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pohony a akční členy

projektu bude celá implementována do ske-
letu robotu. Výsledkem projektu by měl být 
humanoidní robot, který se bude pohybovat 
v okolním prostředí po dvou nohách podob-
ně jako člověk.

Firma maxon motor ag podporuje per-
spektivní projekty v různých oblastech. Bylo 
navázáno partnerství s Artificial Intelligen-
ce Laboratory (AI Lab) na University of Zu-

rich pro podporu projektů, jakým je např. 
Eccerobot. AI Lab je zapojena do mnoha 
projektů na mezinárodní úrovni, a díky tomu 
jsou nejnovější vědecké poznatky implemen-
továny již při vývoji produktů firmy maxon 
motor. V budoucnu budou všechny poho-
ny Eccerobotu a všech humanoidních robo-
tů vyvíjených v AI Lab vybaveny precizními 
motory, převodovkami a senzory této firmy.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podpo-
rou projektu specifického výzkumu Fakulty 
strojního inženýrství Vysokého učení technic-
kého v Brně „Výzkum a vývoj nekonvenčních 
robotů a manipulátorů“.
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Společnost Siemens uvádí na trh progra-
mový nástroj Sentron Powermanager, který 
usnadňuje realizaci systémů na bázi PC za-
jišťujících účelné využívání elektrické ener-
gie v účelových budovách a malých průmys-
lových komplexech. Program sleduje, zob-
razuje, ukládá a dále vyhodnocuje naměřené 
hodnoty elektrických veličin (včetně spotře-
by elektrické energie), a umožňuje tak zjistit 
špičky v odběru elektřiny či detekovat poru-
chu výrobního zařízení a realizovat preven-
tivní opatření. Aby uživatel mohl program po-
užívat, potřebuje PC s operačním systémem 
Windows a měřicí přístroje s komunikačním 
rozhraním Modbus.

Program Sentron Powermanager je při 
dodávce standardně detailně nastaven, tak-
že ho lze snadno uvést do provozu. Vedle 
jednoduchého a pohodlného zaznamenává-
ní údajů z multifunkčních měřicích přístro-
jů řady Sentron PAC a jističů Sentron 3WL, 
popř. Sentron 3VL, umožňuje číst a zpraco-
vávat údaje i z jiných zařízení komunikují-
cích protokolem Modbus. Údaje ze zařízení 
typu Sentron se zobrazují on-line v předem 
připravených tabulkách a lze je snadno dále 
zpracovávat i archivovat. Program Sentron 
Powermanger zaznamenává a zobrazuje také 
rozdělení spotřeby podle jednotlivých nákla-
dových středisek v budově či závodě a její 
průběh v čase. Uživatel dostává informa-
ce o stavu provozního zařízení, využití pro-
vozních jednotek a o způsobu, jakým spo-
třebovávají energii. Díky tomu lze předchá-
zet špičkám ve spotřebě a snížit tak celkové 
výdaje za energii.

Další standardní funkcí programu Sentron 
Powermanager je sledování připojených spo-

Sentron Powermanager pomáhá hospodařit 
s energií v budovách a průmyslových provozovnách

třebičů. Události a zprávy se uživateli zobra-
zují na PC, takže může okamžitě reagovat na 
poruchy. Při použití volitelného modulu Ex-
pert lze program Sentron Powermanager na-

stavit podle individuálních potřeb uživatele. 
Modul spolu s nástroji pro tvorbu grafických 
zobrazení obsahuje také integrovaný skripto-
vací jazyk, což uživateli umožňuje vytvářet 
si vlastní způsoby sledování spotřeby energie 
s použitím grafických zobrazení. Dovednosti 
a zkušenosti dovolující dokonale využít bo-
hatství funkcí, které program nabízí, lze zís-

kat ve speciálních školicích kurzech společ-
nosti Siemens.

O tom, jak rozsáhlý systém hospodaření 
s energií použije a kolik do něj bude inves-

tovat, rozhoduje sám zákazník. 
Program Sentron Powermanager 
poskytuje v tomto ohledu sku-
tečně široké možnosti – od jed-
noduché standardní úlohy sle-
dování několika málo měřicích 
přístrojů až po zcela individu-
álně řešené zákaznické systémy 
s až 200 připojenými spotřebiči 
a rozličnými specifickými funk-
cemi. Pružný způsob licencování 
umožňuje daný systém bez ztráty 
dat kdykoliv rozšířit o další funk-
ce nebo zařízení. Volitelně mo-
hou být mnohé z funkcí systému 
přístupné přes internet.

Program Sentron Powermana-
ger je součástí tzv. Environmen-
tal portfolia, v jehož rámci spo-
lečnost Siemens vyvíjí a dodává 
technické a programové prostřed-
ky šetrné k životnímu prostředí. 
V obchodním roce 2009 dosáhla 
v této oblasti celkového obratu 
asi 23 miliard eur, a stala se tak 
největším světovým dodavatelem 

produktů šetrných k životnímu prostředí. Pro-
dukty a systémy značky Siemens umožnily 
v uvedeném období zmenšit množství emisí 
CO2 o 210 milionů tun. Jde o stejné množ-
ství CO2, které za rok společně vyprodukují 
světová velkoměsta New York, Tokio, Lon-
dýn a Berlín.
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Obr. 1. Programový nástroj Sentron Powermanager 
umožňuje vytvářet na bázi PC skutečně „na míru“ systémy 
zajišťující efektivní využívání elektrické energie v účelových 
budovách a malých průmyslových komplexech

Společnost maxon motor v ČR a SR
Společnost maxon motor v České republice a na Slovensku zastupuje společnost UZIMEX 

PRAHA, spol. s r. o. Technici firmy  zajišťují technickou podporu od vývojové fáze projek-
tu až po jeho zavedení do výroby a zajištění spolehlivé logistiky dodávek. Kontakt včetně 
všech potřebných technických údajů, katalogů a zajímavých článků o aplikacích ve všech 
možných průmyslových oborech naleznou zájemci na www.uzimex.cz.


