě systému RiMatrix Next Ge-
neration, který zahrnuje všechny prvky IT 
infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění 
nový rack VX IT, který je základem systé-
mu RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet 
s inovativním systémem zavedení kabelů 
střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, 
umožňující monitorování okolního prostře-
dí a řízení přístupů, nebo bezpečnostní ře-
šení v podobě Micro Data Centra.

(Eplan)

Motor Catalyst z Avio Aero a GE Avia-
tion, u jehož zrodu stála i Fakulta strojní 
ČVUT v Praze, zaznamenal mimořádný me-
zinárodní úspěch. Po výběrovém řízení a po 
rozsáhlé fázi technické a ekonomické analý-
zy si ho společnost Airbus Defense and Spa-
ce zvolila pro bezpilotní letouny Eurodro-
ne. Výsledek výběrového řízení byl ozná-
men společností Airbus Defense and Space 
25. března 2022.

Fakulta strojní ČVUT v Praze již loni 
prezentovala, že ve své létající zkušebně 
spolu s českou pobočkou GE Aviation pro-
vádí experimenty s tímto turbovrtulovým 
motorem. Dnes je Catalyst motorem pro-
věřeným nejen pozemními zkouškami, ale 
i za letu. Na jeho vzniku se podílely evrop-
ské týmy Avio Aero a GE Aviation z České 
republiky, Polska, Německa a Itálie. Stejně 
jako celý program Eurodrone i motor Cata-
lyst byl koncipován stoprocentně bez kom-
ponent a systémů podléhajících americké-
mu nařízení ITAR (International Traffic in 
Arms Regulation). Vyrobeno bylo již sedm-
náct prototypů motoru, které prošly více než 
3 000 hodinami testování.

„Před šesti lety vláda ČR požádala 
ČVUT, aby vybudovalo ekosystém pro le-
tectví a kosmickou techniku založený na 
pozemních laboratořích a létající zkušeb-
ně turbovrtulových motorů. ČVUT mělo 
posílit své výzkumné a výukové kompe-
tence, aby tak příznivě podnítilo rozvoj 
vysoce specializovaných odborných kapa-
cit a kompetencí potřebných pro celkový 
rozvoj letectví a kosmických aktivit v ČR. 
To jsme splnili a dnes sklízíme další z vý-
sledků těchto aktivit,“ sdělil děkan Fakulty 
strojní Michael Valášek. Podle něj možná 
navíc jde o klíčový bod vzniku dalšího pi-
líře českého hospodářství po automobilo-
vém průmyslu.

Turbovrtulový motor Catalyst vyhrál tendr 
projektu Eurodrone

„Catalyst byl vybrán jako nejlepší řešení 
na základě svého vynikajícím výkonu, níz-
kého vývojového rizika, cenově úsporného 
provozu a také potenciálu dalšího vývoje,“ 
vysvětlil Jean-Brice Dumont, viceprezident 
pro vojenské letouny společnosti Airbus De-
fence and Space.

Turbovrtulový motor Catalyst je první 
zcela nově navržený turbovrtulový motor po 
30 letech. Má až o 20 % nižší spotřebu pali-
va, tah vyšší o 10 % a o 30 % delší servisní 
intervaly. Svými vlastnostmi a plně digitál-
ním řízením prostřednictvím systému FADEC 
s integrovaným ovládáním vrtule a regula-
cí výkonu podle nadmořské výšky je rovněž 
vhodný pro pohon dronů.

Fakulta strojní ČVUT se primárně za-
měřila na návrh konceptu systému preven-
tivní údržby motoru Catalyst a na výzkum 

vlivu použití udržitelného leteckého pa-
liva SAF na snížení emisí pevných čás-
tic a plynů (paliva SAF jsou letecká pali-
va vyrobená z obnovitelných zdrojů nebo 
z bioodpadů splňující podmínky udržitel-
né výroby). Na tomto poli dosáhla vynika-
jících výsledků.

Projekt Eurodrone je evropský projekt bez-
pilotních, na dálku řízených dvoumotorových 
turbovrtulových letounů (dronů) velkého do-
letu operujících ve středních výškách a vyví-
jených společnostmi Airbus, Dassault Aviati-
on a Leonardo pro armády Německa, Francie, 
Itálie a Španělska. První let se očekává v polo-
vině roku 2027. Letouny jsou určené pro prů-
zkum a zpravodajské účely a pro pozemní pod-
poru vojsk pomocí přesně naváděných zbraní.
[Tisková zpráva FS ČVUT, 29. 3. 2022]

(Bk)

Obr. 1. Létající laboratoř pro zkoušky motoru Catalyst (foto: ČVUT)

Obr. 3. RAS (Rittal Automation System) – od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, 
které významně urychlují výrobu rozváděčů


