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 Dveřní madlo pro hlídání bezpečnostních dveří a krytů
  Chráněno proti neoprávněné  manipulaci
  Nejvyšší úroveň bezpečnosti, PL e / kategorie 4
  Sériové řazení až 20 zařízení
  Robustní kovové pouzdro 
  Uzamykatelné, jako ochrana proti zastavení stroje při 
náhodném otevření dveří

ESL
Bezpečnostní spínač s kódovaným trans-
pondérem
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jedním tisícem různých kódů. Tomu bez pro-
blému vyhovuje i technika bezkontaktních 
unikátně kódovaných transpondérů RFID, 
kterou používá Euchner. U těchto typů blo-
kovacích zařízení stačí jen připevnit ovláda-
cí prvek tak, jak bylo popsáno.

Norma také popisuje, jaká dodatečná opat-
ření je třeba vykonat u prvků s nízkou úrovní 
kódování, což jsou typicky bezpečnostní spí-
nače a zámky s mechanickým aktuátorem (ja-
zýček, vidlička) nebo magnetické bezkontakt-
ní spínače. Patří mezi ně např. montáž mimo 
dosah obsluhy, fyzická překážka nebo překry-
tí otevřených prvků ochranným krytem apod. 
Velmi účinná je skrytá montáž v místě, kte-

ré je přístupné jen po demontáži krytu či jiné 
části stroje. Náklady na dodatečná mechanic-
ká opatření jsou však obvykle tak vysoké, že 
se spíše vyplatí přejít na modernější prvky 
s vysokou úrovní kódování.

Ochrana proti nepříznivým vlivům 
okolního prostředí

Posledním požadavkem normy je zvážit, 
zda je vybrané blokovací zařízení vhodné pro 
podmínky, kde bude použito. Jde nejen o vliv 
teploty, prachu, cizích kapalin, chemických 
látek atd., ale i vliv rušivých elektromagne-
tických polí. Jestliže bylo toto vše vzato do 

úvahy, lze prohlásit, že je blokovací zaříze-
ní v souladu s požadavky normy ČSN EN 
ISO 14119, a je možné vystavit prohlášení 
o shodě s touto normou. Nová norma je totiž 
již platná a platnost ČSN EN 1088 skončila 
v červenci 2014, i když ji lze v přechodném 
období až do 30. dubna 2015 ještě používat.

Závěrem je možné konstatovat, že nová 
norma zásadně nezměnila podhled na součas-
nou techniku bezpečnosti a nevedla k mnoha 
změnám – spíše dává návod, jak blokovací za-
řízení správně vybírat a jak mají být používá-
na a chráněna proti ochromení.

(EUCHNER electric, s. r. o.)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y  České firmy se připravují 
na veletrh Middle East 
Electricity v Dubaji

Veletrh Middle East Electricity (www.
middleeastelectricity.com), který se bude 
konat od 2. do 4. března 2015 ve Světovém 
obchodním středisku v Dubaji ve Spojených 
arabských emirátech, patří k největším elek-
trotechnickým veletrhům na Blízkém vý-
chodě. Kromě expozic světových firem zde 
budou prezentovány produkty v národních 
pavilonech, např. Argentiny, Rakouska, Ka-
nady, Číny, Finska, Francie, Německa, Ma-
ďarska, Indie, Itálie, Malajsie, Jižní Koreje, 
Kataru, Rumunska, Saudské Arábie, Slovin-
ska, Španělska, Švýcarska, Tchaj-wanu, Tu-
recka, Velké Británie a USA. Součástí ve-
letrhu bude i třetí ročník konference Green 
Energy a třetí ročník specializované výsta-
vy Solar Middle East.

Letos na veletrhu nebudou chybět ani 
čeští vystavovatelé, kteří se poprvé zúčast-
ní za podpory Ministerstva průmyslu a ob-
chodu České republiky formou oficiální čes-

ké účasti. Na 72 m2 se představí sedm firem 
a Českomoravská elektrotechnická asociace. 
Podle Jana Prokše z Českomoravské elekt-
rotechnické asociace je účast na veletrhu na-
prosto logickým vyústěním snahy českých 
elektrotechniků hledat nové exportní příleži-
tosti. Stále se nelepšící situace v Rusku (ze-
jména propad rublu) české vývozce nutí hle-
dat jiná odbytová teritoria a Dubaj vnímají 
jako bránu na Blízký východ.

Veletrhu se zúčastní nejen elektrotechnic-
ké firmy, ale i firmy z oboru automatizace. Své 
výrobky a služby v Dubaji nabídnou firmy Bo-
hemia Müller, Elcom, Elko EP, Meatest, OEZ, 
Orbit Merret a Saltek Trade. (ed)

  Veletrh Security Expo v Sofii
V hlavním městě Bulharska Sofii se bude 

25. až 28. března 2015 konat mezinárodní 
specializovaná výstava Security Expo. Vý-
stava přivede na jedno místo uživatele, doda-
vatele, výrobce zabezpečovací a bezpečnost-
ní techniky a všechny zájemce o tento obor. 
Výstava se bude již tradičně konat pod zášti-
tou bulharského ministerstva vnitra.

Hlavními tématy výstavy jsou standardy 
a požadavky na návrh, konstrukci a provoz za-
bezpečovací techniky v budovách a nová tech-
nika pro řízení přístupu do budov. Podruhé se 
bude Security Expo konat současně s výsta-
vou Bulgaria Building Week, která se specia-
lizuje na stavební materiály, konstrukce a tech-
niku budov s ohledem na jejich energetickou 
úspornost a ohleduplnost k životnímu prostředí 
a zajištění komfortního prostředí v budovách.

V nomenklatuře výstavy Security Expo jsou 
detektory požáru, protipožární zařízení, zaříze-
ní pro kontrolu vstupu včetně biometrických 
čteček, systémy kamerového dohledu, systémy 
pro střežení perimetru, systémy pro ochranu 
kritické infrastruktury, systémy pro distribuci 
výstražných hlášení, systémy pro zabezpeče-
ní dat a komunikačních sítí, osobní ochranné 
prostředky, vybavení pro záchranné práce atd.

Loňské výstavy se na 3 000 m2 zúčast-
nilo 46 vystavovatelů a přišlo si ji prohléd-
nout 5 000 návštěvníků nejen z Bulharska, 
ale i z dalších zemí, zvláště z jihovýchod-
ní Evropy.

Bližší informace: http://securityexpo.bg/.
(Bk)


