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Jednou z letošních novinek jsou nové termo-
kamery testo 875 a testo 881 (obr. 22), které 
jsou spolehlivým nástrojem pro okamžitou 
detekci zahřátých součástí strojů nebo tepel-
ných úniků na budovách. Tím jsou ideálním 
nástrojem pro úsporu nákladů. Termokamery 
této nové řady jsou vybaveny dalšími funk-
cemi pro pohodlnou a detailní analýzu jak 
v oblasti stavební termografie, tak i pro vyu-
žití v průmyslu. Mezi další novinky patří řada 
měřicích převodníků testo 6920, testo 6621 
a testo 6321, které jsou určeny pro velmi 
přesné a spolehlivé měření v oblasti prostře-
dí v budovách. Přesné měření s těmito pře-
vodníky umožní jejich uživateli optimálně na-
stavit klimatizační a ventilační zařízení, což 
mu přinese výraznou úsporu jeho provozních 
nákladů. Ve stánku společnosti Testo budou 
rovněž představeny nové převodníky do vý-
bušného prostředí, profesionální měřicí pří-
stroje v kapesním formátu a mnoho dalšího.

Topmes, měřicí přístroje, v. o. s. F 009

Společnost Topmes představí několik no-
vinek od zastupované společnosti Metris 
z Belgie (souřadnicové měřicí stroje, měři-
cí ramena, laserové skenery) i vlastních no-
vých produktů. Letos poprvé zde bude vysta-
ven i mobilní měřicí Laser Tracker T3 ame-
rického výrobce API (viz článek na str. 40), 
který umožňuje snadno a přesně proměřo-
vat rozměry velkých dílů, a dále stavebni-
cový systém API XD (obr. 23), od základ-
ního interferometru XD-1 pro měření délek 
až po systém XD-6D pro komplexní měření 
v šesti stupních volnosti. Systém XD je určen 

zvláště pro proměřování přesnosti souřadni-
cových měřicích, ale i jiných přesných stro-
jů, a to simultánně ve všech osách. Možnost 
současného nastavení všech os a simultánní-
ho měření podstatně zkracuje dobu potřeb-

nou k proměření stroje. Významnou inovací 
je také možnost plně bezdrátového provozu. 
Systém XD najde uplatnění v mnoha oborech 
přesného strojírenství, v automobilovém prů-
myslu nebo v letectví.

TR instruments spol. s r. o. C 046 

Jako hlavní novinku v oblasti měřicí tech-
niky představí společnost TR instruments la-

boratorní měřicí přístroje firmy GW Instek. 
Ve stánku bude k vidění mimo jiné zástup-
ce ucelené řady laboratorních osciloskopů 
GDS-2000. Tyto přístroje mají šířku pásma 
60, 100 a 200 MHz, dva nebo čtyři kaná-
ly, vzorkování 1 GS/s a interní paměť 25 ti-
síc bodů. Prezentovány budou stejnosměrné 
i střídavé napájecí zdroje a elektronické zá-
těže, přičemž jako zástupce lze zmínit nový 
programovatelný DC napájecí zdroj GPD- 
-3303S. Jde o zástupce tříkanálových zdrojů, 
jenž je schopen dodávat napětí až 30 V při 
proudu do 3 A s nastavitelným krokem  

1 mV/1 mA. Přístroj je standardně vybaven 
komunikačním rozhraním USB. Ve stánku 
se návštěvníci budou moci seznámit také 
se zástupcem z kategorie spektrálních ana-
lyzátorů, konkrétně s modelem DSP-830 
(obr. 24) s šířkou pásma 9 kHz až 3 GHz, 
úrovní šumu –117 dBm/Hz a referenčním 
měřicím rozsahem –110 dBm až +20 dBm.
Výhodné je jeho využití v terénu v baterio-
vě napájené variantě. Všechny přístroje spo-
lečnosti GW Instek se vyznačují vynikajícím 
poměrem ceny ke kvalitě. Všichni zájemci 
jsou zváni do stánku, aby si přístroje osob-
ně vyzkoušeli.

Obr. 23. Modulární laserový měřicí systém XD 
od společnosti API představí firma Topmes

Obr. 24. Spektrální analyzátor DSP-830  
(TR Instruments)
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y   Dny otevřených dveří ve 
firmě Phoenix Contact 

Zájemci o prohlídku nových prostor 
firmy Phoenix Contact v Brně (Dornych 
47b) jsou srdečně zváni k jejich návštěvě 
ve dnech 15. až 17. září 2009 (v době ko-
nání MSV v Brně). Bohatý odborný pro-
gram zahrnuje prezentaci celého sortimen-
tu firmy, např. svorek a jejich příslušenství, 
včetně systémů pro značení svorek a vodi-
čů, dále zařízení pro bezdrátový přenos dat 
v průmyslových podmínkách, napájecích 
zdrojů (s „živou“ ukázkou SFB – Selecti-
ve Fuse Breaking), konektorů a distribuč-
ních boxů pro kabelové rozvody, bezpeč-

nostních prvků a relé a dalších komponent 
značky Phoenix Contact. Kromě odborného 
programu pořadatelé slibují malé občerstve-
ní, volnou vstupenku na MSV, drobný dárek 
a také možnost parkovat v areálu zdarma: 
podmínkou je přihlásit se (do 11. září 2009) 
e-mailem na adrese mdusikova@phoenix-
contact.com. (ed)

  B&R Open days 2009 
B+R automatizace, spol. s r. o., pořádá 

v době konání Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně Open days 2009. Ve dnech 
14.–18. září 2009 můžete tuto společnost 
navštívit v prostorách její brněnské kance-

láře, kde vám její pracovníci představí celý 
sortiment techniky značky B&R. Mezi 9. 
a 17. hodinou se zde zájemci mohou zasta-
vit na drobné občerstvení a při té příleži-
tosti jim odborníci poradí, jak využít au-
tomatizační techniku v době zotavující se 
ekonomiky. Široká paleta produktů umož-
ňuje řešit téměř jakoukoliv automatizační 
úlohu. V nabídce jsou různé varianty ovlá-
dacích panelů a volně programovatelných 
řídicích systémů, průmyslová PC, decent-
ralizované systémy I/O, pohony a průmys-
lové sběrnice. 

Open days 2009 bude společnost B&R 
pořádat také v pražské kanceláři ve Zličíně, 
a to ve dnech 6.–7. října 2009.

(br)


