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pohony a akční členy

Pro úlohy s velkými požadavky na dyna-
miku pohonu je určen měnič Frenic-Mega 
(na obr. 4 vpravo) s bezpečnostními funkce-
mi, mnoha kanály I/O, vestavěnými funkce-
mi PLC, rozšiřovacími kartami, polohovací-
mi funkcemi se zpětnou vazbou ze snímače 
polohy, rozšířenou PID regulací atd.

Největší rozsah obsluhovaného elektric-
kého výkonu – až do 3 MW – poskytuje řada 
měničů Frenic-VG v kompaktním nebo modu-
lárním provedení (obr. 3) s velkou účinností, 
možností rekuperovat energii a navzájem sdí-
let energii stejnosměrného meziobvodu atd.

Záruka a servis

Vedle celých sestav společnost Amtek dodá-
vá i samostatné bloky měničů, což pomáhá zá-
kazníkům překlenout nouzové situace, kdy po-
rucha zařízení znamená velké ztráty ve výrobě.

Z druhé strany společnost Amtek posky-
tuje na nové měniče pětiletou záruku u pří-
strojů řad Aqua a HVAC a tři roky u všech 
ostatních řad v základu (viz také inzerát na 
str. 67). Takováto nadstandardní záruka je 
možná jen díky statisticky zanedbatelné po-
ruchovosti dodávaných přístrojů.

Obě zmíněné služby jsou významným ar-
gumentem především pro koncové zákazní-
ky a následně i pro výrobce strojů a zařízení 
a integrátory systémů.

Závěr

Měniče frekvence značky Fuji Electric 
se vyznačují mimořádnou kvalitou a spo-
lehlivostí – jak dokládá standardně posky-
tovaná tříletá, popř. pětiletá záruka. Společ-
nost Amtek, distributor zboží značky Fuji 
Electric pro Česko, Slovensko a Polsko, na-

bízí na základě svých bohatých zkušenosti 
s pohony pro výtahy všestrannou technic-
kou i aplikační podporu zájemcům o říze-
né elektrické pohony z řad vyšších dodava-
telů investičních celků, výrobců strojů a za-
řízení i koncových uživatelů. Atraktivní pro 
zákazníky jsou nejen ceny samotných pří-
strojů a jejich příslušenství, ale také nízké 
náklady na údržbu potvrzené mizivým po-
čtem reklamací.

Značka Fuji Electric však zdaleka není 
omezena jen na měniče frekvence či techni-
ku pohonů. Pro český a slovenský trh je nyní 
v nabídce také prodej a technická podpo-
ra přístrojové techniky pro procesní výrobu  
a analýzy plynů. O této oblasti se čtenáři do-
čtou v příštím čísle časopisu Automa.

Ing. Petr Boček,
Amtek, spol. s r. o.

Výstava Vodovody-Ka-
nalizace (zkráceně Vod-Ka) 
se konala ve dnech 19. až 
21. května 2015 na výstavi-
šti PVA v Letňanech. Byl to 
již devatenáctý ročník a po-
dle organizátorů byl velmi 
úspěšný, jak v počtu vysta-
vovatelů, tak i v počtu ná-
vštěvníků. Vše nasvědčuje 
tomu, že dvouletá periodici-
ta výstavě prospívá. Pořada-
telem a odborným garantem 
bylo sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR SO-
VAK, organizátorem firma 
Exponex, s. r. o. Záštitu pře-
vzala ministerstva zeměděl-
ství, životního prostředí, prů-
myslu a obchodu. Na ploše 
6 242 m2 se zde prezentova-
lo celkem 340 firem. Z toho-
to počtu bylo 197 vystavují-
cích firem z osmi zemí svě-
ta a 143 zastoupených firem 
z 21 zemí světa. Výstavu 
navštívilo 9 123 návštěvní-
ků z 26 zemí. Nejvíce se za-
jímali o obory čištění odpad-
ních vod, vodovodní a ka-
nalizační potrubí, tvarovky 
a armatury, provozování vo-
dovodů a kanalizací, úpravu 
vody a čerpací techniku. Výstava byla urče-
na nejen zástupcům vodohospodářských fi-
rem, ale také zástupcům měst a obcí, provo-

Výstava o vodě a vodohospodářství

zovatelům vodovodů a kanalizací, projektan-
tům, investorům, stavebním a průmyslovým 
firmám a ostatním zájemcům o obor. České 

společnosti zde ukázaly nejnovější technolo-
gie a inovace, které drží krok i se zahranič-
ní konkurencí.

Podle slov Aleše Pohla, ředitele společ-
nosti Exponex, je výstava Vodovody-Kana-
lizace nejdůležitější a největší akcí v oboru 
s mezinárodní účastí a devatenáctiletou tra-
dicí a patří mezi uznávané akce i ve srovná-
ní se zahraničím.

Na seminářích doprovodného programu 
se návštěvníci mohli dovědět, na jaké vo-
dohospodářské projekty bude možné zís-
kat dotace, jak se připravují národní plány 
povodí a plány rozvoje venkova ve vztahu 
k hospodaření s vodou v povodích. Další 
přednášky pojednávaly o operačním pro-
gramu Životní prostředí, o ochraně vod-
ních zdrojů nebo využití energie z odpad-
ních vod. Aktuální témata řešily přednášky 
o omezování rizik povodní a opatření k je-
jich zvládání nebo o zmírňování negativ-
ních dopadů sucha či o optimalizaci vod-
ního režimu krajiny.

Na nedostatečné investice ve vodárenství 
v ČR upozornil František Barák, předseda 
SOVAK ČR: „Hodnota českého vodárenské-
ho majetku přesahuje jeden bilion korun. Na 
jednoho obyvatele je to kolem 100 tisíc ko-
run. Ročně je nutné investovat 18 až 20 mi-
liard, realita je však jiná a investice se pohy-
bují kolem 9 až 10 miliard. České vodárenství 
je přesto na dobré úrovni.“ Více informací lze 
najít na www.vystava-vod-ka.cz.
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Obr. 1. Na výstavě Vodovody-Kanalizace byly vystaveny nejen 
armatury  (a),  ale  také  měřicí  a  automatizační  technika  pro 
vodárenství (b)
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